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SKRÓTY I DEFINICJE 

 
3LPE Polietylen trzywarstwowy 

  
AIS System automatycznej identyfikacji (ang. Automatic 

Identification System) 
  

ALARP 
  

Ograniczenie ryzyka do możliwie najniższego akceptowalnego 
poziomu (ang. As Low As Reasonably Practicable) 
  

AKP 
 

Aparatura kontrolno-pomiarowa 
 

AKPiA Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka 
 

ASCOBANS Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku, Północno-
Wschodniego Atlantyku, Morza Irlandzkiego i Morza Północnego 
(ang. Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the 

Baltic and North Seas) 
  

ATEX 
 

Dyrektywa Unii Europejskiej (fr. Atmosphères Explosibles) 
 

API Amerykański Instytut Naftowy (ang. The American Petroleum 
Institute) 
 

Baltic Pipe Pakiet międzynarodowych inwestycji, zapewniających rozwój 
infrastruktury energetycznej Unii Europejskiej jako element 

Korytarza Północ-Południe oraz Baltic Energy Market 
Interconnection Plan. 
  

Barg Bar (jednostka ciśnienia względnego) 
  

BASS Wiosenny rejs akustyczny (ang. Baltic Acoustic Spring Survey) 
 

BAT Najlepsze Dostępne Technologie (ang. Best Available 
Technologies) 
  

BDOT10k Baza Danych Obiektów Topograficznych 
  

BEP Najlepsza Praktyka Ekologiczna (ang. Best Environmental 

Practice) 
  

BHMW Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 
  

BHP Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

  
BIAS Bałtycki Międzynarodowy Rejs Akustyczny (ang. Baltic Sea 

Information on the Acoustic Soundscape) 
  

BITS Bałtycki Międzynarodowy Rejs Badawczy (ang. the Baltic 
International Trawl Survey) 
  

BP Gazociąg Baltic Pipe 
  

BP „N”; BP 
„N2”; BP „E”; 
BP „W”; BP „M” 

Baltic Pipe – odcinek północny; Baltic Pipe – odcinek północny 2; 
Baltic Pipe – odcinek wschodni; Baltic Pipe – odcinek zachodni; 
Baltic Pipe – odcinek centralny; odcinki gazociągu Baltic Pipe na 
morzu w ramach Przedsięwzięcia, wydzielone na potrzeby 
uzyskania pozwoleń/uzgodnień na ułożenie i utrzymywanie 
rurociągu na obszarach morskich (WMT i WSE) dla 

Przedsięwzięcia 
  

BQR Wskaźnik Biological Quality Ratios 
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BSPA Morskie Obszary Chronione (ang. Baltic Sea Protected Areas) 
  

BWM Planowa gospodarka balastem (ang. Ballast water management) 
  

CFD Obliczeniowa mechanika płynów (ang. Computational fluid 
dynamic) 

  
CFM Oprogramowanie CFM (ang. Connection Flow Monitor Software) 

 
CPT Badanie statyczną sondą stożkową (ang. Cone penetration test) 

  
CRA Analiza ryzyka budowlanego (ang. Construction Risk Analysis) 

  
CS Zelandia  Tłocznia gazu Zelandia (ang. Compressor station in Zealand) 
  

CSD Pogłębiarka ssąco-refulująca (ang. Cutter suction dredger) 
 

CTD Sonda mierząca przewodność właściwą, temperature, głębokość 
(ang. Conductivity, Temperature, Depth) 
  

DA/strefa 
sporna/obszar 
sporny  

Obszar na Morzu Bałtyckim, położony się na południe od 
Bornholmu, będący przedmiotem sporu pomiedzy Polską a Danią 
dotyczącego rozgraniczenia stref ekonomicznych obu krajów 
(ang. Disputed area) 
  

DBB Zawór (ang. Double Block and Bleed) 

 

DDT Dichlorodifenylotrichloroetan 
  

DIP Rozpuszczony fosfor nieorganiczny (ang. dissolved inorganic 

phosphorus) 

 
DK Dania (ang. Denmark) 

  
DNV Norma Det norske veritas 

  
DOGP Dyspozytornia operatora gazociągu przesyłowego 

  
DPD Dni pozytywnej detekcji (ang. Detection positive days) 

  
DPS System dynamicznego pozycjonowania (ang. Dynamic 

Positioning System) 
  

DSRK Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 

  
DSU Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

  
Dyrektywa 
2011/92/UE 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 
13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 
niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowiska 

(Dz. U. UE L. 26 z 28.01.2012 r., str. 1-21 z późn. zm.). 
  

Dyrektywa 
2014/89/UE 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 
23 lipca 2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego 
obszarów morskich (Dz. U. UE L. 257 z 28.08.2014 r., s. 135-
145). 
  

Dyrektywa 
Ptasia 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z 
dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 

(Dz.U. UE L 20 z 26.1.2010, s. 7-25). 
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Dyrektywa 
Siedliskowa 

Dyrektywa Rady 92/43 EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny lub flory (Dz. 
U. UE L. 206 z 22.07.1992 r., str. 7—50). 
  

EAC 

 

Kryteria oceny środowiskowej (ang. Environmental assessment 

criteria) 
 

ECA Obszar kontroli emisji (ang. Emission Control Area) 
  

EEZ PL Polska wyłączna strefa ekonomiczna (ang. Polish Exclusive 

Economic Zone) 
  

EP Gazociąg podmorski Europipe 
  

EPA 
 

Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (ang. 

Environmental Protection Agency) 

 
EPB Kompensacja naporu gruntu (ang. Earth pressure balance) 

  
EPII Gazociąg podmorski Europipe II 

  
ERS System przetwarzania danych o statkach rybackich (ang. 

Electronic Reporting System) 
  

EUROBATS Porozumienia o ochronie populacji nietoperzy europejskich  
(ang. Agreement on the Conservation of Populations of 
European Bats) 
  

EWG 

 

Europejska Wspólnota Gospodarcza  
 

FAR Wskaźnik wypadków śmiertelnych (ang. Fatal Accident Rate) 
  

FCG Zalanie, czyszczenie i pomiary (ang. Flooding, cleaning and 
gauging) 
  

FDW Pierwszy Suchy Spaw (ang. First dry weld) 

  
FPV Statek z rurą spustową do zasypywania rurociągów (ang. Fall 

pipe vessel) 
  

FTU 
 

Formazynowa jednostka mętności (ang. Formazin Turbidity 
Units)  

  

Gazociąg 

podmorski 

Odcinek gazociągu przechodzący przez obszar morski, następnie 

poprzez tunel do pierwszego suchego spawu rurociągu, 
zlokalizowanego na dnie szybu startowego tunelu 
 

GDOŚ 
 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
 

GES Dobry Stan Środowiska (ang. Good Environmental Status) 

  
GHG Gazy cieplarniane (ang. Greenhouse gases) 

  
GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

  
GWP Współczynnik ocieplenia globalnego (ang. Global warming 

potential) 
  

GZWP Główny zbiornik wód podziemnych 

  
HAZID Analiza ryzyka (ang. Hazard Identification Study) 
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HDD Horyzontalny przewiert kierunkowy (ang. Horizontal directional 
drilling) 
  

IBA Ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym (ang. Important 
Bird Areas) 
  

IBW  Instytut Budownictwa Wodnego PAN 
  

ICA Urządzenie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (ang. 
Instrumentation control and automation) 
  

ICCP Ochrona katodowa z czynnym źródłem prądu (ang. Impressed 
current cathodic protection) 

  
ICES Międzynarodowa Rada Badań Morza (ang. International Council 

for the Exploration of the Sea) 
  

  
IMG Instytut Morski w Gdańsku 

  
IMO Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. International 

Maritime Organisation) 
  

IR Ryzyko indywidualne (ang. Individual risk) 
  

ISO Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International 

Organization for Standardization) 
  

IUCN Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. The International 
Union for Conservation of Nature) 

  
JCW Jednolita część wód 

  
JCWPd Jednolita część wód podziemnych 

  
JCWP Jednolita część wód powierzchniowych 

  
kategoria LC kategoria najmniejszej troski (ang. Least concern) 

  
KE Komisja Europejska 

  
KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia 

  
Konwencja 
Berneńska 

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej 
oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 1979 r. 

(Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263 z późn. zm.) 

  
Konwencja CMS Konwencja z dnia 23 czerwca 1979 r. o ochronie wędrownych 

gatunków dzikich zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17; 
„Konwencja bońska”) 
  

Konwencja 
HELCOM 

Konwencja dnia 9 kwietnia 1992 r. o ochronie środowiska 
morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, 

poz. 346; „Konwencja Helsińska”) 
  

Konwencja 
UNCLOS 

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 
sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 
2002 r., Nr 59 poz.543) 
  

Konwencja z 

Arhus 

Konwencja z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, 

udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 
sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz. U. z 
2003 r., Nr 78, poz. 706) 
  

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030020017
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030020017
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030020017
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Konwencja z 
Espoo 

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 
transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. 
(Dz.U. z 1999 nr 96, poz. 1110) 
  

Konwencja 
CITES 

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i 
roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, CITES z z 14 

października 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1348) 
  

KPA Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) 
  

KPI Interwał między punktami kilometrowymi (ang. Kilometre Point 
Interval) 

  
KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

  
KPZP Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

  
LAT Najniższy pływ astronomiczny (ang. Lowest astronomic tide) 

  
LNG Skroplony gaz ziemny (ang. Liquefied Natural Gas) 

  
LOI Strata przy prażeniu (ang. Loss on Ignition) 

  
LOQ Granica oznaczalności (ang. Limit of Quantification) 

  
MEG Glikol monoetylenowy 

  
MFSU Produkcja, sporządzenie, dostawa i eksploatacja (ang. 

Manufacture, formulation, supply and use) 

  
MFW Morska Farma Wiatrowa 

  
MGMiŻŚ Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

  
MHP Mapa hydrogeologiczna Polski 

 
MIR-PIB Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy 

  
MMO Certyfikowany obserwator ssaków morskich (Marine Mammal 

Observer) 
  

MOP Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (ang. Maximum 
Operating Pressure)  
  

MPa Megapaskal (jednostka ciśnienia) 

  
MPAs Morskie obszary chronione (ang. Marine protected areas) 

  
MPZP 
 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

MRP Mapa ryzyka powodziowego 
  

MSL  Średni poziom morza (ang. Medium sea level) 

  
MZP Mapa zagrożenia powodziowego 

  
NIS Gatunek obcy (ang. Non-indigenous species) 

  
NSP Rurociąg Nord Stream (ang. Nord Stream Project) 

  

NOAA 
 

Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna 

(ang. National Oceanic and Atmospheric Administration) 
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Ocz Objety częściową ochroną 

  
Odcinek lądowy Odcinek gazociągu wychodzący od pierwszego suchego spawu 

do pierwszej stacji zaworowej gazu na lądzie. Na odcinek lądowy 
składa łącznik gazociągu oraz pierwsza stacja zaworowa gazu. 

 
OGP Operator Gazociągów Przesyłowych — Gaz-System S.A. 

  
OHSAS Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ang. 

Occupational health and safety management systems) 
 

OIRM Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego 

  
ONNP Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi 

  
OOŚ Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

  
OSO Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

  
OSPAR System klasyfikacji substancji chemicznych do użytku na morzu 

  
OŚ Objęty ochroną ścisłą 

  
PAM Pasywny Monitoring Akustyczny (ang. Passive Acoustic 

Monitoring) 

  
PAN Państwowa Akademia Nauk 

  
PB Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1202, z późn. zm.) 
  

PBE Natura Pracownia Badań Ekologicznych „NATURA” 

  
PCB Polichlorowany bifenyl (ang. polychlorinated biphenyl) 

  
PCI Projekt Wspólnego Zainteresowania (Project of Common 

Interest) 
  

PEP 2030 Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. 

  
Pgg Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, z późn.). 
  

PHAST Oprogramowanie do analizy zagrożeń procesowych (ang. 

Process Hazard Analysis Tool) 

  
PIG-PIB Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy  
  
PKB Produkt Krajowy Brutto 

  
PLONOR Stopień niewielkiego lub zerowego zagrożenia dla środowiska 

(ang. Pose Little Or No Risk) 

  
PM Pył zawieszony (ang. Particulate Matter) 

  
PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska 

  
POM Polskie obszary morskie 

  
Poś Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.). 
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PPEP2040 
 

Projekt aktualizacji polityki energetycznej Polski – Polityka 
energetyczna Polski do roku 2040 
 

Projekt Gazociąg podmorski, stanowiący połączenie międzysystemowe 
łączące Polskę i Danię 
  

Projekt Planu Projekt planu zagospodarowania przestrzennego Polskich 
Obszarów Morskich w skali 1:200 000 
  

Przedsięwzięcie Budowa i eksploatacja gazociągu Baltic Pipe na odcinku od 
granicy polskiej WSE do stacji zaworowej gazociągu 
zlokalizowanej w pobliżu miejsca wyjścia na brzeg w Polsce. 
  

PSD Poniżej Stanu Dobrego 
 

psi 
 

Jednostka pochodna ciśnienia (ang. Pound per square inch) 
 

PSP Polski System Przesyłowy 
  

PSU Jednostka zasolenia wody (ang. Practical salinity unit) 
  

PTS Trwałe przesunięcie wartości progowej (ang. Permanent 
Threshold Shift) 
  

PUUR Pozwolenie/uzgodnienie na ułożenie i utrzymywanie rurociągu na 
obszarach morskich 
  

PUWG 
 

Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 
 

pUXO 
 

Potencjalne przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego 
(ang. Potential unexploded ordnance) 
 

Pw Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2268) 
  

PZO Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 
  

PZPPOM Plan Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów 
Morskich 

  
QRA Ilościowa analiza ryzyka (ang. Quantitative risk assessment) 

  
RAC Kryterium akceptacji ryzyka (ang. Risk acceptance criteria) 

  
Raport/ROOŚ/ 

Raport OOŚ 
  

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

  

RDOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
  

RDSM Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 
17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w 
dziedzinie polityki środowiska morskiego (Dz. Urz. UE L164 z 

25.06.2008, str. 19; „Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii 
Morskiej”). 
  

RDW Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L327 z 
22.12.2000, p. 1–73, z późn. zm.); „Ramowa Dyrektywa 

Wodna”). 

  
Rko Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. 

w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923). 
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ROV Bezzałogowy pojazd podwodny (ang. Remotely Operated 

Vehicle) 
  

Rozporządzenie 
gazowe 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640). 
  

Rozporządzenie 
KPOWM 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2469). 
  

Rozporządzenie 

OOŚ 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. Z 2016 r. Poz. 71). 

  
Rozporządzenie 
RDSM 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2017 r. 
w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód 
morskich (Dz.U. poz. 593). 
  

Rozporządzenie 
TEN-E 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych 
dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, 
uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające 
rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) 
nr 715/2009 (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 39—75, z 

póżn. zm). 
  

Rsg Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640). 
  

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

  
SAMBAH Statyczny monitoring akustyczny bałtyckich morświnów (ang. 

Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise) 
  

SCADA Systemy kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych (ang. 
Supervisory Control And Data Acquisition) 
  

SDF Standardowy formularz danych obszaru Natura 2000 (ang. 
Standard Data Form) 
  

SE Szwecja (ang. Sweden) 
  

SEL Poziom ekspozycji na dźwięk (ang. Sound exposure level) 

  
SOLAS Konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu. (ang. Safety of 

Life at Sea) 
  

SOO Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 
  

SOPO 

 

System Osłony Przeciwosuwiskowej 

 
SOR Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 
2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. 2017 poz. 260) 
  

SPL Poziom ciśnienia akustycznego dźwięku (ang. Sound pressure 
level) 

  
Spool Łącznik gazociągu 
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SRP Stacja redukcyjno-pomiarowa (w dokumentach źródłowych pod 
nazwą „terminal odbiorczy”) 
  

SSC 

 

Stężenie osadów zawieszonych (ang. suspended sediment 
concentration) 

SSDV Statek zrzutu bocznego do zasypywania rurociągów (ang. Stone 
side dump vessel) 
  

Strategia BEiŚ Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. 
w sprawie przyjęcia Strategii "Bezpieczeństwo Energetyczne 

i Środowisko - perspektywa do 2020 r." (M.P. 2014 poz. 469) 
  

SW Studium wykonalności 
  

SZG Stacja zaworowa gazu 
  

SZP Specjalne zezwolenie połowowe 

 
TBM Maszyna drążąca (ang. Tunnel Boring Machine) 

  

TEN-E 

 

Sieci Transeuropejskie (ang. Trans-European Energy Network) 
 

TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
  

TG Tłocznia gazu 
  

THC Całkowita Zawartość Węglowodorów (ang. Total hydrocarbon) 
  

TOC Zawartość węgla organicznego (ang. Total organic carbon) 

  
TP Fosfor całkowity (ang. Total phosphorus) 

 
TSHD Pogłębiarka nasiębierna ssąca ze smokiem wleczonym (ang. 

trailer suction hopper dredger) 
 

TSS System rozgraniczenia ruchu statków (ang. Traffic Separation 

System) 
  

TTS Chwilowe przesunięcie wartości progowej (ang. Temporary 
Threshold Shift) 
  

TZO Trwałe zanieczyszczenia organiczne 
  

UE Unia Europejska 

  
ULNG Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie 

terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 poz. 2302 z późn. zm.). 
  

UOM Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 
r. poz. 2214). 
  

URE Urząd Regulacji Energetyki 
 

Uooś Ustawa 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). 

  
Uop Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  

(Dz. U. z 2018 poz. 1614, z późn. zm.). 
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UXO Przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego (ang. 
Unexploded ordnance) 
  

VMS Satelitarny system monitorowania statków rybackich (ang. 
Vessel monitoring system) 
  

VTS Systemy Kontroli Ruchu Statków (ang. Vessel Traffic Service) 
  

WA Wariant alternatywny 
  

WGBIFS Grupa Robocza do Spraw Międzynarodowych Rejsów 
Badawczych (ang. Baltic International Fish Survey Working 
Group) 

  
WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

  
WMT Wody morza terytorialnego 

  
WP Wariant preferowany 

  
WSE Wyłączna strefa ekonomiczna (ang.  Exclusive Economic Zone) 

  
WT Wody terytorialne 

  
WWA Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

  
WWF Fundacja WWF Polska (ang. World Wild Found) 

  

WITI 
 

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej  
 

ZOEF Strefa ustabilizowanego wypływu (ang. Zone of Established 
Flow) 

  
ZOFE Strefa stablizacji wypływu (ang. Zone of Flow Establishment) 

  
ZOFS Strefa wypływu powierzchniowego (ang. Zone of Surface Flow)  
 
ZZ 

 
Zespół zaporowy 
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1. WPROWADZENIE 

Baltic Pipe to projekt strategiczny, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu 

na rynku europejskim. Projekt zakłada budowę nowej infrastruktury gazowej, która umożliwi 

transport gazu z pól gazowych na szelfie norweskim, na rynek duński i polski, a także do klientów 

z sąsiednich krajów. Dzięki możliwości przesyłu dwukierunkowego, w razie potrzeby, Baltic Pipe 

umożliwi dostawy gazu w przeciwnym kierunku – z Polski na rynki duński i szwedzki.  

 

Baltic Pipe został przygotowany i jest realizowany we współpracy międzynarodowej, przez  

GAZ-SYSTEM S.A., polską firmę przesyłową gazu i Energinet.dk, duńskiego operatora systemów 

przesyłowych gazu ziemnego i energii elektrycznej (informacja dotycząca Inwestora zawarta 

została w Rozdziale 2 Raportu).  

 

Baltic Pipe składa się z pięciu kluczowych elementów: 

1) nowego gazociągu na Morzu Północnym, o długości ok. 120 km, z norweskich przybrzeżnych 

pól gazowych na duńskie wybrzeże. Na Morzu Północnym rurociąg połączy się z istniejącym 

rurociągiem Europipe II łączącym Norwegię i Niemcy; 

2) nowego gazociągu planowanego w Danii, o długości ok. 220 km, przebiegającego przez 

Jutlandię, Funen i południowo-wschodnią Zelandię; 

3) nowej tłoczni gazu (CS Zelandia) na duńskim wybrzeżu w Zelandii; 

4) rurociągu morskiego łączącego Danię i Polskę, o długości od ok. 274 km do 

ok. 278 km w zależności od wariantu, zapewniającego dwukierunkowy przesył gazu 

(„Projekt”, „Projekt Baltic Pipe”), który w części polskiej jest przedmiotem raportu 

o oddziaływaniu na środowisko („Przedsięwzięcie”); 

5) rozbudowy polskiego systemu gazowniczego w celu odbioru gazu z Danii. 

 

 

Rysunek 1-1 Poglądowa mapa pięciu głównych komponentów Baltic Pipe. 

1.1 Projekt Wspólnego Zainteresowania (PCI – Project of Common Interest)  

Główne cele Baltic Pipe to dalsze wzmacnianie dywersyfikacji dostaw gazu, integracji rynku, 

konwergencji cen i bezpieczeństwa dostaw, przede wszystkim w Polsce i Danii, a także w Szwecji, 

Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) i regionie Morza Bałtyckiego. 
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Z tych powodów Baltic Pipe znalazł się na pierwszej liście projektów wspólnego zainteresowania 

opracowanej przez Komisję Europejską w 2013 r. oraz na drugiej liście przyjętej przez Komisję 

Europejską w dniu 18 listopada 2015 r., jak również na trzeciej opublikowanej przez Komisję 

Europejską w listopadzie 2017 r. liście, co podkreśla jego nadrzędne znaczenie społeczno-

gospodarcze dla całego regionu i Unii Europejskiej. Baltic Pipe jest projektem o nr 8.3 na unijnej 

liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (załącznik VII, (8), 8.3). 

 

Baltic Pipe wzmacnia europejski wewnętrzny rynek energetyczny, realizując cele polityki 

energetycznej UE polegające na zapewnieniu powszechnego, bezpiecznego i zrównoważonego 

dostępu do energii. 

1.2 Podstawowe informacje o Projekcie 

Projekt „Baltic Pipe”, zakładający budowę gazociągu podmorskiego łączącego Danię z Polską, 

będzie realizowany na obszarach lądowych i morskich Danii i Polski oraz na obszarach morskich 

Szwecji. W każdym z tych państw przeprowadzona zostanie ocena oddziaływania na środowisko 

(„OOŚ”), zgodnie z prawodawstwem Unii Europejskiej i w ramach prawnych tych krajów. Dla 

całości gazociągu morskiego zostaną przeanalizowane oddziaływania w kontekście 

transgranicznym, i o ile będzie to uzasadnione, w uzgodnieniu z państwami pochodzenia zostanie 

przeprowadzona transgraniczna OOŚ zgodnie z Konwencją z Espoo (patrz Załącznik 7 ROOŚ). 

 

Właściwym procedurom oceny oddziaływania na środowisko poddane zostaną także pozostałe 

elementy Baltic Pipe, co będzie miało miejsce zgodnie z właściwym prawodawstwem danego kraju.  

 

W przypadku polskiej części Baltic Pipe zakres Przedsięwzięcia objęty raportem dotyczy budowy 

gazociągu podmorskiego wraz z pierwszą lądową stacją zaworową gazu, zlokalizowaną w rejonie 

przybrzeżnym („SZG”). SZG stanowi element oddzielający funkcjonalnie i technicznie część morską 

gazociągu od lądowej. 

 

Przedmiotem oddzielnego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

jest inwestycja z zakresu budowy Gazociągu DN900 wraz z budową terminala odbiorczego, łącząca 

istniejącą infrastrukturę gazową z gazociągiem podmorskim Baltic Pipe.  

 

Przewiduje się, że gazociąg będzie gotowy do eksploatacji w 2022 roku. Szczegółowy harmonogram 

realizacji projektu został przedstawiony w Rozdziale 3 Raportu.  

1.3 Podstawowe parametry techniczne Projektu 

Podstawowe parametry rurociągu podmorskiego Baltic Pipe, możliwe do przedstawienia na etapie 

OOŚ są następujące: 

• funkcja: dwukierunkowy przesył gazu Dania-Polska, Polska-Dania; 

• roczna maksymalna wielkość przesyłu gazu z Danii do Polski - 10 mld m3/rok w kierunku Polski 

i do 3 mld m3 w kierunku Danii; 

• średnica zewnętrzna rurociągu (bez betonowego płaszcza obciążającego - 36”, tj. ok. 914 mm 

(DN 900); 

• zbudowany z rur ze stali węglowej o długości 12,2 m; 

• całkowita długość gazociągu podmorskiego (tj. między miejscami wyjścia na brzeg w Polsce 

i Danii): 

o dla wariantu Niechorze-Pogorzelica wynosi ok. 274 km; 

o dla wariantu Rogowo wynosi ok. 278 km; 

• zakładane maksymalne ciśnienie robocze (MOP) – 120 barg; 

• wymagane ciśnienie na wejściu do sieci lądowej – 84 barg. 
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Rysunek 1-2 Baltic Pipe przebieg rurociągu pomiędzy Danią i Polską. 

Przedstawione w ninijeszym raporcie o oddziaływaniu parametry rurociągu podmorskiego Baltic 

Pipe, włączając w to parametry Przedsięwzięcia pochodzą z obecnie prowadzonych prac 

projektowych i są założeniami aktualnymi na moment pisania Raportu. Niektóre z nich mogą ulegać 

jeszcze niewielkim modyfikacjom, niemającym istotnego wpływu na występowanie i skalę 

oddziaływań, wynikającym np. z wyników badań geotechnicznych, analiz występowania 

niewybuchów, czy innych uwarunkowań, których nie można przewidzieć na obecnym etapie.  

W czasie realizacji etapu budowy może wystąpić konieczność zmiany przebiegu trasy ze względu 

na nieoczekiwane natrafienie na przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego lub zatopioną 

broń chemiczną. Strategia postępowania w takim przypadku została opisana w Rozdziale 4.7 

niniejszego dokumentu. Trasa rurociągu nie będzie wykraczać poza zbadany korytarz. 

1.4 Rodzaj przedsięwzięcia objętego procedurą OOŚ 

Przedsięwzięcie objęte wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach („DŚU”) 

z dnia 15 grudnia 2017 roku, opisane w niniejszym raporcie o oddziaływaniu („ROOŚ”, „Raport”), 

polega na budowie i eksploatacji podmorskiej instalacji przesyłu gazu, łączącej systemy przesyłu 

gazu w Polsce i Danii, w obszarze objętym polską jurysdykcją, tj. od granicy polskiej 

wyłącznej strefy ekonomicznej1 („EEZ”, „WSE”) do liniowej stacji zaworowej gazociągu 

włącznie, która będzie zlokalizowana w pobliżu miejsca wyjścia na brzeg w Polsce. 

Gazociąg na tym odcinku będzie układany na dnie morza, w korytarzu o szerokości do 1 km. 

1.5 Podstawowe parametry techniczne Przedsięwzięcia 

• długość gazociągu podmorskiego w polskich obszarach morskich: 

                                                

 

1 W 2018 r. doszło do zawarcia porozumienia pomiędzy rządami Polski i Danii w sprawie uregulowania przebiegu granicy morskiej 

pomiędzy tymi krajami. Na dzień złożenia Raportu umowa nie weszła jednak w życie. Z tego względu Raport został opracowany z 

uwzględnieniem tzw. strefy spornej, jako polskiego terytorium.   
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o dla wariantu Niechorze-Pogorzelica ok. 81,7 km, 

o dla wariantu Rogowo ok. 85,5 km; 

• średnica zewnętrzną (bez płaszcza betonowego) 36” (914 mm); 

• powierzchnia, jaką zajmie Przedsięwzięcie na morzu wynosi, w zależności od wariantu: 

o wariant Niechorze-Pogorzelica ok. 0,082 km2, 

o wariant Rogowo ok. 0,086 km2; 

• powierzchnia korytarzy podlegająca ocenie oddziaływania na środowisko, w których zostanie 

ułożony gazociąg, wynosi odpowiednio: 

o wariant Niechorze-Pogorzelica ok. 81,7 km2, 

o wariant Rogowo ok. 85,5 km2; 

• powierzchnia jaką zajmie Przedsięwzięcie na lądzie: 

o etap budowy wariant Niechorze-Pogorzelica: 

▪ plac budowy związany z przejściem przez brzeg (mikrotuneling) – ok.   8 000 m2 

(0,008 km2), 

▪ plac budowy stacji zaworowej – ok. 2 400 m2 (0,0024 km2), 

▪ pas montażowy gazociągu na odcinku pomiędzy suchym spawem a stacją zaworową – 

ok. 28 m szerokości na długości do ok. 89 m – 2 500 m2 (0,0025 km2); 

o etap budowy wariant Rogowo: 

▪ plac budowy związany z przejściem przez brzeg (microtuneling) – ok.   8 000 m2 

(0,008 km2), 

▪ plac budowy stacji zaworowej – ok. 2 000 m2 (0,002 km2), 

▪ pas montażowy gazociągu na odcinku pomiędzy suchym spawem a stacją zaworową – 

ok. 28 m szerokości na długości do 20 m – ok. 560 m2 (0,00056 km2); 

o etap eksploatacji wariant Niechorze-Pogorzelica: 

▪ stacja zaworowa – ok. 720 m2 (0,0007 km2), 

▪ obszar ochronny gazociągu (brak zadrzewienia) – 6 m szerokości na długości do 89 m 

– 534 m2 (0,0005 km2), 

▪ strefa kontrolowana gazociągu (brak obiektów budowlanych) – 12 m szerokości na 

długości 89 m – 1 068 m2 (0,0011 km2); 

o etap eksploatacji wariant Rogowo: 

▪ stacja zaworowa – do 540 m2 (0,0005 km2), 

▪ obszar ochronny gazociągu (brak zadrzewienia) – 6 m szerokości na długości do 20 m 

– 120 m2 (0,0001 km2), 

▪ strefa kontrolowana gazociągu (brak obiektów budowlanych) – 12 m szerokości na 

długości 20 m – 240 m2 (0,00024 km2); 

• okres eksploatacji rurociągu wynosi 50 lat. 

 

Szczegółowy opis Przedsięwzięcia został przedstawiony w Rozdziale 3 Raportu. Potencjalne emisje 

i zaburzenia oraz parametry wpływające na ich występowanie zostały przedstawione w Rozdziale 5 

Raportu.  

1.6 Kwalifikacja prawna 

Wiodącą i nadrzędną kwalifikację Przedsięwzięcia, do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko, stanowi art. 71 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 69 ust. 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; dalej: „Uooś”) 

oraz § 2 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71; dalej: 

„Rozporządzenie OOŚ”): 

 

21) instalacje do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji 

lub mieszanin, w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich 

mieszaninach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1203), niebędących produktami spożywczymi, w tym gazu, 

o średnicy zewnętrznej nie mniejszej niż 800 mm i długości nie mniejszej niż 40 km, 
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wraz z towarzyszącymi tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi, przy czym tłocznie lub stacje 

redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach 

przesyłowych nie stanowią przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć zawsze 

znacząco oddziaływujących na środowisko, których realizacja jest dopuszczalna wyłącznie po 

uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej przez właściwy organ, oraz dla 

których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjny.  

 

Zgodnie z poradnikiem „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik 

po rozporządzeniu Rady Ministrów”, jeżeli planowana inwestycja posiada elementy, które można 

przypisać do przedsięwzięć ujętych w §2 i w §3 (…), nie należy rozdzielać przedsięwzięć tylko 

potraktować je jako mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Wilżak, 2011).   

 

Dlatego też, dokonano weryfikacji innych elementów składowych Przedsięwzięcia, pod kątem 

obowiązku wykonania oceny oddziaływania na środowisko. Wszystkie wymienione instalacje 

zostały opisane szerzej w Rozdziale 3 Raportu. 

1) czasowy magazyn na paliwa na etapie budowy, może być podstawą kwalifikacji do 

przeprowadzenia OOŚ, na podstawie §3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia OOŚ: 

37) instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub 

mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych  

i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych 

kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem 

instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, 

zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej  

o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do 

magazynowania stałych surowców energetycznych; 

2) drogi dojazdowe do SZG. Nie będą one jednak miały długości przekraczającej 1 km,  

a więc pomimo twardej nawierzchni nie zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcia 

wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 60 Rozporządzenia OOŚ: 

60) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne 

niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, 

z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji 

energetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których 

mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

3) podziemny kabel elektroenergetyczny, zasilający stację zaworową, o długości 

ok. 700 m, stanowiący przyłączenie do sieci średniego napięcia (15 kV), nie spełniający 

przesłanek do oceny oddziaływania, zgodnie z §3 ust. 7) Rozporządzenia OOŚ: 

7) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu 

znamionowym nie mniejszym niż 110 kV, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6. 

4) antena GSM, zapewniająca łączność i przesył danych z urządzeń kontrolnych  

i pomiarowych stacji zaworowej, o mocy mniejszej niż 15 W, umieszczonej na maszcie do 

6 m wysokości, nie spełniająca przesłanek do oceny oddziaływania, zgodnie z §3 ust. 

8 pkt. a) Rozporządzenia ROOŚ: 

8)   instalacje  radiokomunikacyjne,  radionawigacyjne  i radiolokacyjne,  inne  niż  wymienione  

w § 2  ust. 1  pkt 7, z wyłączeniem  radiolinii,  emitujące  pola  elektromagnetyczne   
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o częstotliwościach  od  0,03 MHz  do  300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowana 

izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż 15 W, a miejsca dostępne 

dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 5 m od środka elektrycznego, w osi głównej 

wiązki promieniowania tej anteny. 

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640; dalej: 

„Rozporządzenie gazowe”) Przedsięwzięcie kwalifikuje się także do właściwej klasy lokalizacji 

gazociągu. Klasę lokalizacji gazociągu wyznacza się w odniesieniu do obowiązujących planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie stanu zabudowy i uzbrojenia technicznego 

terenu. Wybór klasy wpływa na wyznaczenie właściwych stref kontrolowanych wokół lokalizacji 

gazociągu, w których konieczne jest kontrolowanie wszelkich działań, które mogłyby spowodować 

uszkodzenie gazociągu lub mieć inny negatywny wpływ na jego użytkowanie i funkcjonowanie,  

w tym m.in. lokalizowanie obiektów budowlanych.   

 

Na podstawie tego rozporządzenia, dla wchodzącego w skład Przedsięwzięcia odcinka gazociągu, 

łączącego pierwszy suchy spaw gazociągu podmorskiego ze SZG, przyjęto na całej długości 

pierwszą klasę lokalizacji, ze względu na: 

• parametry techniczne gazociągu – MOP gazociągu: 12 MPa; 

• znaczenie gazociągu – kontynuacja gazociągu podmorskiego, podłączenie do SZG a dalej do 

terminalu odbiorczego; 

• lokalizacje gazociągu – tereny bezpośrednio przylegające do morza o charakterze i funkcji 

turystycznej o okresowym dużym zagęszczeniu ludności oraz tereny cenne przyrodniczo. 

W związku z powyższym, Inwestor zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Szczecinie z wnioskiem z dnia 15 grudnia 2017 roku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie rurociągu podmorskiego 

“Baltic Pipe”, łączącego systemy przesyłu Danii i Polski, w granicach obszarów morskich 

Rzeczpospolitej Polskiej i w obszarze lądowym Rzeczpospolitej Polskiej (na terenie gmin: Rewal, 

Trzebiatów i Mielno w województwie zachodniopomorskim). Do wniosku dołączone zostały Karta 

Informacyjna Przedsięwzięcia oraz wniosek o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. 

 

Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2018 roku (znak WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12) Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie określił wymagany zakres raportu o oddziaływaniu na 

środowisko dla Przedsięwzięcia. 

1.7 Cele dokumentu 

Raport przedstawia wyniki oceny oddziaływania na środowisko Przedsięwzięcia, wykonanej zgodnie 

z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 

2018 roku w sprawie określenia zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.    

 

Postanowienie określiło zakres danych jakie powinny zostać przedstawione w Raporcie, opisujących 

Przedsięwzięcie w rozważanych wariantach, a także przedsięwzięcia towarzyszące, mogące 

powodować kumulacje oddziaływań wraz z oddziaływaniami Przedsięwzięcia. Ponadto, 

postanowienie wskazało zakres informacji o elementach środowiska, które mogą być narażone na 

oddziaływania tych przedsięwzięć oraz rekomendowane źródła danych i metody ich pozyskania, na 

podstawie których środowisko powinno zostać opisane i scharakteryzowane.  

 

Dla wypełnienia wymogów postanowienia, w latach 2017-2018 przeprowadzony został 

kompleksowy przedinwestycyjny program badań środowiska morskiego. Badaniami objęto jego 

elementy fizyczno-chemicznego (wody i osady denne oraz podwodne tło akustyczne) oraz 

biologicznego (fito- i zooplankton, fito- i zoobentos, ichtiofauna, ssaki morskie, ptaki morskie oraz 



 
 
 
 
 

 

33 

 

nietoperze migrujące). Zastosowane metody badań oraz ich wyniki przedstawione zostały  

w Załącznikach 2.A-2.J Raportu. 

 

Celem scharakteryzowania elementów środowiska przyrodniczego na lądzie, na potrzeby 

Przedsięwzięcia oraz gazociągu łączącego Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym, 

przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodnicza. Inwentaryzacją objęto chronione siedliska 

przyrodnicze, florę (rośliny naczyniowe, mchy), mykobiotę (grzyby wielkoowocnikowe  

i zlichenizowane (porosty)) oraz faunę (bezkręgowce, ichtiofaunę, herpetofaunę, ornitofaunę, oraz 

teriofaunę, w tym nietoperze). Uzupełniająco, w strefie przybrzeżnej na lądzie (pasie ok. 200 m od 

brzegu) przeprowadzono dodatkową inwentaryzację ptaków lęgowych, chronionych i zagrożonych 

gatunków roślin, chronionych siedlisk przyrodniczych i innych siedlisk istotnych lub 

charakterystycznych oraz bezkręgowców. Wykonana została również inwentaryzacja obcych 

geograficznie gatunków inwazyjnych roślin, grzybów i zwierząt. Zastosowane metody badań oraz 

ich wyniki przedstawione zostały w Załącznikach 3.A-3.C Raportu. 

 

Na potrzeby dokonania oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko przeprowadzone 

zostały również niezbędne analizy i modelowania, w tym m.in. w zakresie emisji hałasu  

i zanieczyszczeń do powietrza na lądzie (patrz Załączniki 5 i 6 ROOŚ) oraz hałasu podwodnego  

(w przypadku detonacji amunicji – zdarzenia nieplanowanego) i dyspersji osadów dennych (patrz 

Załączniki 8.A i 8.B ROOŚ). 

  

Dla Przedsięwzięcia oraz innych elementów Projektu Baltic Pipe przeprowadzono lub wszczęto 

procedury administracyjne, które wymienia  

Tabela 1-1. Procedury wszczęte na polskich obszarach morskich zostały oparte o przepisy Ustawy 

z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2214, z późn. zm.; dalej: „UOM”). 

Tabela 1-1 Procedury administracyjne przeprowadzone lub wszczęte. 

Procedura Podstawa prawna 
Organ właściwy do 
wydania decyzji 

Status 
procedury 

Data 
wydania 
decyzji/ 
akceptacji 

Procedura wszczęta dla Projektu 

Dania 

§ 18 ustawa o 
ocenach 
oddziaływania na 
środowisko planów i 
programów oraz 
niektórych 
przedsięwzięć* 

Agencja Energii -  
Energistyrelsen*** 

wszczęta 
Spodziewany 
termin  
07.2019  

Szwecja 
Rozdział 6 Kodeksu 
ochrony 
środowiska** 

Ministerstwo 
Przedsiębiorczości  
i Innowacji – 
Näringsdepartementet 
[Ministry of Enterprise 
and Innovation]*** 

wszczęta 

Spodziewany 
termin 
03.2020 
 

Wniosek o wydanie 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
Inwestycji stanowiącej 
infrastrukturę niezbędną 
do obsługi 
międzynarodowego 
Gazociągu Bałtyckiego 
(Baltic Pipe) stanowiącego 
połączenie systemów 
przesyłowych 
Rzeczypospolitej Polskiej i 
Królestwa Danii – część 
lądowa 

art. 72 ust. 1 pkt. 1) 
oraz 73 ust.1 Uooś 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Szczecinie 

wszczęta 01.2019 
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Procedura Podstawa prawna 
Organ właściwy do 
wydania decyzji 

Status 
procedury 

Data 
wydania 
decyzji/ 
akceptacji 

Procedura wszczęta dla Przedsięwzięcia 

Wniosek o wydanie 
pozwolenia na układanie i 
utrzymywanie 
podmorskiego rurociągu w 
wodach morza 
terytorialnego dla 
przedsięwzięcia pn. Baltic 
Pipe – odcinek zachodni 
BP „W” w WMT  

art. 26 ust. 1-2 UOM 
Dyrektor Urzędu 
Morskiego w 
Szczecinie 

zakończona 
06.2018, 
07.2018 

Wniosek o wydanie 
pozwolenia na układanie i 
utrzymywanie 
podmorskiego rurociągu w 
wodach morza 
terytorialnego dla 
przedsięwzięcia pn. Baltic 
Pipe – odcinek centralny 
BP „M” w WMT  

art. 26 ust. 1-2 UOM 
Dyrektor Urzędu 
Morskiego w 
Szczecinie 

zakończona 
06.2018, 
07.2018 

Wniosek o wydanie 
pozwolenia na układanie i 
utrzymywanie 
podmorskiego rurociągu w 
wodach morza 
terytorialnego dla 
przedsięwzięcia pn. Baltic 
Pipe – odcinek wschodni 
BP „E” w WMT 

art. 26 ust. 1-2 UOM 
Dyrektor Urzędu 
Morskiego w Słupsku 

zakończona 07.2018 

Wniosek o wydanie 
uzgodnienia na układanie i 
utrzymywanie 
podmorskiego rurociągu w 
wyłącznej strefie 
ekonomicznej dla 
przedsięwzięcia pn. Baltic 
Pipe – odcinek zachodni 
BP „W” w EEZ PL  

art. 27 ust. 1 UOM 
Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

zakończona 05.2018 

Wniosek o wydanie 
uzgodnienia na układanie i 
utrzymywanie 
podmorskiego rurociągu w 
wyłącznej strefie 
ekonomicznej dla 
przedsięwzięcia pn. Baltic 
Pipe – odcinek centralny 
BP „M” w EEZ PL  

art. 27 ust. 1 UOM 
Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

zakończona 05.2018 

Wniosek o wydanie 
uzgodnienia na układanie i 
utrzymywanie 
podmorskiego rurociągu w 
wyłącznej strefie 
ekonomicznej dla 
przedsięwzięcia pn. Baltic 
Pipe – odcinek wschodni 
BP „E” w EEZ PL 

art. 27 ust. 1 UOM 
Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

zakończona 05.2018 

Wniosek o wydanie 
uzgodnienia na układanie i 
utrzymywanie 
podmorskiego rurociągu w 
wyłącznej strefie 
ekonomicznej dla 
przedsięwzięcia pn. Baltic 

Pipe – odcinek północny 
BP „N” w EEZ PL  

art. 27 ust. 1 UOM 
Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej 

wszczęta, 
zawieszona 

zawieszona 
06.2018  
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Procedura Podstawa prawna 
Organ właściwy do 
wydania decyzji 

Status 
procedury 

Data 
wydania 
decyzji/ 
akceptacji 

Wniosek o wydanie 
uzgodnienia na układanie i 
utrzymywanie 
podmorskiego rurociągu w 
wyłącznej strefie 

ekonomicznej dla 
przedsięwzięcia pn. Baltic 
Pipe – odcinek północny 2 
BP „N2” w EEZ PL  

art. 27 ust. 1 UOM 
Minister Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej 

wszczęta, 
zawieszona 

zawieszona 
07.2018  

Procedura PCI - 
powiadomienie o 
gotowości Przedsięwzięcia 
do objęcia go procesem 
wydawania pozwoleń 

art. 10 ust. 1 
Rozporządzenia PCI 

Pełnomocnik Rządu 
ds. Strategicznej 
Infrastruktury 

Energetycznej 

wszczęta 06.2018 

Wniosek o wydanie 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
rurociągu w granicach 
polskiej jurysdykcji 

art. 72 ust. 1 pkt. 1) 
oraz 73 ust.1 Uooś 

Regionalny Dyrektor 
ochrony Środowiska 
w Szczecinie 

wszczęta 17.12.2017 

Postępowanie w sprawie 
oceny oddziaływania na 
środowisko w kontekście 
transgranicznym 

art. 108 ust. 1 pkt. 1 
Uooś 

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Szczecinie 

wszczęta 29.12.2017 

Procedura scoopingu tj. 
określenia zakresu ROOŚ 

art. 69 ust. 2 Uooś 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Szczecinie 

zakończona 30.04.2018 

* Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) 

** Miljöbalk 

*** Jest to organ główny prowadzący postępowanie co nie oznacza, że inne organy nie zostaną włączone do 

postępowania na dalszym etapie 

1.8 Zgodność z wymogami prawa 

Podstawową strukturę Raportu przedstawia Tabela 1-2, wraz z informacją o podstawie prawnej 

wykonania poszczególnych rozdziałów Raportu, z uwzględnieniem krajowych przepisów 

oraz postanowienia o zakresie raportu z dnia 30 kwietnia 2018 roku. Szczegółowy opis 

międzynarodowych i krajowych uwarunkowań prawnych wykonanej oceny oddziaływania 

przedstawia Rozdział 7 Raportu.  

Tabela 1-2 Struktura Raportu w kontekście krajowych wymogów prawnych. 

Rozdział  Tytuł rozdziału Zawartość Rozdziału 
Zgodność  
z prawem 
krajowym 

Zgodność  
z postanowieniem  
o zakresie  

1 Wprowadzenie 

Podstawowe informacje o 
Przedsięwzięciu, jego parametrach 
i otoczeniu proceduralnym, 
pozwalające na identyfikację 
zakresu przedmiotowego 
postępowania. 

  

2 Inwestor 

Informacja o podmiocie 
wnioskującym o wydanie decyzji i 
odpowiedzialnym za realizację 
Przedsięwzięcia. 

  

3 
Opis 
przedsięwzięcia 

Szczegółowe informacje o 
Przedsięwzięciu (wskazanie 
lokalizacji na morzu i lądzie, 
prezentacja parametrów 
technicznych, opis procesów 
budowy, odbioru, eksplatacji i 
serwisu, likwidacji, harmonogram 
realizacji, opis zaplecza 
logistycznego, informacja o 

Art. 66 ust. 
1 pkt 1, art. 
66 ust. 6 
Uooś 

Pkt. I 
Pkt. IV ust. 8) 
Pkt. IV ust. 9) e) 
Pkt. V 
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Rozdział  Tytuł rozdziału Zawartość Rozdziału 
Zgodność  
z prawem 
krajowym 

Zgodność  
z postanowieniem  
o zakresie  

odpadach, zapotrzebowaniu na 
energię i wodę, oraz ich zużyciu.  

4 Ocena ryzyka 

Opis i ocena ryzyka wystąpienia 
zdarzeń i oddziaływań 
nieplanowanych związanych z 
realizacją i eksploatacją 
Przedsięwzięcia, w tym poważnych 
awarii, skutków zmian klimatu, 
katastrof naturalnych i 
budowlanych, sabotażu, ataków 
terrorystycznych, itp., wraz ze 
wskazaniem podjętych działań, 
mających na celu zabezpieczenie 
Przedsięwzięcia przed skutkami 
tych oddziaływań.  

art. 66 ust. 
1 pkt 6 Uooś 

Pkt. IV ust. 4) 

5 

Potencjalne 
emisje, 
zaburzenia  
i oddziaływania 

Opis zaburzeń i emisji 
powodujących potencjalne 
oddziaływania Przedsięwzięcia, 
informacja o rodzajach i ilościach 
emisji. Identyfikacja możliwych 
oddziaływań na środowisko w tym 

nieplanowanych oraz parametrów 
Przedsięwzięcia wpływających na 
wielkość oddziaływań, ocena 
wielkości potencjalnych 
oddziaływań.  

Art. 66 ust. 
1 pkt. 6 

Pkt. IV ust. 6, 7, 8 

6 
Rozważane 
warianty 

Opis skutków środowiskowych 
niezrealizowania Przedsięwzięcia 
(tzw. wariant „zero”), opis i 
charakterystyka rozważanych 
wariantów, w tym prezentacja 
wariantu najkorzystniejszego dla 
środowiska, wariantu wybranego 
do realizacji i wariantu 
alternatywnego, wraz z 
uzasadnieniem.   

art. 66 ust. 
1 pkt 4-5, 7, 
20 1b) Uooś 
w związku z 
art. 81 ust. 
1-3 Uooś 

Pkt. III 

7 Ramy prawne 

Opis kluczowych 
międzynarodowych i krajowych 
aktów prawnych, mających wpływ 
na realizację i ocenę 
oddziaływania Projektu Baltic Pipe 
i proces konsultacji społecznych. 
Ocena wpływu realizacji 
Przedsięwzięcia na cele 
środowiskowe wynikające z 
dokumentów strategicznych.  

Art. 66 ust. 
1 pkt. 11a 

 

8 
Metodyka oceny 
oddziaływania na 
środowisko 

Opis metodyki oceny 
oddziaływania na środowisko 
zastosowanej w przedmiotowym 
Raporcie.  

art. 66 ust. 
1 pkt 8  

Pkt. VI 

9 
Opis środowiska i 
ocena 
oddziaływania 

Charakterystyka poszczególnych 

elementów środowiska morskiego i 
lądowego (biotycznych, 
abiotycznych, socjo-
ekonomicznych), w strefie 
potencjalnych oddziaływań 
Przedsięwzięcia, na podstawie 
wyników wykonanego programu 
badań oraz dostępnych danych 
(pełne wyniki z programu badań 
środowiska prezentuje Załącznik 
nr 2 i 3 do ROOŚ). Ocena 
wrażliwości poszczególnych 
receptorów środowiskowych na 
oddziaływania Przedsięwzięcia. 
Prezentacja i omówienie wyników 
oceny oddziaływania na 
poszczególne receptory w 

art. 62 ust. 

1, art. 66 
ust. 1 pkt 2, 
2a, 3, 3a, 
art. 62 ust. 
1 pkt 1 lit. b, 
art. 66 ust. 
6, 6a,  
art. 66 ust. 
1 pkt 1 lit. d, 
66 ust. 1 pkt 
9, art. 66 
ust. 1 pkt 15 
Uooś  
art. 81 ust. 
2 Uooś w 
zw. art. 34 
Uop 

Pkt. IV  
Pkt. VII 
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Rozdział  Tytuł rozdziału Zawartość Rozdziału 
Zgodność  
z prawem 
krajowym 

Zgodność  
z postanowieniem  
o zakresie  

rozważanych wariantach, w tym 
oddziaływań wtórnych i 
powiązanych, oraz oddziaływań na 
właściwe dla danego receptora 
cele strategiczne dla wód i 
bioróżnorodność, obszary Natura 

2000.      

art. 153 Pw 

10 

Dyrektywa 
Ramowa w 
sprawie Strategii 
Morskiej, 
Ramowa 
Dyrektywa 
Wodna, Bałtycki 
Plan Działań 

Prezentacja celów środowiskowych 
określonych w kluczowych 
dokumentach strategicznych dla 
Morza Bałtyckiego oraz wód 
morskich i śródlądowych oraz 
podsumowanie wyników oceny 
oddziaływania Przedsięwzięcia na 
możliwość osiągnięcia tych celów.   

art. 56, art. 
57, art. 59 
oraz art. 61, 
art. 555 ust. 
2 pkt 2, 566 
ust. 1 Pw 

art. 26 Poś 

Pkt. IV ust. 9) c)-d) 

11 
Oddziaływanie 
skumulowane  

Określenie stref potencjalnej 
kumulacji oddziaływań 
Przedsięwzięcia z innymi 
działaniami i przedsięwzięciami, 
identyfikacja przedsięwzięć 
mogących kumulować 

oddziaływania na lądzie i morzu 
oraz ocena znaczenia kumulacji 
oddziaływań.  

art. 66 ust. 
1 pkt 3b) 
Uooś 
art. 33 ust.1 

Pkt. II 
Pkt. IV ust. 5) 

12 
Oddziaływanie 
transgraniczne  

Wyniki oceny oddziaływań 
Przedsięwzięcia na środowisko 
poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. Ocena oddziaływania 
Projektu BP (całego rurociągu 
morskiego) zaprezentowana jest w 
Załączniku 7 do ROOŚ („Raport 
Espoo”).  

art. 66 ust. 
3, art. 66 
ust. 1 pkt 1-
16 

Pkt. IV  

13 
Działania 
minimalizujące 

Podsumowanie zaleceń w zakresie 
zastosowania działań 
ograniczających oddziaływania na 
środowisko. 

art. 66 ust. 
1 pkt 9 Uooś 

Pkt. V 

14 
Program 
monitoringu 

Propozycja monitoring środowiska 
na etapie budowy i eksploatacji 
Przedsięwzięcia.  

art. 66 ust. 
1 pkt 16 
Uooś 

Pkt. V ust. 9) 

15 

Trudności 
wynikające  
z niedostatków i 
luk wiedzy 

Informacja o napotkanych 
trudnościach, brakach wiedzy, 
niepewnościach związanych z 
wykonaną oceną oddziaływania na 
środowisko.  

Art. 66 ust.1 
pkt. 17 

 

16 
Streszczenie 
niespecjalistyczne 

Podsumowanie najważniejszych 
informacji o poszczególnych 
elementach i wynikach wykonanej 
oceny oddziaływania na 
środowisko Przedsięwzięcia.  

Art. 66 ust. 
1 pkt. 18 
Uooś 

 

17 
Załączniki do 
ROOŚ 

1) Oświadczenie kierującego 
zespołem autorskim 

2) Charakterystyka środowiska 
na podstawie wyników 
przeprowadzonych badań na 
morzu 

3) Charakterystyka środowiska 
na podstawie wyników 
przeprowadzonych badań 
przyrodniczych na lądzie 

4) Charakterystyka 
uwarunkowań dotyczących 
rybołówstwa 

5) Wyniki modelowania hałasu 
na lądzie 

6) Wyniki modelowania emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 

na lądzie 
7) Raport Espoo 

Art. 66 ust. 
1 pkt. 2a, 
2b, 20,  
art. 66 ust. 
1 pkt 8, 
art. 74 ust. 
1 i 1a, 1c 
Uooś 

Pkt. I ust. 3 b) 
Pkt. IV ust. 11 a-b) 
Pkt. VI 
 

https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(56)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(57)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(57)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(59)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18625895?unitId=art(61)&cm=DOCUMENT
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Rozdział  Tytuł rozdziału Zawartość Rozdziału 
Zgodność  
z prawem 
krajowym 

Zgodność  
z postanowieniem  
o zakresie  

8) Metodyka modelowania emisji 
hałasu podwodnego, 
metodyka modelowania 
dyspersji osadów dennych 

9) Graficzne odwzorowanie 
wariantów Przedsięwzięcia, w 

części lądowej, na podkładzie 
ewidencyjnym 
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2. INWESTOR 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., 

jako celowej spółki odpowiedzialnej za przesył gazu ziemnego na terenie Polski.  

 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w dniu 30 czerwca 2004 roku otrzymał od 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na przesyłanie i dystrybucję gazu na lata 2004 – 

2014. W dniu 23 sierpnia 2010 r. koncesja ta została przedłużona do dnia 31 grudnia 2030 r., tym 

samym spółka została wyznaczona operatorem systemu przesyłowego do czasu wygaśnięcia 

koncesji. W dniu 6 grudnia 2018 r. Prezes URE wydał decyzję o przedłużeniu koncesji GAZ-SYSTEM 

na przesył paliw gazowych do 6 grudnia 2068 roku. W dniu 6 grudnia 2018 r. została także wydana 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzja o wydłużeniu okresu wyznaczenia GAZ-SYSTEM 

operatorem systemu przesyłowego gazu na terytorium Polski do 6 grudnia 2068 roku. 
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3. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

Niniejszy rozdział przedstawia informacje o Przedsięwzięciu, procesach technologicznych 

wchodzących w zakres realizacji Przedsięwzięcia oraz jego najważniejszych parametrach, mających 

wpływ na skalę potencjalnych oddziaływań. Należy pamiętać, że prezentowane w ninijeszym 

Rozdziale dane liczbowe pochodzą ze wstępnych prac projektowych i są założeniami aktualnymi na 

moment pisania Raportu. Niektóre z nich mogą ulegać jeszcze niewielkim modyfikacjom, 

niemającym istotnego wpływu na występowanie i skalę oddziaływań, wynikającym np. z wyników 

badań geotechnicznych, analiz występowania niewybuchów, ostatecznego doboru technologii, 

czy innych uwarunkowań, których nie można przewidzieć na obecnym etapie. 

3.1 Wstęp 

Przedsięwzięcie opisane w Raporcie obejmuje budowę i eksploatację gazociągu podmorskiego na 

odcinku od granicy polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej do pierwszej stacji zaworowej gazociągu 

włącznie, zlokalizowanej w pobliżu miejsca wyjścia na brzeg w Polsce, wraz z łącznikiem gazociągu 

(ang. spool), łączącym gazociąg podmorski z SZG.  

 

Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie 

obejmuje natomiast swoim zakresem: 

• pozostałych morskich odcinków Projektu, w granicach jurysdykcji innych krajów; 

• inwestycji związanych z realizacją całego Projektu, w szczególności placów składowych 

i zakładów pokrywania rur stalowych betonem; 

• gazociągu zlokalizowanego na lądzie, łączącego SZG z istniejącą infrastrukturą systemu 

gazowego, wraz z towarzyszącymi stacjami zaworowymi, stacjami redukcyjno-pomiarowymi, 

tłoczniami lub stacjami redukcyjnymi; 

• dodatkowych inwestycji wzmacniających polski system przesyłowy gazu. 

Inwestycje te są lub będą objęte oddzielnym lub oddzielnymi postępowaniami w sprawie wydania 

DSU, o ile takie będą dla nich wymagane.  

 

Ten rozdział oraz Rozdział 11 Raportu opisuje natomiast wszystkie te inne przedsięwzięcia, 

działania i prace, które mogą powodować wpływ skumulowany na środowisko z oddziaływaniami 

Przedsięwzięcia. 

 

W Raporcie poszczególne części Przedsięwzięcia noszą następujące nazwy: 

 

Gazociąg podmorski 

Odcinek gazociągu  przechodzący przez obszar morski, następnie poprzez tunel do pierwszego 

suchego spawu rurociągu („FDW”), zlokalizowanego na dnie szybu startowego tunelu  (szerzej 

opisano w Rozdziale 3.3 ROOŚ). 

 

Odcinek lądowy 

Odcinek gazociągu wychodzący od pierwszego suchego spawu do SZG. Na odcinek lądowy składa 

łącznik gazociągu oraz SZG (szerzej opisano w Rozdziale 3.4 ROOŚ).  

 

Niniejszy rozdział opisuje poszczególne czynności i fazy etapu budowy, eksploatacji i likwidacji 

Przedsięwzięcia, jak również zawiera opis parametrów technicznych i technologicznych 

charakteryzujących poszczególne elementy Przedsięwzięcia.  

 

Po ukończeniu etapu budowy nastąpi odbiór wstępny obiektów, służący przygotowaniu gazociągu 

do eksploatacji. Odbiór wstępny obejmie próbę ciśnieniową gazociągu, polegającą na zalaniu go 

wodą morską (która może zostać w celu przeprowadzenia próby ciśnieniowej uzdatniona 
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odtleniaczem, chroniącym wnętrze gazociągu przed korozją), przeprowadzeniu próby i następnie 

opróżnieniu ze zużytej wody (patrz Rozdział 3.6 ROOŚ). 

 

W dalszej części Rozdziału opisano także etap oddania Przedsięwzięcia do eksploatacji, eksploatację 

i etap likwidacji gazociągu. 

3.2 Trasa gazociągu 

Przedsięwzięcie przebiega przez strefę sporną między Danią i Polską, polską wyłączną strefę 

ekonomiczną, polskie wody terytorialne, strefę brzegową, kończąc na pierwszej SZG (włącznie).  

 Lokalizacja gazociągu podmorskiego 

Gazociąg podmorski obejmuje następujące części: 

• gazociąg poprowadzony przez obszar morski na lub w dnie morskim; 

• wyjście gazociągu na ląd – odcinek gazociągu podmorskiego przechodzący tunelem pod strefą 

brzegową do pierwszego suchego spawu. 

Szczegółowe informacje o gazociągu podmorskim podano w Rozdziale 3.3 Raportu oraz w Rozdziale 

3.5.1 Raportu. Rozważane warianty Przedsięwzięcia zostały opisane w Rozdziale 6 Raportu. 

Na Rysunku 3-1 przedstawiono przebieg morskiego odcinka gazociągu Baltic Pipe. 

 

 

Rysunek 3-1 Odcinek morski gazociągu Baltic Pipe.  

Poniżej w Tabeli 3-1 przedstawiono orientacyjne długości odcinków biegnących przez poszczególne 

WT i WSE. 
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Tabela 3-1 Długość odcinków trasy Baltic Pipe w granicach poszczególnych WT i WSE.  

Orientacyjna długość odcinków trasy Baltic Pipe na poszczególnych WT i w poszczególnych WSE 
[km] 

 Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Duński obszar morski 107,4 

Szwedzki obszar morski  84,8 

Strefa sporna1 30,3 

Polskie WT 22,5 23,5 

Polska WSE 28,9 31,7 

Łącznie 273,9 277,7 

Uwaga: 
1) Strefa sporna znajduje się między Danią i Polską w miejscu nieuzgodnionego przebiegu granicy WSE. 
2) Długości mogą ulec nieznacznym zmianom w wyniku omijania ewentualnych przeszkód 

technologicznych w trakcie procesu układania gazociągu. 

 

Przedsięwzięcie w swojej północnej części przechodzi przez obszar Morza Bałyckiego będącego 

przedmiotem sporu pomiędzy Danią a Polską dotyczącego przebiegu granic EEZ. W trakcie 

opracowywania Raportu oba kraje podpisały umowę w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich 

na Morzu Bałtyckim. Jednakże, umowa ta nie została dotychczas ratyfikowana przez parlamenty 

obu państw, w związku z czym jej postanowienia nie weszły w życie. Wobec powyższego Raport 

bazuje na dotychczasowym stanie czyli obejmuje i opisuje również strefę sporną. 

 

Lokalizację gazociągu podmorskiego w obu wariantach Przedsięwzięcia przedstawiono na Rysunku 

3-2. 

 

 

Rysunek 3-2 Lokalizacja gazociągu podmorskiego. 

Korytarz trasy gazociągu (o szerokości 1 km) biegnący w granicach polskich wód morskich, będący 

przedmiotem wniosków o wydanie uzgodnienia na układanie i utrzymywanie podmorskiego 

rurociągu w wyłącznej strefie ekonomicznej oraz wniosków o wydanie pozwolenia na układanie  

i utrzymywanie podmorskiego rurociągu w wodach morza terytorialnego („PUUR”), zawiera się  

w obszarze określonym współrzędnymi geograficznymi podanymi w Tabeli 3-2. 
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Tabela 3-2 Współrzędne przebiegu korytarza trasy gazociągu podmorskiego.  

WMT 

odcinek zachodni BP „W” 

od granicy EEZ PL/WMT do punktu wyjścia na ląd  

w wariancie Niechorze-Pogorzelica 

 

Punkt 

załamania 

GRS80h 

λ 

długość geodezyjna 

 

szerokość geodezyjna 

A 15° 8' 33,900" E 54° 6' 42,327" N 

B 15° 9' 25,093" E 54° 6' 54,232" N 

C 15° 1' 39,427" E 54° 18' 2,454" N 

D 15° 0' 48,104" E 54° 17' 50,380" N 

 

 

odcinek centralny BP „M” 

od granicy EEZ PL/WMT do punktu wyjścia na ląd  

w wariancie Rogowo 

 

Punkt 

załamania 

GRS80h 

λ 

długość geodezyjna 

 

szerokość geodezyjna 

A 15° 18' 40,108" E 54° 9' 0,021" N 

B 15° 19' 34,161" E 54° 9' 6,550" N 

C 15° 15' 27,064" E 54° 18' 19,984" N 

D 15° 15' 15,385" E 54° 18' 40,742" N 

E 15° 14' 59,440" E 54° 19' 0,505" N 

F 15° 14' 39,466" E 54° 19' 18,977" N 

G 15° 14' 15,765" E 54° 19' 35,876" N 

H 15° 13' 48,708" E 54° 19' 50,942" N 

I 15° 12' 21,309" E 54° 20' 33,913" N 

J 15° 11' 16,011" E 54° 20' 23,722" N 

K 15° 13' 13,043" E 54° 19' 26,198" N 

L 15° 13' 35,377" E 54° 19' 13,752" N 

M 15° 13' 54,710" E 54° 18' 59,944" N 

N 15° 14' 11,005" E 54° 18' 44,856" N 

O 15° 14' 24,018" E 54° 18' 28,716" N 

P 15° 14' 33,554" E 54° 18' 11,766" N 

 

 

EEZ PL 
 

odcinek zachodni BP „W” 

od punktu granicznego z odcinkiem północnym BP „N” w EEZ PL 

do granicy EEZ PL/WMT 

 

Punkt 

załamania 

GRS80h 

λ 

długość geodezyjna 

 

szerokość geodezyjna 

A 15° 0' 48,104" E 54° 17' 50,380" N 

B 15° 1' 39,427" E 54° 18' 2,454" N 

C 14° 54' 6,160" E 54° 28' 46,648" N 

D 14° 53' 7,235" E 54° 28' 39,309" N 

E 14° 53' 27,054" E 54° 28' 16,982" N 
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odcinek centralny BP „M” 

od punktu granicznego z odcinkiem północnym BP „N” w EEZ PL 

do granicy EEZ PL/WMT 

 

Punkt 

załamania 

GRS80h 

λ 

długość geodezyjna 

 

szerokość geodezyjna 

A 15° 11' 16,011" E 54° 20' 23,722" N 

B 15° 12' 21,309" E 54° 20' 33,913" N 

C 14° 55' 15,222" E 54° 28' 55,239" N 

D 14° 54' 6,160" E 54° 28' 46,648" N 

 

 

odcinek północny BP „N” 

część wspólna dla rozważanych wariantów w EEZ PL, 

o powierzchni ok. 135 km2 

 

Punkt 

załamania 

GRS80h 

λ 

długość geodezyjna 

 

szerokość geodezyjna 

A 14° 53' 7,235" E 54° 28' 39,309" N 

B 14° 54' 6,160" E 54° 28' 46,648" N 

C 14° 55' 15,222" E 54° 28' 55,239" N 

D 14° 56' 58,735" E 54° 29' 8,092" N 

E 14° 54' 29,622" E 54° 29' 39,045" N 

F 14° 54' 1,521" E 54° 29' 46,023" N 

G 14° 53' 35,089" E 54° 29' 54,942" N 

H 14° 53' 10,718" E 54° 30' 5,669" N 

I 14° 52' 48,773" E 54° 30' 18,043" N 

J 14° 52' 29,579" E 54° 30' 31,882" N 

K 14° 42' 29,316" E 54° 38' 41,157" N 

L 14° 37' 38,050" E 54° 31' 55,460" N 

M 14° 41' 3,537" E 54° 30' 58,205" N 

N 14° 50' 43,434" E 54° 29' 41,674" N 

O 14° 51' 25,738" E 54° 29' 32,294" N 

P 14° 52' 4,438" E 54° 29' 18,624" N 

Q 14° 52' 38,263" E 54° 29' 1,115" N 

 

 

odcinek północny 2 

BP „N2” 

od punktu granicznego z odcinkiem północnym BP „N” w EEZ PL 

w kierunku północno-wschodnim, do granicy EEZ PL/EEZ DK, 

o powierzchni ok. 35 km2 

 

Punkt 

załamania 

GRS80h 

λ 

długość geodezyjna 

 

szerokość geodezyjna 

A 14° 55' 44,002" E 54° 29' 23,613" N 

B 14° 54' 26,547" E 54° 29' 49,526" N 

C 14° 53' 29,644" E 54° 30' 29,622" N 

D 14° 53' 0,554" E 54° 31' 18,794" N 
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E 14° 50' 12,181" E 54° 41' 51,591" N 

F 14° 50' 10,265" E 54° 42' 0,637" N 

G 14° 50' 9,319" E 54° 42' 9,735" N 

H 14° 50' 9,356" E 54° 42' 18,850" N 

I 14° 50' 10,385" E 54° 42' 27,944" N 

J 14° 50' 12,381" E 54° 42' 36,985" N 

K 14° 51' 51,556" E 54° 48' 35,119" N 

L 14° 50' 57,227" E 54° 48' 43,770" N 

M 14° 49' 17,185" E 54° 42' 42,022" N 

N 14° 49' 14,767" E 54° 42' 31,028" N 

O 14° 49' 13,519" E 54° 42' 19,969" N 

P 14° 49' 13,473" E 54° 42' 8,887" N 

Q 14° 49' 14,613" E 54° 41' 57,824" N 

R 14° 49' 16,933" E 54° 41' 46,824" N 

S 14° 52' 13,160" E 54° 30' 45,320" N 

T 14° 52' 29,579" E 54° 30' 31,882" N 

U 14° 52' 48,773" E 54° 30' 18,043" N 

V 14° 53' 10,718" E 54° 30' 5,669" N 

W 14° 53' 35,089" E 54° 29' 54,942" N 

X 14° 54' 1,521" E 54° 29' 46,023" N 

Y 14° 54' 29,622" E 54° 29' 39,045" N 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące budowy dna morskiego oraz batymetrii akwenu przecinanego 

przez oba warianty Przedsięwzięcia znajdują się w Rozdziale 9.1, Rozdziale 9.3, Załączniku 2.I 

oraz Załączniku 2.J do Raportu. 

 Lokalizacja odcinka lądowego 

Odcinek lądowy obejmuje następujące części: 

• pierwszy suchy spaw – końcowka ostatniej sekcji gazociągu podmorskiego, zlokalizowana na 

dnie szybu startowego tunelu; 

• łącznik gazociągu – krótki odcinek zakopywanego gazociągu, zlokalizowany pomiędzy 

pierwszym suchym spawem a pierwszą stacją zaworową gazu; 

• SZG – obiekt kubaturowy. 

Szczegółowe informacje o poszczególnych częściach odcinka lądowego podano w Rozdziale 3.4  

i 3.5.3 Raportu. i Rozdziale 3.5.1 Raportu (wyjście gazociągu na ląd). Dla Przedsięwzięcia rozważa 

się dwa warianty lokalizacji wyjścia gazociągu na ląd. Rozważane warianty Przedsięwzięcia zostały 

opisane w Rozdziale 6 Raportu. 

 

Połączenie gazociągu podmorskiego z odcinkiem lądowym, t.j.  pierwszy suchy spaw (Rysunek 3-13 

i Rysunek 3-14), planowane jest obecnie w następujących miejscach zależnie od rozpatrywanego 

wariantu: 

• Niechorze-Pogorzelica - 509 506,58 E, 5 995 795,43 N (układ współrzędnych UTM 33); 

• Rogowo - 520 847,41 E, 5 999 995,54 N (układ współrzędnych UTM 33). 

Przyjęto, iż na lądzie granicą technologiczną i formalną Przedsięwzięcia jest ogrodzenie SZG 

(Rysunek 3-3 i Rysunek 3-4) zlokalizowane dla obu wariantów w następujących miejscach: 
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• Niechorze-Pogorzelica - 509 433,1545 E, 5 995 728,4631 N (układ współrzędnych UTM 33); 

• Rogowo - 520 857,8386 E, 5 999 952,8146 N (układ współrzędnych UTM 33).  

 

Rysunek 3-3 Granica Przedsięwzięcia na lądzie – wariant Niechorze-Pogorzelica. 

 

Rysunek 3-4 Granica Przedsięwzięcia na lądzie – wariant Rogowo. 

Granica 

Przedsięwzięcia 

Granica 

Przedsięwzięcia 
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Należy podkreślić, iż ostateczne położenie pierwszego suchego spawu jak i granicy Przedsięwzięcia 

na lądzie, może ulec nieznacznej zmianie, w wyniku nie dających się przewidzieć na chwilę obecną 

okoliczności, np. wykrycie na etapie budowy niewybuchów, stanowisk archeologicznych lub innych 

przeszkód wymagających ominięcia przez trasę rurociągu. Przesunięcie to będzie mieściło się  

w granicach obszaru realizacji Przedsięwzięcia, wskazanego w niniejszym Raporcie. 

 

Orientacyjna długość poszczególnych fragmentów odcinka lądowego dla obu wariantów 

przedstawiono w Tabeli 3-3. 

Tabela 3-3 Długość odcinka lądowego.  

Miejsce wejścia na ląd 
Orientacyjna długość odcinka lądowego [km] 

Linia brzegowa — FDW FDW — SZG Łącznie 

Niechorze-Pogorzelica 0,223 0,089 0,312 

Rogowo 0,346 0,020 0,366 

 

Długość odcinków tunelu gazociągu dla obu wariantów Przedsięwzięcia określono na podstawie 

wyników analizy dynamiki dna morskiego i strefy brzegowej (Ramboll, 2018i). Opis strefy aktywnej 

dna morskiego przedstawiono w Rozdziale 9.3 Raportu. 

 

Pierwszy suchy spaw w wariancie Niechorze-Pogorzelica znajduje się ok. 200 m w głąb lądu, licząc 

od linii brzegowej. W oparciu o analizę danych dotyczących dynamiki dna ustalono, iż tunel w tym 

wariancie powinien liczyć co najmniej ok. 600 m długości. 

 

Pierwszy suchy spaw w wariancie Rogowo znajduje się ok. 350 m w głąb lądu, licząc od linii 

brzegowej. W oparciu o analizę danych dotyczących dynamiki dna ustalono, iż tunel w tym 

wariancie powinien liczyć co najmniej ok. 1200 m długości.  

 

Wymagana orientacyjna długość tunelu dla obu wariantów została przedstawiona w Tabeli 3-4.  

Tabela 3-4 Długość tunelu w obu wariantach trasy. 

Miejsce wyjścia na ląd 
Orientacyjna długość tunelu 

[m] 

Niechorze-Pogorzelica 600 

Rogowo 1 200 

 Wariant Niechorze-Pogorzelica 

W tym wariancie Przedsięwzięcia gazociąg podmorski przejdzie tunelem pod dnem morskim,  

a następnie pod pasem brzegowym na ląd. Końcówka gazociągu podmorskiego, w tym  pierwszy 

suchy spaw, znajdzie się w granicach pasa technicznego na terenie zalesionym. Wybrano metodę 

bezwykopową budowy wyjścia gazociągu na ląd, aby zmniejszyć do minimum potencjalne 

oddziaływanie na środowisko. Odcinek lądowy gazociągu będzie przecinał teren zalesiony. Część 

łącznika gazociągu znajdzie się w granicach pasa technicznego, zaś dalsza część łącznika gazociągu 

wraz z SZG znajdą się w pasie ochronnym Morza Bałtyckiego. Lokalizację powyżej opisanych części 

gazociągu w wariancie Niechorze-Pogorzelica przedstawiono poglądowo na Rysunku 3-5. Odcinek 

gazociągu na lądzie i w pasie przybrzeżnym przecina obszary chronione Natura 2000. Trasę 

zoptymalizowano tak, aby nie przecinała pasa wydm szarych, będących siedliskiem priorytetowym 

w ramach obszaru Natura 2000 (patrz Rozdział 9.21 ROOŚ).  
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Rysunek 3-5 Część na lądzie – wariant Niechorze-Pogorzelica. 

 Wariant Rogowo 

W tym wariancie Przedsięwzięcia gazociąg podmorski przejdzie tunelem pod dnem morskim,  

a następnie pod pasem brzegowym, oraz pod istniejącą drogą powiatową na ląd. Końcówka 

gazociągu podmorskiego, w tym  pierwszy suchy spaw, znajdzie się poza pasem technicznym  

i ochronnym, na terenie zalesionym. Wybrano metodę bezwykopową budowy odcinka wyjścia 

gazociągu na ląd, aby zmniejszyć do minimum oddziaływanie na siedliska przyrodnicze, będące 

przedmiotem ochrony (patrz Rozdział 9.19 i 9.21 ROOŚ). Łącznik gazociągu wraz z SZG znajdzie 

się poza pasem technicznym i ochronnym, w obszarze zalesionym. Lokalizację powyżej opisanych 

części gazociągu w wariancie Rogowo przedstawiono na Rysunku 3-6. 

 

Łącznik 
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Tunel 

Granica pasa 
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Rysunek 3-6 Część na lądzie – wariant Rogowo. 

3.3 Konstrukcja gazociągu podmorskiego 

Na potrzeby Raportu zakłada się, że cały gazociąg podmorski (do pierwszego suchego spawu) 

został zaprojektowany zgodnie z normami DNV GL. Założenie to zostanie zaktualizowane na 

późniejszym etapie końcowego projektowania, na podstawie ostatecznego uzgodnienia pomiędzy 

odpowiednimi stronami. Aktualizacja nie będzie miała wpływu na opisany w Raporcie wynik oceny 

oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko. Poniżej przedstawiono poszczególne założenia 

konstrukcyjne gazociągu podmorskiego niezbędne do przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

 Normy i standardy projektowe 

Projektowanie  wraz z doborem odpowiednich parametrów technicznych gazociągu podmorskiego 

zgodnie z najlepszymi praktykami branżowymi, jak również z powodu braku stosownych regulacji 

krajowych, zostanie wykonane w oparciu o normy DNV GL w zakresie projektowania gazociągów 

podmorskich. System gazociągu podmorskiego zostanie zaprojektowany zgodnie z normą DNVGL 

nr F101, „Systemy rurociągów podmorskich” (DNVGL-ST-F101 „Submarine pipeline systems” 

z 2017 r.). Za podstawę projektu koncepcyjnego rurociągu podmorskiego Baltic Pipe (Ramboll, 

2017b) przyjęto normy ISO i DNV GL właściwe dla projektowania obiektów tego rodzaju 

(i dotyczące: grubości ścianek, materiałów wykonania rur przewodowych, powłok wewnętrznych 

i zewnętrznych, ochrony katodowej, stateczności rurociągu, uderzeń włoków połowowych, 

swobodnych odcinków rurociągów oraz zarządzania ryzykiem). Zastosowanie normy DNVGL-ST-

F101 będzie podlegać opinii / akceptacji polskiego organu certyfikującego. Opinia ta zostanie 

dołączona do projektu budowlanego i zostanie przekazana do właściwego organu administracji 

budowlanej na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę. 

SZG 

Łącznik 
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Granica pasa 

technicznego 

Granica pasa 

ochronnego Pierwszy 

suchy spaw 



 
 
 
 
 

 

50 

 

 Parametry rur 

Podstawą projektowania grubości ścianek gazociągu są następujące założenia: 

• rozważana średnica gazociągu: maks. 36” (stała średnica wewnętrzna = 872,8 mm); 

• szacowana roczna wielkość przesyłu: maks. 10 mld m3/rocznie; 

• maksymalne ciśnienie gazu na wejściu do lądowej sieci przesyłowej w Polsce: 84 barg; 

• ciśnienie obliczeniowe: 120 barg. 

Gazociąg podmorski zostanie wykonany ze stali węglowej wysokiej jakości, materiału używanego 

powszechnie do budowy wysokoprężnych rurociągów podmorskich, odpowiadającego m.in. normie: 

DNVGL SAWL 450 FD. Połączenia segmentów gazociągu o długości 12,2 m każdy, będą spawane   

w trakcie ciągłego układania rurociągu. Przewiduje się wykonanie montażu z rur stalowych  

o normatywnej grubości ścianki, zgodnie z obliczeniami materiałowymi wymaganymi  

w obowiązujących normach API.  

 
W Tabeli 3-5 podano wybrane wartości grubości ścianek. Wymagane grubości przekrojów ścianek 

oblicza się zgodnie z rodzajem ryzyka naruszenia spójności konstrukcyjnej gazociągu, 

wyznaczonego dla jego przebiegu. 

Tabela 3-5 Wybrana grubość ścianki gazociągu podmorskiego. 

Klasa materiału 
Strefa 
bezpieczeństwa 

Grubość ścianki [mm] 

DNVGL SAWL 450 FD 
Strefa 1 20,6 

Strefa 2 23,8 

 

Strefa bezpieczeństwa nr 2 odpowiada najwyższej klasie bezpieczeństwa przyjętej dla gazociągu 

podmorskiego na odcinkach do wyjścia na ląd (aż do pierwszego suchego spawu), ciągnącego się 

500 m od linii brzegowej — lub do końca tunelu na odcinku wyjścia na ląd, jeśli jest dłuższy. 

Pozostałe odcinki rurociągu są w strefie bezpieczeństwa nr 1. 

Dla wybranej grubości ścianki gazociągu nie wymaga się montażu usztywnień chroniących przed 

wyboczeniem przewodu gazociągu. 

 Powłoka betonowa 

W ramach oceny stateczności podmorskiego odcinka gazociągu, w warunkach oddziaływania 

obciążeń od fal i prądów morskich (Ramboll, 2017b) obliczono wymaganą grubość dociążającej 

powłoki betonowej, ograniczającej ruchy gazociągu w dopuszczalnych granicach.  

 

Grubość powłoki betonowej mieści się w granicach od 50 mm do 120 mm, zakładając gęstość 

betonu w zakresie 2 250 – 3 300 kg/m3. Średnia grubość dociążającej powłoki betonowej wynosi 

100 mm przy gęstości 3 040 kg/m3.  

 

Głównym zadaniem powłoki betonowej jest zachowanie stateczności gazociągu ułożonego na dnie 

morza, stanowi ona również dodatkową zewnętrzną warstwę chroniącą przed obciążeniami 

zewnętrznymi, np. włoków połowowych. Na Rysunku 3-7 przedstawiono w sposób schematyczny 

powłokę betonową, ułożoną na trzywarstwowej powłoce antykorozyjnej przykrywającej rury 

stalowe gazociągu. 
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Rysunek 3-7 Powłoka betonowa. 

 Ochrona antykorozyjna 

Projekt ochrony antykorozyjnej opracowano zgodnie z wymaganiami normy DNVGL-ST-F101  

z 2017 r., DNVGL-RP-F106 z 2017 r. oraz DNVGL-RP-F103 z 2016 r. Zachowawczo założono, 

że temperatura pracy będzie odpowiadała maksymalnej temperaturze obliczeniowej przyjętej  

na etapie wstępnego projektowania, zaś jako zewnętrzną powłokę ochronną zastosowano  

3-warstwowy polietylen o łącznej grubości 4,2 mm, zgodnie z wymaganiami normy DNVGL-RP-

F106 z 2017 r. 

 

Powłoka zewnętrzna ma chronić gazociąg przed korozją od zewnątrz. Uzupełnieniem ochrony 

antykorozyjnej będzie układ anod protektorowych ze stopu aluminium. Anody protektorowe należą 

do specjalistycznego systemu ochrony antykorozyjnej, który jest niezależny od powłoki 

antykorozyjnej gazociągu. Masa anod w systemie ochrony katodowej ma być na tyle duża, aby 

zabezpieczyć nim gazociąg przed korozją do końca projektowanego okresu eksploatacji, zaś 

powierzchnia odsłonięta anod powinna być na tyle duża, by przewodziła wymagane natężenie prądu 

ochronnego nawet na etapie ostatecznym przed wycofaniem gazociągu z eksploatacji na zawsze 

(Ramboll, 2017b). 

Anody nie mogą wychodzić poza obrys powłoki betonowej gazociągu. Z tego względu przyjęto, 

że anoda będzie liczyła 45 mm grubości, bez względu na grubość powłoki betonowej na danym 

odcinku (Ramboll, 2018r). Parametry anod podano w  Tabeli 3-6. 

Tabela 3-6 Charakterystyka poszczególnych anod (Ramboll, 2018r): anody wykonane ze stopu 
aluminiowego (AlZnIn). 

Gazociąg 36” 

Średnica 

wewnętrzna 

anody (ID) 

Grubość 

anody 

Długość 

anody 
 Masa anody 

Prąd wyjściowy anody 

wkopanej odsłoniętej 

[mm] [mm] [mm] [kg] [A] [A] 

932 45 240 86,41 0,10 0,36 

 

Dla gazociągu podmorskiego zaprojektowano anody o łącznej masie jednostkowej 1 180 kg/km 

długości rurociągu. Ilość taka gwarantuje wystarczającą powierzchnię anod. Stopień ubytku anod 

protektorowych wyniesie, wg obliczeń, nie więcej niż 495 kg/km w ciągu 50 lat obliczeniowej 

trwałości eksploatacyjnej gazociągu. Odpowiada to maksymalnemu ubytkowi anod protektorowych 

w tempie 7,9 kg/km/rocznie (więcej informacji o uwolnieniach z anod do wód morskich w Rozdziale 

5.2.3 Raportu). Prędkość i wielkość ubytku będą w rzeczywistych warunkach znacznie mniejsze, 

ponieważ anody protektorowe stanowią zabezpieczenie dodatkowe, mające chronić gazociąg przed 

korozją po degradacji lub uszkodzeniu powłoki polietylenowej, a zatem utracie ulegnie niewielka 

ilość masy anod. W Tabeli 3-7 podano zalecaną zawartość składników do wykonania anod zgodnie 

z odpowiednią normą DNV GL (DNVGL-RP-F103, 2016). 
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Tabela 3-7 Zalecane wartości graniczne zawartości składników. 

W trakcie badań geotechnicznych stwierdzono w pobliżu wybrzeża polskiego liczący 15 km odcinek 

trasy gazociągu (km 255 – 270) o bardzo dużej rezystywności dna morskiego. Warunki te 

zmniejszą wartość prądu wyjściowego anod protektorowych. Na wspomnianym 15-kilometrowym 

odcinku zmniejszono zatem odstępy między anodami protektorowymi z sześciu do czterech 

połączeń między segmentami rurociągu, zwiększając jednocześnie masę zainstalowanych tam anod 

o 50%, tj. 1 771 kg/km. Nie zmieni to wielkości i prędkości rocznego ubytku masy anod 

protektorowych w 50-letnim okresie eksploatacji gazociągu, lecz wydłuży czas rozpuszczania anod 

w przypadku pozostawienia gazociągu na dnie morza po wycofaniu go z eksploatacji. 

  

Odcinek gazociągu wewnątrz tunelu na odcinku wyjścia na ląd również zostanie zabezpieczony 

systemem anod protektorowych, odstępy między anodami będą zmniejszone, aby zagwarantować 

dopływ wymaganego natężenia prądu w ograniczonej przestrzeni zabudowy. 

System ochrony antykorozyjnej w tunelu 

Odcinek gazociągu podmorskiego biegnący w tunelu powyżej najniższego poziomu morza 

zabezpieczony będzie specjalnym systemem ochrony antykorozyjnej. 

 

Tunel na tym odcinku zostanie wypełniony piaskiem lub zaprawą. Na etapie budowy tunelu zostaną 

wstępnie zamontowane anody prądowe czynne (w postaci łańcuchów lub prętów Ø 3 mm), 

zwiększające skuteczność ochrony antykorozyjnej w razie pęknięcia lub uszkodzenia wypełnienia 

betonowego w tunelu. System ochrony antykorozyjnej będzie systemem ochrony katodowej  

z czynnym źródłem prądu (ICCP). Anody zostaną wykonane z tytanu w powłoce z mieszanych 

tlenków metali (MMO). 

 

System ICCP będzie wymagał do działania źródła zasilania elektrycznego, sterownika  

i ewentualnego urządzenia wymiany danych. Zasilacz, sterownik i urządzenie wymiany danych 

można dostarczyć w postaci urządzenia zespolonego. Urządzenia te można zamontować w tablicy 

rozdzielczej o wymiarach ok. 1 x 1 x 0,3 m. Tablica taka zostanie zamontowana na SZG. Parametry 

zasilania systemu wynoszą mniej niż 1 A natężenia i poniżej 10 V napięcia zasilającego. System 

ICCP będzie zasilany z tego samego źródła co pozostałe urządzenia wchodzące w skałd SZG. 

 Powłoka w miejscach połączeń 

W celu ułatwienia spawania poszczególnych sekcji gazociągu przyjęto, iż powłoka ochronna nie 

będzie pokrywać całej długości rur. Długość odsłoniętej powierzchni odcinka rury stalowej liczona 

od każdego końca liczy 240 mm względem powłoki antykorozyjnej i 340 mm względem obciążającej 

powłoki betonowej. Po wykonaniu spawu zostanie on zabezpieczony tuleją termokurczliwą. Luka 

między przeciwległymi krawędziami powłoki betonowej zostanie wypełniona pianką poliuretanową. 

 Szacowana ilość materiałów  

Tabela 3-8 przedstawia szacowaną ilość materiałów potrzebnych do budowy gazociągu 

podmorskiego.  

Pierwiastek 
Anody AlZnIn 

Min. [%] Maks. [%] 

Al  pozostałość 

Zn 4,50 5,75 

In 0,016 0,030 

Cd  0,002 

Fe  0,090 

Cu  0,003 

Si  0,12 
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Tabela 3-8 Zużycie materiałów do budowy gazociągu podmorskiego. 

3.4 Konstrukcja odcinka lądowego 

 Normy i standardy branżowe 

Projekt lądowego odcinka gazociągu na terenie Polski bedzie opracowany na podstawie 

następujących norm i przepisów (uwaga: przekład tytułów z j. angielskiego nie jest oficjalny).  

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 poz. 2302 z późn. zm.; dalej: 

„ULNG”);  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.; 

dalej: „Pb”);  

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268; dalej: „Pw”);  

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126,  

z późn.; dalej: „Pgg”); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799,  

z późn. zm.);  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614, z późn. zm.; 

dalej: „Uop”).; 

• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081; dalej: „Uooś”);  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640);  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2018 poz. 1935);  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. poz. 2033);  

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. poz. 463);  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 

poz. 690, z późn. zm.);  

  
Cała 
trasa 1) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 
Obszar 
sporny 

Długość gazociągu [km] ok. 273,9 ok. 51,4 ok. 55,2 ok. 30,3 

Stal [m3] 15 852 3 107 3 300 1 833 

Stal [t] 130 137 24 390 25 907 14 390 

Powłoka wewnętrzna: farba 
epoksydowa, grubość 0,1 mm [t] 

82 15 16 9 

Powłoka antykorozyjna: PE 3-
warstwowy, 4,2 mm [t] 

2 866 538 578 317 

Powłoka betonowa: grubość 100 mm,  

3 040 kg/m3 [t] 

22 427 4 205 4 525 2 492 

Powłoka spawu: tuleja termokurczliwa 
[szt.] 

252 355 47 391 50 895 28 121 

Powłoka spawu: pianka poliuretan [t] 5 878 1 102 1 186 653 

Anody (aluminium) [t] 331 70 74 36 

Anody (tytan powlekany MMO) [t] 0,05 0,03 0,03 - 

Uwaga: 
 1) Szacunki przyjęto dla preferowanego wariantu trasy. 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. nr 109 poz. 719);  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji 

gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. nr 2 poz. 6); 

• Normy polskie (PN), m.in.: 

o PN-EN ISO 3183 Przemysł naftowy i gazowniczy. Rury stalowe do rurociągowych systemów 

transportowych,  

o PN-EN 10253-2 Kształtki rurowe do przyspawania doczołowego. Część 2: stale niestopowe 

i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi kontroli,  

o PN-EN 1759-1 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 

złączek i osprzętu z oznaczeniem klasy, 

o PN-EN 14141 Armatura stosowana w rurociągach do przesyłu gazu ziemnego. Wymagania 

eksploatacyjne i badania, 

o PN-EN 13942 Przemysł naftowy i gazowniczy. Systemy rurociągów przesyłowych. Zawory 

instalowane na rurociągach, 

o PN-EN 1594 Infrastruktura gazowa. Rurociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym powyżej 

16 bar. Wymagania funkcjonalne, 

o PN-EN 12327 Systemy dostawy gazu. Procedury próby ciśnieniowej, uruchamiania  

i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne, 

o ASME B16.47 „Large Diameter Steel Flanges NPS 26 Through NPS 60 Metric/Inch Standard” 

(Kołnierze stalowe o dużych średnicach NPS 26 do NPS 60 w standardzie 

metrycznym/calowym); 

• Normy Izby Handlowej Przemysłu Gazowniczego, m.in.: 

o Norma techniczna ST-IGG-0401 „Gas networks. Explosive zones. Evaluation and 

Determination” (Sieci gazowe. Strefy zagrożenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie), 

o Norma techniczna ST-IGG-0602:2013 „Protection against external corrosion of steel 

onshore gas pipelines. Cathodic protection. Design, construction and operation” (Ochrona 

przed korozją zewnętrzną stalowych gazociągów lądowych. Ochrona katodowa. 

Projektowanie, budowa i użytkowanie); 

• Dyrektywy unijne, m.in.: 

o Dyrektywa 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.  

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń 

i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej 

(ATEX), 

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r.  

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania  

w określonych granicach napięcia, 

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na 

rynku urządzeń ciśnieniowych, 

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/32/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych , 

o Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

kompatybilności elektromagnetycznej;  

• Wytyczne Zamawiającego: warunki techniczne, wytyczne i polecenia wydawane przez OGP 

(Operatora Gazociągów Przesyłowych), firmę GAZ-SYSTEM S.A., m.in.: 

o Instrukcja w zakresie wymagań do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego 

Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., znak PE-DY-I02,  



 
 
 
 
 

 

55 

 

o Instrukcja określającej wymagania Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

dla rur stalowych, zaworów kulowych, zasuw klinowych, napędów armatury, wykonywania 

złączy rur spawanych doczołowo, załadunku, transportu, rozładunku i składowania rur 

stalowych, łuków indukcyjnych, kształtek, znak PI-ID-I03,  

o Wytyczne GAZ-SYSTEM S.A. PH-DY-W03. Strefy zagrożenia wybuchem. Urządzenia, 

systemy ochronne i pracownicy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.  

 Parametry rur 

Podstawą projektowania grubości ścianek odcinka lądowego gazociągu są następujące założenia: 

• uwzględniona średnica gazociągu: DN900; 

• dolna granica tolerancji grubości ścianki gazociągu: 0,0 mm; 

• naddatek na korozję: 0,0 mm; 

• wybór najwyższej klasy grubości, ze względu na lokalizację przedsięwzięcia: 

o charakter turystyczny okolicy (z okresowymi, znacznymi wzrostami liczby osób na 

jednostkę powierzchni), 

o uzgodnienia z władzami wojskowymi (tereny wojskowe w pobliżu wariantu wyjścia na ląd 

Niechorze-Pogorzelica — wyższe wymagania wobec bezpieczeństwa), 

o poziom ciśnienia w rurociągu — MOP rzędu 12 MPa (ciśnienie wyższe, niż  

w pozostałych odcinkach sieci gazociągów przesyłowych na terenie Polski). 

Gazociąg lądowy zostanie wykonany ze stali węglowej wysokiej jakości, materiału używanego 

powszechnie do budowy wysokoprężnych rurociągów. Na obecnym etapie prac rozważa się 

wykonanie konstrukcji z następujących gatunków stali:  

• rura stalowa szwowa SAWL 914,0 x 32,0 L450ME; 

• rura stalowa szwowa SAWL 914,0 x 30,0 L485ME. 

Grubość ścianki gazociągu w lokalizacji najwyższej klasy obliczono na podstawie rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. Wyniki obliczeń wytrzymałościowych przedstawiono  

w Tabeli 3-9. 

Tabela 3-9 Wyniki obliczeń wytrzymałościowych. 

L.p. DN 
Gatunek stali 
(ISO, 2013) 

Klasa 
lokalizacji 

Minimalny 
dopuszczalny 
promień zgięcia 

Wybrane normatywne 
grubości ścianki gazociągu 
(ISO, 1998) 

[-] [-] [-] [-] [mm] [mm] 

1 900 L450ME 1 1000 x D 32,0 

2 900 L485ME 1 1000 x D 30,0 

 

Ostateczny dobór gatunku stali zostanie przyjęty na etapie opracowywania projektu budowlanego.  

 Konstrukcja powłoki antykorozyjnej i ochrony katodowej 

Projektowany gazociąg będzie miał bierną i czynną ochronę antykorozyjną. Poniżej opisano 

planowane metody ochrony antykorozyjnej. 

 

• Powłoka gazociągu: gazociąg podziemny zostanie zabezpieczony przed korozją 3-warstwową, 

zewnętrzną powłoką polietylenową (3LPE), odpowiadającą normie PN EN ISO21809 (ISO, 2011 

i ISO, 2014). Spoiny spawane między segmentami rury przelotowej stalowej gazociągu zostaną 

zamknięte tulejami termokurczliwymi, zgodnie z normą PN-EN-12068 (PN-EN, 2002). 

• Ochrona katodowa: ochrona katodowa zostanie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami ZN-

G-3910 (Gaz-System, 2001b), PN-EN 12954:2004 (PN-EN, 2004), ST-IGG-0602:2013 
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(Standard Techniczny, 2013) oraz wymaganiami OGP GAZ-SYSTEM S.A. wobec projektowania 

ochrony antykorozyjnej gazociągów przesyłowych. 

• Rozwiązanie ochrony katodowej zostanie dostosowane do metody zabezpieczenia gazociągu 

podmorskiego systemem ochrony katodowej, w tym na odcinkach, których budowę 

zaprojektowano przyjmując metodę bezwykopową. 

 Stacja zaworowa gazociągu 

Lokalizacja 
Lokalizację SZG poglądowo przedstawiono na Rysunku 3-5 i Rysunku 3-6. SZG będzie stanowić 

technologiczną granicę między Przedsięwzięciem, a gazociągiem lądowym. Miejsce wyjścia 

gazociągu na ląd w wariancie Niechorze-Pogorzelica znajduje się w pobliżu istniejącej instalacji 

wojskowej (kompleks wojskowy K-1712 Mrzeżyno). Wg założeń tego wariantu gazociąg  

i SZG znajdują się w strefie ochronnej w/wym. instalacji wojskowej. Dane o położeniu SZG  

w rozważanych wariantach podano w Tabeli 3-10. 

Tabela 3-10 Lokalizacja SZG w rozważanych wariantach wyjścia gazociągu na ląd. 

Nazwa 
obiektu 

Województwo Powiat Gmina 
Obręb 
geodezyjny 

Nr 
działki 

Właściciel 

SZG 
Niechorze-
Pogorzelica 

zachodniopomorskie gryficki Rewal Pogorzelica 38 

Osoba 
prawna 
(Skarb 
Państwa) 

SZG Rogowo zachodniopomorskie gryficki Trzebiatów Mrzeżyno-3 376/184 

Osoba 
prawna 
(Skarb 
Państwa) 

Technologia 
SZG zaprojektowano jako odrębny obiekt kubaturowy, bez upustu gazu. Zgodnie z warunkami 

podanymi w ekspertyzie wydanej przez Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej (Bogdan, 2018) 

dotyczącej lokalizacji inwestycji w rejonie kompleksu wojskowego K-1712 Mrzeżyno (dla wariantu 

wyjścia gazociągu na ląd w Niechorzu), różne technologie budowy obiektów przyjęto dla obu 

rozważanych lokalizacji: 

• SZG Niechorze-Pogorzelica — budowa w komorach podziemnych, z końcówkami do spawania, 

wszystkie urządzenia i wyposażenie umieszczone pod ziemią;  

• SZG Rogowo — standardowa konstrukcja (bez komór podziemnych). Główne urządzenia, 

zawory zostaną umieszczone pod ziemią. Kontener z aparaturą kontrolno-pomiarową wraz  

z napędami zostanie umieszczony na powierzchni terenu. 

Na tym etapie prac projektowych dla SZG, rozważane są dwa rozwiązania technologiczne: 

 

• wykorzystanie jednego zaworu DN900 typu DIB2 (Double Isolation and Bleed); 

• użycie dwóch zaworów DN900 typu DIB2. 

Rozwiązanie z jednym zaworem DN900 typu DIB2 jest obecnie preferowanym rozwiązaniem. 

 

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne SZG umożliwią zapuszczanie tłoków do rewizji i czyszczenia 

gazociągu. Trójniki gazociągu głównego zostaną wykonane zgodnie z normą PN-EN 10253-2:2010 

(PN-EN, 2010), typu B ze wzmocnieniem zewnętrznym. Napęd elektrohydrauliczny zaworu DN900 

i elektryczny zaworu DN250 mogą być sterowane lokalnie, za pośrednictwem tablicy rozdzielczej 

na terenie SZG i zdalnie z dyspozytorni w SRP (stacji redukcyjno-pomiarowej) lub DOGP 

(dyspozytorni Operatora Gazociągu Przesyłowego). Podstawowe rozwiązania instalacji 

technologicznych przedstawiono w Tabeli 3-11.  
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Przykładowe schematy instalacji technologicznych dla obu wariantów Przedsięwzięcia 

przedstawiono na Rysunku 3-8 i Rysunku 3-9. 

Tabela 3-11 Podstawowe założenia SZG. 

L.p. SZG Niechorze-Pogorzelica SZG Rogowo 

1 

Zawór kulowy kołnierzowy DN900, klasa 900 z 
końcówkami spawanymi, z napędem 
elektrohydraulicznym, pełnoprzelotowy, Double 
Isolation and Bleed 

Zawór kulowy podziemny DN900, klasa 900, z 
napędem elektrohydraulicznym, 
pełnoprzelotowy, Double Isolation and Bleed 

2 

Gazociąg obejściowy DN250 z armaturą:  
• zawór kulowy kołnierzowy DN250, klasa 

900 z końcówkami spawanymi (z napędem 
ręcznym); 

• zasuwa klinowa kołnierzowa DN250 z 
końcówkami spawanymi (z napędem 
elektrycznym). 

Gazociąg obejściowy DN250 z armaturą:  
• zawór kulowy DN250, klasa 900 (z 

napędem ręcznym); 
• zasuwa klinowa DN250 (z napędem 

elektrycznym); 
zabudowa podziemna 

3 
Lokalne opomiarowanie ciśnienia gazu z 
wyprowadzeniem sygnałów do lokalizacji zdalnej 

Lokalne opomiarowanie ciśnienia gazu z 
wyprowadzeniem sygnałów do lokalizacji zdalnej 

4 
Sygnalizator przejścia zespołu tłoków za 
zaworem przelotowym DN900 (dwukierunkowy) 

Sygnalizator przejścia zespołu tłoków za 
zaworem przelotowym DN900 (dwukierunkowy) 

5 Monoblok izolujący DN900, klasa 900  Monoblok izolujący DN900, klasa 900 

 

 

Rysunek 3-8 Wstępny schemat technologiczny – wariant Niechorze-Pogorzelica. 
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Rysunek 3-9 Wstępny schemat technologiczny - wariant Rogowo. 

Wykorzystanie terenu 
Na potrzeby SZG wymagany jest teren o następującej wielkości: 

 

SZG Niechorze-Pogorzelica (ok. 24 m x 30 m) 

Instalacja technologiczna, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA lub AKP), 

urządzenia elektryczne oraz drogi dojazdowe i niezbędna infrastruktura znajdą się w obrębie działki 

budowlanej. Wszystkie urządzenia i obiekty zainstalowane zostaną w komorach żelbetowych, 

podziemnych. Konstrukcja SZG Niechorze-Pogorzelica składa się z trzech monolitycznych (z betonu 

lanego na miejscu) komór żelbetowych, które posadowione zostaną ok. 5 m poniżej terenu gruntu 

(1 – komora zaworu głównego, 2 – komora urządzeń obejścia gazociągu, 3 – komora urządzeń 

towarzyszących). Zadaszenie komór będą stanowiły lekkie ramowe konstrukcje stalowe kryte 

blachą trapezową. Wejście do komór będzie odbywało się poprzez drzwi lub włazy zaprojektowane 

w obudowach lub zadaszeniach. W komorach przewiduje się schody stalowe umożliwiające zejście 

do komory oraz podesty stalowe umożliwiające obsługę urządzeń.  

 

Poszczególne urządzenia zostaną zamontowane na cokołach żelbetowych. W ścianach komór 

umieszczone zostaną żaluzje wentylacyjne. Komory zostaną wyposażone w system kanałów  

i urządzeń wentylacyjnych (w tym w wentylację mechaniczną). Podczas eksploatacji obiektu nie 

przewiduje się użytkowania urządzeń kanalizacyjnych ani odwadniających. Wody opadowe będą 

odprowadzane z zadaszeń komór na teren nieutwardzony, przez infiltrację. Fundamenty i komory 

zostaną zabezpieczone przed wodami podziemnymi. Planuje się zabezpieczenie konstrukcyjne  

i nawierzchniowe konstrukcji betonowych. Teren SZG zostanie otoczony ogrodzeniem z elementów 

stalowych i drutem kolczastym na szczycie ogrodzenia. Zakładana wysokość ogrodzenia wyniesie 

2,0 m.  
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SZG Rogowo (ok. 20 m x 27 m) 

Poszczególne elementy zespołu zaworowego, aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, 

urządzenia elektryczne oraz drogi dojazdowe i niezbędna infrastruktura znajdą się w obrębie działki 

budowlanej. Kontener AKPiA zostanie wykonany jako obiekt na poziomie terenu o wymiarach 

ok. 3,0x4,0 m i wysokości ok. 2,5 m. Obiekt ten będzie wykonany z płyt stalowych warstwowych. 

Teren SZG zostanie otoczony ogrodzeniem z elementów stalowych i drutem kolczastym na 

szczycie. Zakładana wysokość ogrodzenia wyniesie 2,0 m. 

 

W przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia, przewiduje się przygotowanie utwardzonych placów 

i chodników w pobliżu obiektów technologicznych SZG, wewnątrz ogrodzenia obiektu. Powierzchnie 

nieutwardzone w granicach ogrodzenia SZG zostaną zasypane warstwą żwiru. 

Część elektryczna 

Teren SZG będzie zasilany przyłączem niskiego lub średniego napięcia przy zastosowaniu 

podziemnej linii kablowej. Zgodnie z uzyskanymi od ENEA Operator warunkami przyłączenia: 

• SZG Niechorze-Pogorzelica: przyłącze średniego napięcia (15 kV), zakładana długość przyłącza 

ok. 700 m, punkt przyłączenia - działka nr 37, obręb Pogorzelica; 

• SZG Rogowo: przyłącze niskiego napięcia (0,4 kV), zakładana długość przyłącza ok. 600 m, 

punk przyłączenia – działka nr 376/124, obręb Mrzeżyno-3. 

 

Na Rysunek 3-11 i Rysunek 3-12 w sposób schematyczny przedstawiono lokalizację punktów 

przyłączeniowych względem SZG w obu wariantach Przedsięwzięcia. Szczegółowy projekt trasy 

kabla przyłączeniowego zostanie opracowany na etapie opracowywania projektu budowlanego. 

Trasy kabli elektroenergetycznych, poprowadzone zostaną wzdłuż poboczy istniejących dróg na 

tyle, na ile to możliwe, co ma uchronić przed nadmierną wycinką drzew. Szerokość pasa 

technologicznego dla kabla przyłączeniowego szacuje się na 2 m. Na rysunku poniżej (Rysunek 

3-10) przedstawiono schematycznie dla wariantu Niechorze-Pogorzelica wstępny przebieg trasy 

przyłącza opracowany w oparciu o powyższe założenia. 

 

Rysunek 3-10 Wstępny przebieg trasy przyłącza elektroenergetycznego – Niechorze-Pogorzelica. 
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Rysunek 3-11 Lokalizacja punktu przyłączenia – wariant Niechorze-Pogorzelica. 

 

Rysunek 3-12 Lokalizacja punktu przyłączenia – wariant Rogowo. 

Teren SZG oświetlony będzie za pomocą naświetlaczy LEDowych zawieszonych na słupach 

stalowych ocynkowanych. Na obudowie rozdzielnicy RGnn zostaną zamontowane 3-pozycyjne 

włączniki umożliwiające załączenie oświetlenia ręczne lub automatycznie. Przewidziano odrębny 

włącznik dla oprawy zlokalizowanej przy wjeździe na teren SZG i drugi dla pozostałych słupów 

oświetleniowych. Na obecnym etapie prac przewiduje się oświetlenie terenu obiektu w porze 

nocnej. Przepisy dotyczące oświetlenia sztucznego obiektu (stałego, tymczasowego i awaryjnego) 

określi operator SZG. 

Łączność 

SZG Niechorze-Pogorzelica 

Główne łącze systemu teletransmisyjnego pomiędzy SZG a główną sterownią będzie realizowane 

za pomocą kabla światłowodowego układanego wzdłuż gazociągu do Terminala Odbiorczego 

Konarzewo (poza zakresem Przedsięwzięcia). Sieć łączności GSM będzie wykorzystywana jako 

łącze zapasowe. 
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Urządzenia nadawczo-odbiorcze systemu GSM zostaną zainstalowane na maszcie zlokalizowanym 

na terenie SZG (wysokość masztu ok. 5-6 m) lub na słupie oświetleniowym. Zakłada się, że antena 

będzie zlokalizowana w pobliżu komory dla urządzeń towarzyszących, szczegółowa lokalizacja 

zostanie określona na późniejszym etapie projektowania. 

Moc anteny GSM będzie mniejsza niż 15W. 

 

SZG Rogowo 

Główne łącze systemu teletransmisyjnego pomiędzy SZG a główną sterownią będzie realizowane 

za pomocą kabla światłowodowego układanego wzdłuż gazociągu do Terminala Odbiorczego Roby 

(poza zakresem Przedsięwzięcia). Sieć łączności GSM będzie wykorzystywana jako łącze zapasowe. 

 

Urządzenia nadawczo-odbiorcze systemu GSM zostaną zainstalowane na maszcie umieszczonym 

na dachu kontenera AKPiA (wysokość masztu ok. 3-4 m). 

Moc anteny GSM będzie mniejsza niż 15W. 

Warunki geologiczne i hydrologiczne 

Na obecnym etapie prac określono następujące warunki geologiczne i hydrologiczne: 

 

SZG Niechorze-Pogorzelica 

Celem określenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji obiektu SZG Niechorze-

Pogorzelica przeanalizowano wyniki przeprowadzonego wstępnego rozpoznania 

geologicznego/hydrogeologicznego oraz dostępne materiały kartograficzne: „Mapę 

hydrogeologiczną Polski w skali 1:50 000”, „Szczegółową mapę geologiczną Polski w skali 1:50 000 

oraz „Mapę geośrodowiskową Polski w skali 1:50 000” (arkusz 77 Niechorze). Przeanalizowano 

również „Mapę zagrożenia powodziowego w skali 1:10 000” (godło arkusza N-33-67-C-b-3). Na 

podstawie posiadanej dokumentacji określono, że podłoże, na którym ma być umieszczony obiekt, 

jest zbudowane z holoceńskich piasków morskich plażowych, miejscami piasków morskich wału 

brzegowego, a także piasków eolicznych i lokalnie piasków eolicznych w wydmach okresu 

subatlantyckiego. Pierwszy poziom wodonośny znajduje się na głębokości 1-2 m p.p.t. Lokalizacja 

SZG znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodziowego.  

 

SZG Rogowo  

Celem określenia warunków gruntowo-wodnych w miejscu lokalizacji obiektu SZG Rogowo 

przeanalizowano wyniki przeprowadzonego wstępnego rozpoznania 

geologicznego/hydrogeologicznego oraz dostępne materiały kartograficzne: „Mapę 

hydrogeologiczną Polski w skali 1:50 000”, „Szczegółową mapę geologiczną Polski w skali 1:50 000 

oraz „Mapę geośrodowiskową Polski w skali 1:50 000” (arkusz 78 Rogowo). Dla rozpatrywanego 

obszaru nie opracowano „Mapy zagrożenia powodziowego”. Na podstawie posiadanej dokumentacji 

określono, że podłoże, na którym ma być umieszczony obiekt, jest zbudowane z holoceńskich 

piasków morskich i plażowych okresu subatlantyckiego, przechodzące w kierunku południowym  

w piaski eoliczne na piaskach ze żwirami morskimi oraz paski eoliczne w wydmach. Pierwszy poziom 

wodonośny znajduje się na głębokości ok. 1 m p.p.t. Jest to obszar podmokły, ze względu na 

bliskość jeziora Resko Przymorskie, częściowo zmeliorowany, charakteryzuje się niekorzystnymi 

warunkami dla budownictwa. 

 
Szczegółowy opis budowy geologicznej dla odcinka lądowego, wraz z charakterystyką wód 
podziemnych i powierzchniowych zawarto w Rozdziale 9.7 Raportu. 



 
 
 
 
 

 

62 

 

 Szacowana ilość materiałów i urządzeń 

Wstępne, ogólne zestawienie urządzeń i materiałów dla łącznika gazociągu  

i liniowej SZG przygotowano dla obu wariantów Przedsięwzięcia oraz dla preferowanej technologii 

(jeden zawór DIB2 DN900) i przedstawiono w Tabeli 3-12.  

Tabela 3-12 Wstępne zestawienie materiałów i urządzeń – SZG i łącznik gazociągu. 

Nr SZG Niechorze SZG Rogowo 

1 
Zawór kulowy liniowy DN900, Class900, z 

napędem elektrohydraulicznym  

Zawór kulowy liniowy DN900, Class900, z 

napędem elektrohydraulicznym  

2 
Układ obejściowy DN250 zaworu liniowego 

DN900 z armaturą 

Układ obejściowy DN250 zaworu liniowego 

DN900 z armaturą 

3 Układ pomiarowy ciśnienia gazu  Układ pomiarowy ciśnienia gazu 

4 

Materiały konstrukcyjne: 

• Beton C30/37 – 330 m3 

• Stal zbrojeniowa A-IIIN – 30,1 t  

• Stal konstrukcyjna S235 ocynkowana – 17 t 

• Blacha trapezowa T-60 – 270 m2/ 2,5 t 

• Kraty pomostowe 30x30x40x4 –  

286 m2/14,3 t 

Materiały konstrukcyjne: 

• Beton C30/37 – 30 m3 

• Stal zbrojeniowa A - IIIN – 2,4 t 

3.5 Etap budowy 

 Wyjście gazociągu na ląd 

W rozdziale tym opisano proponowaną metodę budowy wyjścia gazociągu na ląd. Rozważa się dwa 

miejsca wyjścia na ląd: Niechorze-Pogorzelica i Rogowo. Lokalizację wyjścia gazociągu na ląd dla 

obu wariantów, wraz z zakładaną lokalizacją pierwszego suchego spawu, szybu końcowego oraz 

obszaru składowania urobku z dna morskiego przedstawiono poglądowo na Rysunku 3-13  

i Rysunku 3-14. Planowane wymiary obszaru składowania urobku wyniosą ok. 67x250x1,5 m 

(szerokość, długość, wysokość). 

 

 

Rysunek 3-13 Wyjście gazociągu na ląd - wariant Niechorze-Pogorzelica (rysunek poglądowy, ukł. współ. 
UTM 33). 
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Rysunek 3-14 Wyjście gazociągu na lad – wariant Rogowo (rysunek poglądowy, ukł. współ. UTM 33). 

Poniżej omówiono poszczególne składowe wyjścia gazociągu na ląd, czynności wchodzące w skład 

budowy wyjścia gazociągu na ląd jak również technologie drążenia tunelu. 

Metoda budowy wyjścia gazociągu na ląd 

Wyjście gazociągu na ląd zostanie wykonane metodą mikrotunelingu. Metoda została wybrana jako 

preferowane rozwiązanie ze względu na dużą średnicę rurociągu oraz charakterystykę 

geotechniczną gruntu. HDD zosała wykluczona z zastosowania z powodu nieakceptowalnego profilu 

ryzyka potencjalnego jej zastosowania. Mikrotunelowanie jest metodą alternatywną wobec HDD 

(horyzontalnego przewiertu kierunkowego). Zakłada wydrążenie w podłożu tunelu (który zostaje 

obudowany), w którym umieszczony zostaje gazociąg. Przewiert metodą mikrotunelowania 

wykonuje się za pomocą konwencjonalnej maszyny drążącej (typu TBM) z tarczą do drążenia  

z wydobyciem całym przekrojem (Rysunek 3-18). W miarę postępów wiercenia, do otworu 

przeciska się odcinki rury betonowej, tworzącej stałą obudowę tunelu. Jest to tzw. metoda 

przeciskania rur (ang. pipe jacking). Odcinki rur „odpychają się” od znajdującej się za nią kotwy 

lub ściany przeciwnej do otworu w obrębie szybu lub komory, z której to przestrzeni rozpoczyna 

się drążenie tunelu i przeciskanie rur. Wewnątrz tak wykonanego mikrotunelu kładzie się linę 

pilotową, wybieraną przez barkę układającą rurociąg, zakotwiczoną na końcu jego trasy w kierunku 

przewiercania tunelu. Następnie gazociąg zapuszczony do mikrotunelu jest wyciągany przez 

wyciągarkę na lądzie. 
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Rysunek 3-15 Schemat drążenia tunelu. 

Mikrotunelowanie jest metodą układania bardzo różnych rodzajów instalacji, uzbrojenia terenu  

i infrastruktury na terenach miejskich, a także na odcinkach wyjścia rurociągów przesyłowych,  

w tym gazociągów, z morza na ląd. Mikrotunelowanie umożliwia budowę przewodów podziemnych 

na trasach o długości nawet 2 km. Jednakże maksymalna długość mikrotunelu zależy w znacznym 

stopniu od miejscowych warunków geotechnicznych i maszyn, służących do otwierania tunelu  

i przeciskania rurociągów. Wyróżnia się następujące podstawowe etapy takich robót: 

• budowa szybu startowego i wprowadzenie do niego TBM;  

• przewiercenie tunelu za pomocą TBM i montaż w nim elementów konstrukcji tunelu; 

• przygotowanie szybu końcoweg/odbiorczego; 

• wprowadzenie liny pilotowej do przeciągnięcia rurociągu; 

• zalanie tunelu i wyciągnięcie TBM z dna morza; 

• przeciągnięcie rurociągu; 

• przygotowanie placu budowy do czynności odbioru wstępnego. 

Szyb startowy i końcowy 

Szyb startowy 

Na terenie budowy zostanie wykonany szyb startowy (Rysunek 3-16 zabezpieczony ściankami 

szczelnymi wbijanymi w grunt lub palisadą ciągłą, która ustabilizuje ściany szybu i ograniczy napływ 

wód podziemnych. Na dnie szybu ułożona zostanie płyta betonowa. Podczas pogłębiania szybu 

startowego przewiduje się spawanie połączeń między ściankami szczelnymi, celem zabezpieczenia 

wykopu przed napływem wody. W zależności od warunków geologicznych na terenie budowy, 

konieczne może być dopuszczenie niewielkiego napływu wody do szybu. W warunkach gruntowych 

o dużej przepuszczalności, szyb może wymagać odwodnienia przed położeniem płyty betonowej.  

 

Podstawowe parametry szybu startowego: 

• szerokość – ok. 5 m; 

• długość – ok. 10 m; 

• głębokość – ok. 6-10 m. 

Szyb startowy projektuje się o takim przekroju, aby było w nim dość miejsca do prowadzenia 

drążenia tunelu. Wymiary szybu zależą od urządzeń koniecznych do wykonania robót (tj. maszyny 
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przeciskowej, TBM i reszty urządzeń stacji przeciskania rur) oraz wymiarów elementów obudowy 

tunelu. Głębokość szybu startowego określona zostanie na podstawie uwarunkowań 

geotechnicznych i uzgodnień związanych z drążeniem tunelu.  

 

Jeżeli warunki gruntowe uniemożliwiają zabezpieczenie szybu ściankami szczelnymi, dopuszcza się 

zastosowanie palisady ciągłej, która tworzy zamkniętą obudowę szybu w postaci rozmieszczonych 

blisko siebie betonowych pali. Ten sposób szalowania ma tę przewagę, że jest wykonalny w bardzo 

różnych warunkach geologicznych. Jednakże osadzonych w tej technologii elementów betonowych 

nie można usunąć z głęboko położonych odcinków szybu, w przeciwieństwie do ścianek szczelnych.  

 

Szyb końcowy 

Na końcu tunelu drążonego maszyną tarczową (TBM), znajdującym się na dnie morza, przewiduje 

się wykonanie głębokiego wykopu umożliwiającego wydobycie na powierzchnię TBM po 

wyprowadzeniu jej z obudowanego tunelu. Urobek z tego wykopu zostanie odłożony na dno morskie 

bezpośrednio przy lokalizacji wykonywania prac (Rysunek 3-13 i Rysunek 3-14). Po ułożeniu 

gazociągu, szyb końcowy zostanie zasypany urobkiem z jego wykopu lub nasypem skalnym. 

Gazociąg na odcinku między wykopem i końcem tunelu (tj. szybem końcowym) zostanie 

poprowadzony specjalnie wykonanym wykopem łącznikowym. 

 

Podstawowe parametry szybu końcowego: 

• szerokość – ok. 40 m; 

• długość – ok. 60 m; 

• głębokość – ok. 5,4 m. 

Należy podkreślić, iż ostateczne położenie końca tunelu jak i szybu startowego może ulec 

nieznacznej zmianie w wyniku nie dających się przewidzieć na chwilę obecną okoliczności, np. 

wykrycie na etapie budowy przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego, stanowisk 

archeologicznych lub innych przeszkód wymagających ominięcia przez trasę rurociągu. 

Przesunięcie to będzie mieściło się w granicach obszaru realizacji przedsięwzięcia, objętego 

niniejszym Raportem. 

Drążenie tunelu 

Poniżej zestawiono ogólnie prace budowlane oraz terminy ich wykonania w obrębie wyjścia 

gazociągu na ląd metodą mikrotunelowania. Podstawowe założenia: 

• średnica gazociągu 36” (914 mm); 

• średnica mikrotunelu DN 2000 mm (przy średnicy zewnętrznej ok. 2500 mm), umożliwiająca 

swobodny wstęp ludzi do przestrzeni wewnątrz obudowy; 

• długość tunelu  

o ok. 600 m wariant Niechorze-Pogorzelica,  

o ok. 1200 m wariant Rogowo; 

• drążenie tunelu w warunkach naporu wody (gruntowej lub morskiej) odpowiadającemu maks. 

10 m słupa wody; 

• oczekiwane warstwy geologiczne — glina (prawdopodobnie zwałowa) i margle; 

• drążenie tunelu będzie prowadzone 24h na dobę. 

Ogólna technologia wykonania robót obejmuje następujące czynności: 

1. Przygotowanie terenu pod szyb startowy; 

2. Wbijanie ścianek szczelnych zabezpieczających szyb startowy;  

3. Wykop pod szyb startowy; 

4. Wprowadzenie niezbędnych maszyn: 
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a) Stacji przeciskania rur, w tym ścianki oporowej, maszyny przeciskowej i systemu 

uszczelniającego, 

b) Dźwigu do podnoszenia rur i wybierania urobku z szybu i przewiertu, 

c) Węzła bentonitowego, zasilającego system smarowania przecisku (z obwałowaniem), 

d) Maszyny drążącej (TBM) z kontenerem sterowniczym i zasilaniem, 

e) Instalacji do separacji urobku (jeśli będzie potrzebna); 

5. Określenie zaplecza do transportu urobku na powierzchni terenu; 

6. Wyznaczenie miejsca na składowanie urobku (z obwałowaniem) na terenie placu budowy;  

7. Dostawa prefabrykowanych elementów obudowy tunelu: 

a) Zewnętrzna średnica – 2,5 m, 

b) Długość rur obudowy – 4 m;  

8. Rozpoczęcie drążenia: 

a) Drążenie tunelu z przeciskaniem TBM podczas wybierania urobku, 

b) Umieszczanie kolejnych elementów obudowy tunelu w szybie startowym, 

c) Przeciskanie kolejnych elementów obudowy w głąb przewiercanego tunelu, 

d) Realizacja budowy polegająca na cyklicznym powtarzaniu etapów b i c, 

e) Wprowadzanie co około 100 m systemu przegród ułatwiających przeciskanie, tzw. 

„interjack”, celem zmniejszenia nacisku na maszynę drążącą; 

9. Odzyskanie maszyny TBM, ze wszystkimi niezbędnymi operacjami szczelnego odcięcia TBM od 

końca (wylotu) przewiertu, i wyciągnięcia jej spod dna morza. 

Tunel zostanie przewiercony w warunkach naporu wody, stąd należy zapewnić dostęp do tarczy 

maszyny drążącej, w razie napotkania przeszkód na trasie (np. głazów morenowych). Maszyny 

drążące TBM o tarczy zamkniętej na całym przekroju są w stanie urabiać grunt i skałę w warunkach 

silnego ich naporu oraz silnego naporu wody. Jest to możliwe dzięki znoszeniu naporu zawiesiną 

płuczkową (wtedy mowa o maszynach drążących z tarczą płuczkową) lub za pomocą wybieranego 

urobku (w przypadku maszyn drążących z kompensacją naporu gruntu — EPB). To, która z dwóch 

metod znoszenia naporu podczas drążenia tarczą zostanie wybrana, zależy od warunków 

geotechnicznych. 

 

Rysunek 3-16 Wizualizacja szybu (komory) startowej tunelu przewiercanego tarczą płuczkową 
(www.terratec.co). 
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Drążenie tunelu prowadzone będzie od szybu startowego, pod linią brzegową i dnem morskim, do 

szybu końcowego. Maszyna drążąca musi być w pełni zakryta, aby drążenie przebiegało  

w warunkach statecznego podłoża. Minimalna grubość przykrycia gruntem nad TBM wynosi 2,5 m 

(czyli odpowiada średnicy zewnętrznej tunelu z obudową). Na końcu tunelu, tj. pod wodą, TBM 

należy odkopać, aby dało się ją odzyskać. Głębokość wody w miejscu zakończenia mikrotunelu 

musi być wystarczająca do podstawienia barki dźwigowej (lub dźwigu mobilnego na barce 

roboczej), dźwig posłuży do wydobycia TBM z dna morskiego. Wymagane będzie zastosowanie 

barki z dźwigiem o nośności 30-50 ton. 

 

TBM należy wydobyć spod dna morskiego, rozkopując je lub bagrując pod szyb końcowy. 

Szacunkową ilość gruntu do usunięcia w ramach tej operacji przedstawiono w Tabeli 3-21. Po 

wprowadzeniu i ułożeniu przewodu gazociągu, szyb końcowy zostanie zasypany urobkiem z jego 

wykopu lub nasypem skalnym.  

 

Podjęcie TBM z dna morskiego wymaga wypchnięcia maszyny na pewną odległość poza obudowę 

tunelu i podniesienie dźwigiem. Przed odciągnięciem TBM na zewnątrz i z dala od elementów 

obudowy tunelu, konieczne będzie zalanie go, aby uniknąć nadmiernej różnicy ciśnienia między 

powietrzem wewnątrz tunelu i naporem wody morskiej. Całość robót wykończeniowych i napraw 

wewnątrz tunelu oraz operacji przygotowujących tunel do wciągnięcia przewodu gazociągu należy 

przeprowadzić przed wyciągnięciem TBM.  

Operacje podniesienia TBM obejmują: szczelne odcięcie TBM od tunelu, zalanie wnętrza tunelu, 

wypchnięcie TBM na zewnątrz tunelu i podniesienie jej z dna morskiego na pokład barki dźwigowej. 

Oczekuje się, że całość etapu wydobycia TBM z morza potrwa 2 tygodnie, z wyłączeniem 

bagrowania dna na końcu tunelu, które zostanie ukończone przed rozpoczęciem wydobycia. 

Następnie wykonawca robót będzie mógł przewieźć TBM barką do portu i zdemobilizować maszynę. 

 

 

Rysunek 3-17 Odzyskiwanie tarczowej maszyny drążącej za pomocą systemu specjalnych ssaw lub 
koparki (Legenda: Reception pit – szyb końcowy/odbiorczy) (Linde, 2015). 

W ramach prac w zakresie wyjścia gazociągu na ląd zakłada się spawanie rurociągu o średnicy 36” 

na pokładzie barki płaskodennej do układania rurociągu, zakotwiczonej na płyciźnie, a następnie 

przeciągnięcie zespawanego przewodu rurociągu przez obudowany mikrotunel (Ramboll, 2018m). 
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Drążenie TBM  

Maszyna drążąca z tarczą płuczkową (patrz Rysunek 3-18) wierci, kompensując napór masy 

gruntu, skał i wody za pomocą płuczki w postaci zawiesiny bentonitowej. Płuczka ma dwa zadania, 

osiągnięcie i utrzymanie pożądanego ciśnienia znoszącego napór otoczenia, odprowadzanie 

zwiercin. 

 

Wielkość przeciwciśnienia (znoszącego napór otoczenia) regulowana jest natężeniem przepływu 

płuczki do komory urabiającej i na jej powrocie w rurociągu z obiegiem zamkniętym. Płuczka 

zawracana z urobkiem przetaczana jest przez całą długość tunelu do instalacji separacji urobku  

z zawiesiny. Następnie oddzielona płuczka może zostać (w większości) ponownie zatłoczona do 

tarczy urabiającej. 

 

 

Rysunek 3-18 Schemat TBM z tarczą płuczkową (herrenknecht.de). 

Stosowanie płuczki wymaga użycia separatorów do oddzielenia wydobytego urobku od płuczki. 

Podstawową formą separacji jest zastosowanie osadnika, często jednak jako bardziej wydajny 

stosuje się bardziej zaawansowany system z sitami, pompami odśrodkowymi lub cyklonami (patrz 

Rysunek 3-19). Podczas drążenia tunelu w gruncie drobnoziarnistym, takich jak ił, muł i wapień, 

ziarna urobku są zbliżone rozmiarami do cząstek bentonitu i przez to stają się trudne do 

oddzielenia. W takich przypadkach również wskazane jest stosowanie bardziej zaawansowanych 

urządzeń do separacji oraz maszyny drążącej z kompensacją naporu gruntu. 

 

 

Rysunek 3-19 Schemat budowy separatora (herrenknecht.de). 

Płuczka stosowana podczas drążenia TBM z tarczą płuczkową wymaga bardzo niewielu dodatków 

do płuczki podczas procesu drążęnia. Głównym dodatkiem do płuczki jest bentonit, minerał ilasty. 
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Jeżeli do sporządzenia płuczki używana jest twarda woda, parametry płuczki można poprawić, 

dodając węglan sodu. 

 

W niektórych przypadkach problemy z oddzielaniem drobnoziarnistego urobku od zawiesiny 

płuczkowej udaje się rozwiązać dodając flokulanty do źle odseparowanej płuczki. W wyniku 

potencjalnego wystąpienia awarii lub wypadku do płuczki może przedostać się niewielka ilość 

substancji ropopochodnych w postaci np. smarów stosowanych do smarowania silników i pomp. 

Należy podkreślić, iż podczas normalnej pracy TBM, nie przewiduje się przedostania takich 

zanieczyszczeń do płuczki czy do urobku. 

 

Szacuje się, że 1,5 % urobku może zostać zanieczyszczona np. substancjami ropopochodnymi  

w wyniku wystąpienia sytuacji awaryjnych podczas drążenia tunelu i będzie wymagała 

unieszkodliwienia, a 98,5 % urobku nie zostanie zanieczyszczona. Na potrzeby budowy wyjścia 

rurociągu na ląd przewiduje się zużycie całkowite płuczki w ilości ok. 500 m3, w tym ok. 25 ton 

(Mg) bentonitu. Płuczka z bentonitem będzie sukcesywnie wywożona do zakładu przetwarzania  

i utylizacji tego typu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

Drążenie TBM z kompensacją naporu gruntu (EPB) 

Maszyna drążąca z kompensacją naporu gruntu (EPB) (patrz Rysunek 3-20) nie musi znosić naporu 

gruntu, skał i wody przeciwciśnieniem płuczki — w tym celu wykorzystuje odprowadzany na bieżąco 

urobek. Urobek odprowadzany jest z komory urabiającej za pomocą przenośnika ślimakowego. 

Nacisk otoczenia w komorze urabiającej można regulować prędkością przepływu urobku przez 

przenośnik. 

 

 

Rysunek 3-20 Schemat maszyny drążącej z kompensacją naporu gruntu (herrenknecht.de). 

Urobek odprowadzany jest z przenośnika ślimakowego za pomocą wózków do szybu startowego, 

skąd urobek jest przenoszony do dalszego zagospodarowania zgodnie z procedurą opisaną  

w Rozdziale 3.12 Raportu. Powszechnie używa się różnych dodatków służących do nadania 

odpowiednich parametrów gruntu umożliwiających urabianie go tarczą. Dodatki podaje się przed 

czoło tarczy. Dzięki temu proces przewiercania tunelu przebiega wydajniej, zaś urabiany grunt 

nabiera lepszej konsystencji i nie dławi procesu urabiania. Dodatki służą do kondycjonowania 

gruntu przed tarczą maszyny drążącej oraz gwarantują uformowanie „korka” z gruntu w 

przenośniku śrubowym, gwarantując podtrzymanie prawidłowego naporu na czoło tarczy. 

Domieszki są odprowadzane z płuczką i zwiercinami do szybu startowego a następnie 

przekazywane do zakładu przetwarzania i utylizacji tego typu odpadów. Przyjęte zasady 

magazynowania, transportu i dalszego zagospodarowania odpadów opisano w Rozdziale 3.11.3 

Raportu, natomiast sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed przedostawaniem 

się zanieczyszczeń w Rozdziale 3.10.1. 

Przeciskanie obudowy i stabilizacja tunelu 

Przestrzeń między obudową a gruntem wymaga smarowania, aby dało się przecisnąć jej elementy 

przez tunel. Typowym rozwiązaniem tego problemu jest wypełnienie owej przestrzeni za pomocą 

zawiesiny bentonitowej. Wartości przeciwciśnienia należy utrzymywać podczas całego procesu 

przewiercania tunelu, zaś jakakolwiek ich utrata grozi osiadaniem gruntu nad maszyną,  

a w niektórych przypadkach — zakleszczeniem odcinków rur pod naporem gruntu od góry.  
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Po przebiciu tunelu zastępuje się zawiesinę bentonitową zaczynem cementowym (w ilości 

ok. 230 m3) służącym ustabilizowaniu obudowy i chroniącym przed osiadaniem lub tąpnięciem po 

dłuższej eksploatacji. 

Konserwacja, naprawa i przeglądy 

Maszyny TBM o tarczy płuczkowej lub z kompensacją naporu gruntu przeznaczone są do wiercenia 

tuneli pod naporem gruntu i wody. Jeżeli konieczny jest dostęp rewizyjny do tarczy urabiającej, 

celem kontroli technicznej lub wymiany wkładek urabiających, to jest on możliwy za pomocą 

komory ciśnieniowej znajdującej się na końcu maszyny drążącej. Komora służy do dekompresji 

nurków do niej schodzących, którym powierza się zadanie przeglądu stanu technicznego i wymiany 

wkładek tarczy urabiającej na przodku robót — komora zaopatrzona jest w dopływ sprężonego 

powietrza.  

 

Każdy przegląd techniczny, czy wymiana wkładek tarczy urabiającej, wymaga przerwania 

przewiertu, zaś stateczność przodka utrzymywana jest pod ciśnieniem sprężonego powietrza. 

Częstotliwość tych interwencji i miejsce ich wykonania zależy przede wszystkim od warunków 

geologicznych robót i wymaga starannego planowania. 

Prace budowlane 

Prawidłowa realizacja drążenia tunelu maszyną TBM zależy od możliwości utrzymania ciśnienia 

płuczki smarującej przestrzeń między obudową tunelu i ziemią. Tym samym drążenie w sposób 

ciągły zmniejsza ryzyko osiadania ziemi wokół rury obudowy tunelu i wymaga niższej wartości 

przeciwciśnienia mającego znieść napór gruntu i wody. Jak najkrótsze przerwy w drążeniu  

i montażu obudowy rurowej tunelu zmniejszają siłę potrzebną do skutecznego przeciśnięcia 

elementów obudowy. Wykonawca tych robót będzie musiał prowadzić je całodobowo, aby 

zagwarantować ich wydajność, skuteczność i uniknąć wypadków czy awarii podczas pracy. 

 

W Tabela 3-13 przedstawiono szacowany czas realizacji poszczególnych operacji na etapie 

mikrotunelowania. Czas realizacji budowy będzie zależał od ostatecznie wybranego wariantu 

lokalizacji dla wyjścia gazociągu na ląd, ponieważ obie różnią się od siebie długością tunelu. 

Tabela 3-13 Czas realizacji budowy – oba warianty. 

Czynność Czas (w tyg.) 

 
Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Przygotowanie placu budowy i wykop pod szyb startowy   

Uporządkowanie terenu budowy 3 3 

Wbicie ścianek szczelnych i wykopanie szybu 5 5 

Przygotowanie betonu i TBM do robót  2 2 

Wprowadzenie TBM i maszyn na plac budowy   

Montaż TBM, w tym ramy, hamulca rurowego, itd. 2 2 

Uruchomienie kontenera sterowniczego TBM, instalacji separacji 
urobku, itd. 

2 2 

Drążenie tunelu   

Wykopy i montaż elementów obudowy tunelu 11 21 

Przerwa na przegląd techniczny i naprawy 3 5 

Wymontowanie / zamknięcie stanowisk inter-jacking 2 4 

Wypełnienie zaprawą przestrzeni między obudową tunelu i 
gruntem, naprawa uszkodzonych elementów obudowy 

1 2 

Wprowadzenie liny pilotowej i przygotowania do przeciągnięcia 
przewodu gazociągu 

2 2 

Wydobycie TBM   
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Czynność Czas (w tyg.) 

 
Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Przygotowanie TBM i zalanie tunelu 1 1 

Wypchnięcie TBM z obudowy tunelu i wydobycie TBM z morza 1 1 

Całkowity czas realizacji 35 50 

Stosowane środki chemiczne 

Poniżej w celach poglądowych przedstawiono listę potencjalnych środków chemicznych 

stosowanych podczas prowadzenia prac budowlanych, w szczególności podczas drążenia tunelu 

(patrz Tabela 3-14). Należy podkreślić, iż nie jest to lista wszystkich materiałów używanych na 

placu budowy, ponieważ na potrzeby prowadzenia prac budowlanych wykorzystywane są również 

domieszki do zaczynów, cement, smary itp. Jako, że są one powszechnie uważane za typowe 

produkty do stosowania podczas prac betoniarskich i przy standardowej pracy maszyn i urządzeń, 

więc co do zasady nie zostały uwzględnione na poniższej liście. Lista środków chemicznych 

przedstawiona w Tabela 3-14 jest przykładowa, ponieważ wykonawca na etapie planowania prac 

budowlanych wybierze konkretne produkty w zależności od aktualnych warunków prowadzenia 

prac, przy czym preferowane jest zastosowanie organicznych i ekologicznych zamienników. 

 

Wykaz środków chemicznych przewidzianych do zastosowania podczas prac budowlanych, wraz 

z odpowiednimi kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych, zostanie opracowany przez 

wykonawcę prac budowlanych. Wykonawca prac budowlanych będzie stosował środki chemiczne 

dopuszczone do stosowania na terenie Unii Europejskiej, posiadające odpowiednie certyfikaty.  

Tabela 3-14 Przykładowe środki chemiczne stosowane na etapie budowy. 

Przykładowy produkt Szacowana ilość Metoda przechowywania 

Bentonit ok. 49 ton Silos 

Środki kondycjonujące grunt ok. 4 m3 Pojemnik IBC 200l  

Smar uszczelniający ogon tarczy ok. 3 tony Beczka stalowa 

Domieszki opóźniające wiązanie betonu ok. 1 500 litrów Beczka plastikowa 

Domieszki do betonu uplastyczniające i upłynniające  ok. 10 961 litrów Beczka plastikowa 

Domieszki przyspieszające wiązanie betonu ok. 8 796 litrów Beczka plastikowa 

Odtleniacz 20 000 kg Beczka plastikowa 

Glikol monoetylenowy (MEG) 240 m3 Beczka plastikowa 

 

Środki chemiczne stosowane na etapie budowy należy przechowywać w szczelnych opakowaniach 

fabrycznych lub pojemnikach do tego przeznaczonych, w wyznaczonych i odpowiednio 

zabezpieczonych miejscach magazynowania stosownie do ilości, rodzaju i właściwości tych 

substancji, zapewniając bezpieczne dla środowiska ich gromadzenie. Pojemniki ze środkami 

chemicznymi należy odpowiednio oznakować, zgodnie z ich klasyfikacją. Ewentualne substancje 

stwarząjące zagrożenie będą magazynowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób 

postronnych, w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko wodno-gruntowe 

przed zanieczyszczeniem. 

 

Sposób zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed przedostawaniem się zanieczyszczeń 

opisano w Rozdziale 3.10.1 Raportu. 

Maszyny budowlane potrzebne do obsługi drążenia tunelu 

W Tabeli 3-15 przedstawiono zestawienie poszczególnych maszyn budowlanych potrzebnych do 

realizacji zadań w ramach przygotowania i obsługi placu budowy pod szyb startowy dla TBM,  

z uwzględnieniem przywrócenia terenu budowy do stanu pierwotnego.  
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Tabela 3-15 Maszyny budowlane na terenie wyjścia gazociągu na ląd. 

Urządzenie Moc [kW] Czas (w tyg.) 

Uporządkowanie terenu budowy 
Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 
Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Koparka 30 30 3 3 

Spycharka 100 100 3 3 

Ciężarówka 250 250 3 3 

Wbijanie ścianek szczelnych i 
wykopy 

    

Urządzenie do wbijania ścianek 
szczelnych lub maszyna do 
palowania ciągłego 

250 250 3 3 

Koparka 400 400 5 5 

Koparka 30 30 5 5 

Transport pionowy elementów 
obudowy tunelu 

    

Dźwig  250 250 33 50 

 

W Tabeli 3-16 (dla lokalizacji Niechorze-Pogorzelica) i Tabela 3-17 (dla lokalizacji Rogowo) 

przedstawiono zestawienie operacji i maszyn transportowych podczas drążenia tunelu. Porównano 

liczbę kursów przewozowych pojazdów dla obu wariantów lokalizacji wyjścia gazociągu na ląd, 

nie zaś całkowitą liczbę potrzebnych pojazdów.  

Tabela 3-16 Szacunki dotyczące działań na ladzie – drążenie tunelu – wariant Niechorze-Pogorzelica. 

Czynność Ilość Liczba kursów 

 

Buldożer (w 

obrębie terenu 

budowy) 

Ciężarówka (poza 

teren budowy) 

Wykopanie szybu startowego i odkład urobku 

(10x5x6, z objętością nasypową 1,4) 
700 m3 78  

Zasypanie szybu startowego TBM 700 m3 78  

Drążenie tunelu — urobek  

(z objętością nasypową 1,4) 
4 123 m3  458 

Dostawy rur prefabrykowanych na obudowę 

tunelu 
150 liczba  75 

Dostawy innych urządzeń i materiałów, np. 

bentonitu na płuczkę, instalacji separacji 

urobku, itp. 

50 liczba  50 

Łącznie   156 583 

Tabela 3-17 Szacunki dotyczące działań na ladzie - drążenie tunelu - wariant Rogowo. 

Czynność Ilość Liczba kursów 

 

Buldożer (w 

obrębie terenu 

budowy) 

Ciężarówka (poza 

teren budowy) 

Wykopanie szybu startowego i odkład urobku 

(10x5x6, z objętością nasypową 1,4) 
700 m3 78  

Zasypanie szybu startowego TBM 700 m3 78  

Drążenie tunelu — urobek  

(z objętością nasypową 1,4) 
8 247 m3  916 

Dostawy rur prefabrykowanych na obudowę 

tunelu 
300 liczba  150 
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Dostawy innych urządzeń i materiałów, np. 

bentonitu na płuczkę, instalacji separacji 

urobku, itp. 

50 liczba  50 

Łącznie   156 1116 

 

W Tabeli 3-18 zestawiono prace i urządzenia potrzebne do budowy szybu odbiorczego w wodach 

przybrzeżnych. W tym przypadku szacunek czasu pracy i użycie maszyn nie zależy od wariantu 

lokalizacji.  

Tabela 3-18 Maszyny budowlane do prac w pasie przybrzeżnym. 

Urządzenie Energia [kWh] Czas (dni) 

Budowa szybu końcowego i przejścia pod gazociąg 

Bagrownica podsiębierna 1 500 10 

Szalanda z klapą denną 1 000 10 

Wydobycie TBM spod dna morskiego 

Statek z dźwigiem ciężkim 1 000 1 

Przywrócenie dna morskiego do stanu pierwotnego 

Bagrownica podsiębierna 1 500 10 

Szalanda z klapą denną 1 000 10 

 

Maszyny do drążenia tunelu (tj. TBM, maszyna przeciskowa do obudowy tunelu, pompy itp.) 

wymagają zasilania energią elektryczną, której źródłem będą agregaty prądotwórcze  

o odpowiedniej mocy. Na podstawie analogicznego projektu inwestycyjnego ustalono, że zużycie 

energii elektrycznej na drążenie z tarczą płuczkową (TBM) i ruch instalacji separacji urobku jest 

wyższe, niż w przypadku maszyny drążącej tarczowej z kompensacją naporu gruntu (EPB)  

i wynosi w przybliżeniu 1 200 kW (1 500 kVA). Na obecnym etapie projektu zakłada się zasilanie 

wszystkich urządzeń (tj. TBM i powiązanych z nią urządzeń technologicznych) z agregatu 

prądotwórczego umieszczonego na placu budowy. Przewidywane zużycie oleju napędowego przez 

taki agregat prądotwórczy wyniesie 300 l/h. 

 Plac budowy 

Prace przygotowawcze placu budowy będą obejmowały wycięcie drzew, karczowanie i odpowiednie 

przygotowanie terenu pod prace budowlane. Ściółkę leśną i warstwy wierzchnie gruntu należy 

wykopać i zabezpieczyć przed zmieszaniem z gruntem z głębszych warstw wykopu, aby nie doszło 

do degradacji gleby leśnej. Zakłada się, iż obszar pozbawiony gruntu ze ściółką leśną będzie 

wielkości ok. 13,5 m szerokości na ok. 17 m długości. Przy zakładanej miąższości gleby leśnej  

0,5 m daje to około 115 m3 objętości takiego urobku. Ostateczna wielkość takiego obszaru wraz  

z objętością gleby leśnej zostanie poznana po opracowaniu planu zagospodarowania placu budowy 

przez wykonawcę prac budowlanych.  

 

Zgodnie z założeniami dla realizacji etapu budowy można  przyjąć jeden połączony plac budowy 

obsługujący budowę szybu startowego, drążenie tunelu, budowę SZG, budowę łącznika gazowego, 

drogi dojazdowej oraz kabla przyłączeniowego. Taki scenariusz, jako źródło oddziaływań  

o największym potencjalnym zasięgu, przyjęto również dla opracowania modelowania emisji 

zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu na lądzie. 

 

Przygotowanie placu budowy oraz budowa szybu startowego będą prowadzone w porze dziennej, 

ponieważ wbijaniu ścianek szczelnych w gruncie towarzyszy zwykle znaczny hałas. O ile roboty te 

należą do krytycznych czynności realizowanych inwestycji, termin ich wykonania można 

zaplanować z wyprzedzeniem (patrz Rozdział 9.9 oraz Załącznik 5 do Raportu). 
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Niechorze-Pogorzelica 

Szacowana powierzchnia zajęcia terenu pod prace budowlane: 

• łącznik gazociągu + SZG + Mikrotuneling + droga dojazdowa = ok. 1,60 ha; 

• kabel zasilający = ok. 0,08 ha (dodatkowa powierzchnia wychodząca poza plac budowy). 

Na Rysunku 3-21 przedstawiono teren zajęty pod sam plac budowy wraz z drogą dojazdową. 

 

 

Rysunek 3-21 Schemat placu budowy odcinka lądowego – wariant Niechorze-Pogorzelica. 

Szacowana powierzchnia terenu przeznaczonego pod wycinkę drzew: 

• łącznik gazociągu + SZG + Mikrotuneling + droga dojazdowa = ok. 1,4 ha; 

• kabel zasilający = ok. 0,08 ha. 

Rogowo 

Szacowana powierzchnia zajęcia terenu pod prace budowlane: 

• łącznik gazociągu + SZG + Mikrotuneling + droga dojazdowa = ok. 1,02 ha; 

• kabel zasilający = ok. 0,18 ha (maksymalna założona powierzchnia). 

Na Rysunku 3-22 przedstawiono teren zajęty pod sam plac budowy wraz z drogą dojazdową. 

 

Droga dojazdowa 

Plac budowy – 

drążenie tunelu 

Plac budowy – 

SZG + łącznik 

Granica pasa 

technicznego 
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Rysunek 3-22 Schemat placu budowy odcinka lądowego – wariant Rogowo. 

Szacowana powierzchnia terenu przeznaczonego pod wycinkę drzew: 

• łącznik gazociągu + SZG + Mikrotuneling + droga dojazdowa = ok. 0,9 ha; 

• kabel zasilający = ok. 0,15 ha. 

Na placu budowy będą przechowywane między innymi elementy obudowy tunelu w ilości 

wystarczającej na prowadzenie budowy przez 4 tygodnie, bez uzupełniania nowymi dostawami. 

Przewiduje się, że gotowe elementy obudowy tunelu będą dostarczane bezpośrednio od ich 

sprzedawcy, zgodnie z wymogami programu budowy.  

 

Ponadto planuje się umieszczenie magazynu o wielkości wystarczającej na przechowywanie 

materiałów eksploatacyjnych pozwalających na pokrycie bieżącego zapotrzebowania na okres  

2 tygodni realizacji prac budowlanych. 

 

Wymiary części placu budowy na potrzeby budowy szybu startowego oraz drążenia tunelu wynoszą 

w przybliżeniu 80 x 100 m (8 000 m2). 

 

Wymiary części placu budowy na potrzeby budowy SZG wynoszą w przybliżeniu: 

• SZG Niechorze-Pogorzelica — 46 x 52 m; 

• SZG Rogowo — 42 x 49 m. 

Szerokość pasa pod budowę głównej drogi dojazdowej do placu budowy wyniesie 10 m. Szerokość 

pasa pod budowę drogi pozwalającej na dojazd do terenu budowy SZG i łącznika wyniesie 7 m.  

 

Rysunek 3-23 przedstawia w sposób uproszczony zakładany plan zagospodarowania placu budowy 

dla wariantu Niechorze-Pogorzelica na potrzeby drążenia tunelu. Został on opracowany  

z założeniem wykonania zadania TBM z tarczą płuczkową. W porównaniu z maszyną drążącą  

z kompensacją naporu gruntu, wyróżnia się największym zapotrzebowaniem na teren.  

 

Rysunek przedstawia wyłącznie schemat koncepcyjny. Wykonawca odpowiedzialny za drążenie 

tunelu opracuje własny plan zagospodarowania placu budowy, odpowiadający faktycznej 

technologii TBM i urządzeń koniecznych do wykonania robót.  

Droga dojazdowa 

Plac budowy – 

drążenie tunelu 

Plac budowy – 

SZG + łącznik 

Granica pasa 

ochronnego 

Droga istniejąca 
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Plan zagospodarowania placu budowy w Rogowie będzie analogiczny do przewidywanego dla 

Niechorza-Pogorzelicy. 

 

Rysunek 3-23 Przykładowy plan zagospodarowania placu budowy - drążenie tunelu – wariant Niechorze-
Pogorzelica (skala 1:500). 

Plac budowy potrzebny do wykonania tunelu wymaga miejsca na maszynę drążącą oraz jej 

urządzenia pomocnicze, a także typowy sprzęt budowlany i zaplecze placu budowy. Wykaz 

oczekiwanych urządzeń i maszyn na terenie budowy: 

• biuro budowy; 

• parking; 

• miejsce na odkład urobku (z wykopu pod szyb); 

• miejsce na odkład urobku z tunelu drążonego TBM; 

• kontener sterowania TBM; 

• przyłącze zasilania; 

• instalacja separacji urobku od płuczki (jeśli przewiduje się drążenie za pomocą TBM z tarczą 

płuczkową); 

• magazyn i skład na materiały, tj. bentonit, inne dodatki do płuczki, zbrojenie, itp.; 

• zbiornik buforowy zaopatrzenia w wodę (drążenie tunelu – ok. 600 m3 wody); 

• dźwig do rozładunku elementów obudowy tunelu z transportu i opuszczania ich w głąb szybu; 

• koparka do wybierania urobku z odkładu. 

Po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy zostanie przygotowany pod przeciąganie 

gazociągu w tunelu, a później zreorganizowany pod odbiór wstępny (patrz Rozdział 3.5.4  

i Rozdział 3.6 ROOŚ) — dotyczy to obu wariantów lokalizacji. Po zakończeniu etapu budowy  

i odbiorze wstępnym gazociągu ułożonego w tunelu nastąpi przywrócenie terenu do stanu 

pierwotnego w ramach prac rekultywacyjnych. 

 

Po zakończeniu drążenia tunelu, ułożeniu i połączeniu gazociągu, szyb startowy zostanie 

wypełniony zagęszczonym gruntem do poziomu powierzchni ziemi. Betonowe płyty u podstawy 

szybu pozostaną na pierwotnym miejscu pod gazociągiem. Grunt do wypełnienia szybu zostanie 

umieszczony za pomocą dźwigu lub koparki i zagęszczony za pomocą małych walców wibracyjnych. 

Gdy operacja zasypywania osiągnie poziom podpór bocznych, podpory mogą zostać usunięte, a 

zasypywanie może być kontynuowane. Gdy wypełnienie  zasypką osiągnie poziom około 2 m od 

powierzchni ziemi, grodzice zostaną odcięte w celu usunięcia górnej sekcji. Po wypełnieniu 

pozostałych 2 m powierzchnia wokół szybu zostanie poddana rekultywacji w taki sam sposób, jak 

pozostałe części placu budowy. 
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 Odcinek lądowy 

Pas montażowy łącznika 

Zaplanowano wytyczenie pasa montażowego o szerokości 28 m w osi układanego gazociągu 

DN900. Pas montażowy zostanie wytyczony przez tereny zalesione (obejmując łącznik gazociągu) 

dla obu wariantów Przedsięwzięcia. Wstępne analizy warunków hydrogeologicznych wykazały 

występowanie wysokiego poziomu wód gruntowych. Planuje się dociążanie gazociągu obciążnikami 

betonowymi oraz odwodnienie terenu wzdłuż jego trasy (np. studniami do odbioru wód lub 

wypompowywanie wód napływających do wykopów) lub zabezpieczenie ścian wykopu ściankami 

szczelnymi. Woda z odwodnień wykopów może zostać odprowadzona do morza jak również 

wywieziona przez specjalistyczną firmę do oczyszczalni ścieków. Na potrzeby odprowadzania wody 

z odwodnień do morza, uzyskane zostaną odpowiednie oddzielne pozwolenia wodnoprawne. Wody 

gruntowe powinny wrócić do pierwotnego poziomu w ciągu 24 godzin od zakończenia 

wypompowywania wody z wykopu. 

 

Technologia robót ziemnych zostanie wybrana ostatecznie po opracowaniu wyników badań 

geologicznych. Przykładowy schemat pasa montażowego dla dwóch technologii wykopów 

przedstawiono na Rysunku 3-24 i Rysunku 3-25 (ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na wody 

podziemne i powierzchniowe w Rozdziale 9.7 Raportu).  

 

 

Rysunek 3-24 Schemat pasa montażowego z wykopem o ścianach nachylonych. 
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Rysunek 3-25 Schemat pasa montażowego z wykopem o ścianach pionowych. 

Szerokość pasa montażowego pod układanie kabla przyłączeniowego wyniesie ok. 3 m.  

Roboty ziemne 

W wariancie Niechorze-Pogorzelica głębokość wykopów zależna będzie od następujących 

czynników: 

• głębokości posadowienia gazociągu przy wejściu do tunelu – ok. 5 m; 

• minimalnej wymaganej głębokości warstwy zasypu gazociągu (zgodnie z ekspertyzą 

Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej, minimalna grubość gruntu nad rurociągiem  

w tym wariancie lokalizacji wynosi ok. 2,0 m nad górną ścianką rury); 

• zaprojektowanych wymiarów komór podziemnych w SZG. Wstępnie zaplanowane wymiary 

komory zaworów głównych (bez zadaszenia) wynoszą w przybliżeniu 7 m x 10 m x 5 m (szer. 

x dł. x wys.). 

Głębokość wykopu pod gazociąg wynosi ok. 3,5 m.  

Głębokość wykopów pod budowę SZG wynosi ok. 5 m.  

 

Szacunkowa ilość urobku z robót ziemnych dla wariantu Niechorze-Pogorzelica: 

• łącznik gazociągu: od ok. 1 200 m3 do ok. 1 800 m3 (zależnie od technologii robót); 

• wykop pod SZG: ok. 1 000 m3; 

• kabel przyłączeniowy: ok. 280 m3. 

W wariancie Rogowo stacja zaworowa znajduje się w odległości ok. 20 m od pierwszego suchego 

spawu, zaś głębokość wykopów zależała będzie od głębokości posadowienia gazociągu 

podmorskiego przy wejściu do tunelu. Zakłada się, że będą to głębokości nie większe niż przyjęte 

dla wariantu Niechorze-Pogorzelica.  
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Szacunkowa ilość urobku z robót ziemnych dla wariantu lokalizacji w Rogowie: 

• łącznik gazociągu: od ok. 250 m3 do 350 m3 (zależnie od technologii robót); 

• teren SZG (komory): ok. 600 m3. 

Dokładną ilość urobku z prac ziemnych można będzie określić po opracowaniu wyników badań 

geologicznych i geotechnicznych w oparciu o ostateczne decyzje wobec całokształtu projektu  

(tj. profilu przebiegu mikrotunelowania i szczegółów projektu budowlanego komór w SZG 

Niechorze-Pogorzelica). Po ukończeniu robót budowlanych przewiduje się zasypanie wykopów 

wybranym z nich urobkiem, składowanym na odkładzie w obrębie pasa robót. Ziemia z głębszych 

części wykopów zostanie wykorzystana na głębszą warstwę zasypki, zaś grunt ze ściółką leśną 

będzie stanowił warstwę wierzchnią. Nadmiar urobku pozostałego po zasypaniu wykopów  

i zagospodarowaniu terenu może posłużyć do niwelacji pasa robót lub też wykonawca robót 

budowlanych będzie mógł wywieźć go na najbliższe istniejące miejsce składowania. 

Plan prac budowlanych 

Prace i czynności związane z układaniem gazociągu można podzielić na następujące etapy główne: 

• przygotowanie terenu pod budowę; 

• budowa dróg dojazdowych; 

• roboty ziemne z wywózką gruntu; 

• montaż (spawanie i gięcie) oraz ułożenie odcinków gazociągu na dnie wykopu; 

• testy; 

• zasypanie wykopów; 

• przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

Prace związane z budową obiektów kubaturowych są następujące: 

• przygotowanie terenu pod budowę; 

• wyznaczenie tras dojazdu; 

• wytyczenie terenu; 

• doprowadzenie kabla przyłączeniowego; 

• roboty ziemne; 

• ułożenie podziemnych przyłączy kablowych; 

• budowa fundamentów i komór podziemnych; 

• dostawy urządzeń technologicznych; 

• montaż i zabudowa urządzeń technologicznych; 

• montaż i zabudowa urządzeń elektrycznych; 

• niwelacja gruntu; 

• ostateczne zagospodarowanie terenu (tj. ogrodzenie i przywrócenie do stanu pierwotnego). 

Lista maszyn i urządzeń przewidzianych do zastosowania na etapie realizacji odcinka lądowego: 

• 3-5 dźwigi boczne; 

• 1 żuraw samochodowy; 

• 2-3 koparki; 

• 2 zestawy transportowe; 

• 1 namiot spawalniczy; 

• inne maszyny i urządzenia: agregaty, spawarki itp. 

  Przeciąganie gazociągu przez tunel 

Gazociąg zostanie wprowadzony na ląd poprzez przeciągnięcie go przez wykonany tunel z obudową 

za pomocą barki płaskodennej do układania rurociągu, zakotwiczonej na płyciźnie. Gazociąg będzie 
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spawany z segmentów na pokładzie barki, zaś tak powstający przewód gazociągu zostanie 

wciągnięty na brzeg za pomocą wciągarki zakotwiczonej na terenie budowy na lądzie. 

 

Zakres robót budowlanych na lądzie na etapie przeciągania gazociągu na brzeg po ukończeniu 

mikrotunelowania: 

• przygotowanie wciągarki na lądzie, na terenie budowy, do przeciągnięcia gazociągu przez tunel; 

• przygotowanie wykopu pod gazociąg do głębokości 10 m pod poziomem morza; 

• przeprowadzenie liny do przeciągania z terenu budowy na lądzie do miejsca jej podjęcia za 

końcem tunelu pod wodą; 

• zmobilizowanie barki płaskodennej do układania rurociągu na płyciźnie i przygotowania do 

przeciągnięcia gazociągu na brzeg. 

Przygotowanie wciągarki na lądzie 

Wciągarka do przeciągnięcia gazociągu na ląd (patrz Rysunek 3-26) wymaga zwykle umieszczenia 

na fundamencie betonowym oraz przytwierdzenia do pionowej płyty kotwiącej w postaci cokołu lub 

fundamentu wylanego na miejscu na placu budowy tunelu. 

 

 

Rysunek 3-26 Typowa wciągarka linowa służąca do przeciągania rurociągów. 

Przygotowanie wykopu pod przeciąganie gazociągu 

Przed rozpoczęciem operacji przeciągania gazociągu przez tunel i wyprowadzenia go na ląd należy 

sprawdzić, czy prawidłowo przygotowano wykop pod wstępne ułożenie gazociągu. Wykop posłuży 

do prawidłowego opuszczenia gazociągu z pokładu barki i zabezpieczy ruch rurociągu podczas 

przeciągania. Wykop ten zostanie wykonany w dnie za pomocą odpowiedniej jednostki nawodnej, 

np. bagrownicy. 
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Rysunek 3-27 Przykład jednostki nawodnej do wykonania wykopu: bagrownica podsiębierna. 

Instalacja liny do przeciągania gazociągu 

Do przeciągania gazociągu zostanie wykorzystana lina stalowa o średnicy 4-5”. Lina zostanie 

przeprowadzona przy użyciu holowonika, przez tunel od strony lądowej do miejsca podjęcia z dna 

morskiego przez zmobilizowaną na kolejnym etapie robót barkę płaskodenną do układania 

rurociągu. Lina zostanie wyprowadzona na odległość 0,5 km – 1,0 km w głąb morza, licząc od 

brzegu.  

 

 

Rysunek 3-28 Przykład typowego holownika używanego do układania liny do przeciągania rurociągów. 

Zmobilizowanie barki płaskodennej do układania gazociągu  

Po przygotowaniu miejsca wyjścia gazociągu na ląd pod operację przeciągnięcia gazociągu przez 

tunel, zostanie zmobilizowana i zakotwiczona przy linii brzegowej barka płaskodenna służąca do 

układania gazociągu. 
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Rysunek 3-29 Przykładowe barki płaskodenne do układania rurociągów. 

Rury przewodowe gazociągu będą spawane bezpośrednio na pokładzie barek płaskodennych do 

układania rurociągów. Z kolei wciągarka na lądzie będzie podejmowała tak zmontowany gazociąg  

i przeciągnie go przez tunel na brzeg. Czas realizacji operacji wciągnięcia rurociągu na ląd wynosi 

w analogicznych inwestycjach 1-2 dni.  

Plac budowy pod przeciąganie gazociągu na ląd 

Plac budowy wykorzystany podczas drążenia tunelu i budowy odcinka lądowego posłuży również 

do przeciągnięcia gazociągu na brzeg (patrz Rysunek 3-30). Zlokalizowane na tym terenie będą: 

• biuro placu budowy, warsztaty oraz pozostałe urządzenia i obiekty zaplecza; 

• parking; 

• instalacja wciągarki do przeciągania gazociągu, obejmująca wciągarkę linową, jej zakotwienie, 

bębny linowe i urządzenia towarzyszące; 

• plac do tymczasowego składowania urobku; 

• place składowe. 

 

Rysunek 3-30 Przykładowy plan zagospodarowania placu budowy na etapie przeciągania gazociągu na 
ląd – wariant Niechorze-Pogorzelica. 

Maszyny budowlane - etap przeciągania gazociągu na ląd 

Tabela 3-19 przedstawia wykaz maszyn i urządzeń potrzebnych w miejscu wyjścia gazociągu na 

ląd do przeciągnięcia jego przewodu przez tunel. 
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Tabela 3-19 Maszyny budowlane - etap przeciągania gazociągu na ląd. 

Urządzenie Moc [kW] Czas (w tyg.) 

Wbijanie ścianek szczelnych i wykopy   

Urządzenie do wbijania ścianek szczelnych 

lub maszyna do palowania ciągłego 
250 2 

Koparka 400 2 

Koparka 30 2 

Transport pionowy urządzeń do przeciągania 

gazociągu 
  

Dźwig  250 1 

 

W Tabeli 3-20 zestawiono operacje i maszyny transportowe potrzebne podczas przeciągania 

gazociągu na ląd. W tabeli podano liczbę kursów przewozowych pojazdów, nie zaś całkowitą liczbę 

potrzebnych pojazdów. Na terenie budowy przewiduje się jeden buldożer.  

Tabela 3-20 Szacunkowa ilość przewozów dla lokalizacji przeciągania gazociągu na ląd (rozbudowa 
szybu startowego). 

Czynność Ilość Liczba kursów 

 

Buldożer (w 

obrębie terenu 

budowy) 

Ciężarówka 

(poza teren 

budowy) 

Roboty ziemne przygotowujące teren do przeciągania 

gazociągu (dł. 51 m, szer. 7 m, gł. 3–5 m, z 

objętością nasypową 1,4) 

2 000 m3 225  

Zasypanie wykopu po rozbudowie szybu 2 000 m3 225  

Dostawa wciągarki i urządzeń do przeciągania 

gazociągu 
20 liczba  20 

Łącznie   450 20 

 Powlekanie rur 

Połączenia rury przewodowej gazociągu pokryte zostaną zaprawą cementową z domieszką rudy 

żelaza. Pokrycie betonowe ma dodatkowo obciążyć gazociąg, co spowoduje, że po ułożeniu będzie 

bardziej statyczny. Proces betonowania wymaga rur stalowych (zabezpieczonych przed korozją), 

cementu, zbrojenia stalowego oraz rudy żelaza na domieszkę do zaprawy obciążającej.  

 

Na obecnym etapie projektu inwestycyjnego nie ustalono jeszcze, czy powstanie nowy zakład 

betoniarski, czy wykorzystana zostanie instalacja już istniejąca, prawdopodobnie zostanie 

zlokalizowany w jednym z portów obsługujących realizację inwestycji. Niemniej jednak należy 

podkreślić iż taki zakład nie wchodzi w zakres Przedsięwzięcia i nie jest objęty Raportem.  

 Optymalizacja trasy  

Szczegółowy przebieg trasy gazociągu w korytarzu objętym wnioskiem o wydanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowym postępowaniu, zostanie opracowany na 

podstawie wyników badań geofizycznych i geotechnicznych.  Trasa zostanie dobrana tak, aby  

w miarę możliwości gazociąg omijał obiekty spoczywające na dnie morskim (tj. wraki, przedmioty 

wybuchowe pochodzenia wojskowego, itp.). 

 

Dotychczas podjęte oraz planowane działania dotyczące ryzyka związanego ze znalezieniem 

obiektów niebezpiecznych wraz z opisem postępowania w takiej sytuacji przedstawiono w Rozdziale 

4.7 Raportu. 
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 Układanie gazociągu podmorskiego 

Dostawa rur, powłoki i anod 

Spawane wzdłużnie stalowe rury wytwarzane są w specjalistycznych zakładach hutniczych  

i dostarczane są w odcinkach (segmentach) o długości 12,2 m (40’). Taka długość odcinków jest 

tradycyjnie stosowana do budowy rurociągów podmorskich i do niej jest dostosowany sprzęt 

przewidziany do ich montażu. Rury powleka się (w hutach lub w specjalistycznych zakładach) 

wewnętrzną powłoką redukującą tarcie (farbą epoksydowa o gr. 0,1 mm) oraz zewnętrzną powłoką 

antykorozyjną (3-warstwowym PE o gr. 4,2 mm). Betonowy płaszcz dociążający nakłada się na 

rury w innym zakładzie.  

 

Anody protektorowe są odlewane przez producenta i dostarczane do zakładu pokrywania powłoką 

betonową, gdzie są montowane na określonej liczbie rur z gotową powłoką antykorozyjną (patrz 

Rozdział 3.3.4 ROOŚ). 

Układanie gazociągu podmorskiego 

Planowaną metodą ułożenia gazociągu przesyłowego o średnicy 36” jest użycie statku typu S-lay, 

w typowej konfiguracji przedstawionej na Rysunku 3-31. 

 

Rysunek 3-31 Schemat układania rurociągu statkiem typu S-lay. 

Pokryte powłokami rury są spawane na pokładzie statku/barki układającej. Powstaje rurociąg, który 

jest z niej opuszczany za pomocą wysięgnika (ang. stinger) tworząc między wysięgnikiem a dnem 

morskim krzywą w kształcie litery S. Punktami krytycznymi podczas układania są wygięcie w górę 

rurociągu na wysięgniku (ang. overbend) i zwis w miejscu jego zetknięcia z dnem morskim (ang. 

sagbend). Naprężenia rurociągu na odcinku wygięcia w górę na wysięgniku są kontrolowane 

układem samego wysięgnika, natomiast zbytniemu ugięciu rurociągu w miejscu jego zetknięcia  

z dnem zapobiega odpowiednie naprężenie rur, realizowane napinaczami znajdującymi się na barce 

układającej gazociąg.  

 

Statek układający gazociąg może zostać wyposażony w układ pozycjonowania dynamicznego (DPS) 

i pędniki dużej mocy do pracy na głębokich wodach (tj. na morzu, gdzie głębokość przekracza 20 

m), umożliwiające utrzymywanie położenia i poruszanie się po wyznaczonej trasie.  

 

Jednakże taka jednostka nie będzie w stanie pracować na wodach płytkich (tj. na morzu, gdzie 

głębokość nie sięga 20 m). W takich warunkach konieczne jest układanie gazociągu z barki 

płaskodennej. Barka taka przemieszcza się „podciągając się” na kotwicach, które są okresowo 

przesuwane przez statki do obsługi kotwic. Z barki i statków do obsługi kotwic można również 

korzystać na innych odcinkach gazociągu podmorskiego, zależnie od ustaleń szczegółowego planu 

wykonawczego. Ostateczna decyzja o wyborze konkretnej metody zostanie podjęta po wyborze 

wykonawcy odpowiedzialnego za ułożenie gazociągu.  
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Szacowane tempo układania gazociągu: 

• głębokość wody > 20 m: ok. 2,5-4 km / dzień;  

• głębokość wody < 20 m: ok. 0,5 km / dzień. 

Łączenie rur  

W strefie przybrzeżnej (w obrębie wyjść na ląd i w rejonie Rønne Banke) instalacja gazociągu 

zostanie wykonana za pomocą barki płaskodennej, która ułoży zmontowaną rurę gazociągu na dnie 

morskim. Zadanie ułożenia odcinków gazociągu podmorskiego na trasie między tymi obszarami 

przejmuje pełnomorski statek układający. Wykona on prace na pozostałych odcinkach wód płytkich 

wzdłuż podejścia brzegowego, od punktu zakończenia odcinka robót przez barkę płaskodenną. 

 

Pod pojęciem połączenia nawodnego odcinków gazociągu rozumie się operację polegającą na 

wyciągnięciu dwóch przeciwległych końców gazociągu ułożonego na dnie i zespawaniu ich w całość. 

Jednostka wyciąga przeciwległe końce gazociągu spod wody, następuje ich połączenie, po czym 

zostaje ono ponownie ułożone na dnie morza. Sposób wykonania operacji przedstawiono na 

Rysunku 3-32.  

 

 

Rysunek 3-32 Typowy przebieg podniesienia gazociągu żurawiem i połączenia jego odcinków nad 
powierzchnią wody (Braestrup et al., 2005). 

Oba końce tak łączonych odcinków gazociągu wyposażone są w odcinki zaciskowe i układane 

naprzeciwlegle na dnie morskim, w odległości przewidzianej pod połączenie. Końce rurociągów 

łączy się z linami żurawi, które wynoszą je nad wodę, po czym oba końce spoczywają nieruchomo. 

Końce wyjętych z dna morza odcinków gazociągu docina się na wymiar, zestawia równo w osi  

i spawa ze sobą przy burcie statku. Po zabezpieczeniu spoiny spawanej powłokami gazociąg zostaje 

opuszczony na dno. Podczas tego etapu operacji statek przemieszcza się w bok od osi gazociągu, 

aby zminimalizować naprężenia w nim występujące. 



 
 
 
 
 

 

86 

 

Liczba połączeń nawodnych gazociągu wykonywanych powyższą metodą będzie zależała od 

projektu wykonawczego opracowanego dla założonego ostatecznego scenariusza ułożenia 

gazociągu, tj. tego, czy część trasy podmorskiej będzie wymagała ułożenia za pomocą barki 

płaskodennej. Jednakże oczekuje się nie więcej niż czterech takich połączeń nawodnych (z czego 

jedno zostanie wykonane w granicach polskiej WSE). 

 Prace na dnie morskim w celu ochrony rurociągu 

Planuje się prace na dnie morskim dla niektórych odcinków gazociągu, w celu zagwarantowania 

prawidłowej stateczności i zabezpieczenia spójności konstrukcyjnej gazociągu. Lokalizacje miejsc 

wymagających prac ingerujących w dno morskie zostały wskazane na podstawie analizy 

stateczności gazociągu oraz ilościowej oceny ryzyka, z uwzględnieniem głębokości morza, 

lokalnych warunków dna morskiego, natężenia ruchu statków i zostaną uszczegółowione na etapie 

opracowywania projektu budowlanego (Rysunek 3-41).  

 

Zasadniczo przyjmuje się, że miejscami mogącymi wymagać interwencji w dno morskie będą: 

• wkopanie rurociągu w rejonie wyjścia gazociągu na ląd; 

• zabezpieczenie istniejących rurociągów i kabli podmorskich w punktach skrzyżowania  

z projektowanym gazociągiem; 

• miejsce interwencji na dnie skalistym, służące skróceniu swobodnych, niepodpartych odcinków 

gazociągu; 

• wkopanie i/lub obłożenie materiałem skalnym, mające zabezpieczyć gazociąg przed 

oddziaływaniami fal i prądów morskich; 

• wkopanie i/lub obłożenie materiałem skalnym w obrębie dużych szlaków żeglugi morskiej. 

Ułożenie gazociągu może wymagać wykopów na wodach płytszych niż 20 m w celu ochrony przed 

zagrożeniami związanymi z żeglugą lub w celu stabilizacji rurociągu (obciążenie falami i prądami 

morskimi). Jako konserwatywne podejście, na potrzeby oceny potencjalnych oddziaływań 

związanych z pracami na dnie morskim, przyjęto powyższy scenariusz. W przypadku gdy, końcowe 

założenia projektowe dotyczące zabezpieczenia i stabilizacji gazociągu będą mniej wymagające co 

do prac na dnie morskim (tj. wykopy na wodach o głębokości mniejszej niż 20 m, przesunięcie 

granicy 20 m do np. 15 m), projekt zagłębiania gazociągu zostanie zoptymalizowany w celu 

zredukowania długości wykopów. Optymalizacja ta wpłynie na zmniejszenie potencjalnego 

oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko w tym zakresie. Ponadto w celu dodatkowej ochrony 

rurociągu może pojawić się konieczność zagłębienia na wodach o głębokościach większych niż 20 

m, tj. w miejscach przecięcia ze szlakami żeglugowymi.  

 

Istnieje również możliwość, iż gazociąg zostanie ułożony w większości na dnie morskim a jedynie 

w kilku wyznaczonych miejscach zostanie wkopany w dno morskie w celu dodatkowego 

zabezpieczenia np. przed uszkodzeniem kotwicami. 

 

Ochrona gazociągu możliwa będzie dzięki jego konstrukcji mechanicznej, którą opisano w Rozdziale 

3.3 Raportu, oraz poprzez zabezpieczenie polegające na zagłębieniu gazociągu w dno morskie 

(metodą wkopywania) lub na podparciu gazociągu podkładem skalnym i obsypanie materiałem 

skalnym. 

 

Na potrzeby opisu Przedsięwzięcia przyjęto poniższe pojęcia związane z pracami ingerującymi 

w dno morskie. 

• Wkopywanie (trenching): Ułożenie gazociągu poniżej poziomu dna morskiego w wykopie 

wykonanym mechanicznie. Gazociąg można zagłębić w wykopie wykonanym przed położeniem, 

np. pogłębiarkami (bagrownicami) podsiębiernymi na barkach lub po położeniu gazociągu na 

powierzchni dna, w technologii pługa dennego lub wkopywania dyszami wodnymi. 
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• Zasypywanie: Polega na wypełnieniu wykopu z gazociągiem materiałem z dna morskiego lub 

z innego źródła (w projekcie tym przewiduje się urobek skalny z istniejących kamieniołomów) 

– jest to tzw. sztuczne zasypywanie. Alternatywną metodą jest pozostawienie gazociągu  

w wykopie, który zostanie zasypany przez naturalnie przemieszczające się osady denne – jest 

to tzw. naturalne zasypywanie. 

• Układanie materiału skalnego: Układanie materiału skalnego przy użyciu statku z rurą 

spustową (FPV).  

• Montaż na materacu betonowym: Polega na wyłożeniu dna morskiego tzw. materacem 

betonowym, stanowiącym podparcie i zabezpieczenie dla gazociągu. 

W ramach Przedsięwzięcia przewiduje się zasypywanie wykopu z gazociągiem metodą sztuczną,  

z użyciem urobku pochodzącego z wykopu w dnie morskim. W przypadku, gdy okaże się, że urobek 

z wykopu w dnie morskim nie nadaje się na zasypkę, gazociąg w wykopie można zasypać 

materiałem skalnym. 

Wkopywanie i zasypywanie gazociągu 

Na głębokościach wody większych niż około 12 m efektywnym rozwiązaniem jest zastosowanie 

metody wkopywania po ułożeniu rurociągu. W takim przypadku planuje się zastosowanie pługa lub  

pogłębiarki mechanicznej wzdłużnej ze wspomaganiem dyszami wodnymi. 

 

Zakłada się zasadniczo wkopywanie gazociągu na głębokość do 2 metrów pod poziomem dna 

morskiego, aby móc przykryć gazociąg warstwą urobku o grubości co najmniej 1,0 m, licząc od 

górnej ścianki rurociągu. 

 

Pogłębiarka podsiębierna 

Gazociąg można wkopać za pomocą pogłębiarki (bagrownicy) podsiębiernej na barce. Przykład 

takiej jednostki przedstawiono na Rysunku 3-33. Ta metoda wykonania wykopu jest używana 

zwykle na wodach płytkich lub w trudnych warunkach geologicznych dna morskiego. 

 

 

Rysunek 3-33 Typowa pogłębiarka. 

W przypadku tej metody wykop jest wykonywany przed instalacją rurociągu, zaś nachylenie boczne 

ściany wykopu w piasku (lub innym niespoistym osadzie dennym) wynosi 1:6. Szkic wykopu 

przedstawiono na Rysunku 3-34. Nachylenie ściany wykopu w glinach spoistych wynosi zwykle 1:1.  
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Rysunek 3-34 Szkic wykopu wykonanego za pomocą pogłębiarki podsiębiernej na barce. 

Ściany wykopu w dnie piaszczystym mają zwykle nachylenie zbieżne rzędu 1:3. Niemniej 

bagrownice wspomnianego typu używane są do pogłębiania dna na wodach płytkich, stąd wybrano 

nachylenie równe 1:6, co ma ograniczyć napływ osadu na dno wykopu. Alternatywą jest wskazanie 

w warunkach technicznych wykonania wykopu w dnie morskim w taki sposób, aby jego ściany nie 

osunęły się i nie został zasypany osadami (jeśli założyć nachylenie ścian rzędu 1:3). 

 

Dno wykopu będzie liczyło 5 m szerokości, zaś jego średnia głębokość ma wynosić 2,0 m. Całkowita 

szerokość wykopu pogłębianego przed ułożeniem gazociągu będzie się wahała w granicach od 10 

do 30 metrów, w zależności od rodzaju osadów dennych.  

 

Urobek z pogłębiania pójdzie na odkład pozostawiony na dnie morza bezpośrednio wzdłuż trasy 

wykopu. Po ułożeniu gazociągu w wykopie, gazociąg zostanie zasypany urobkiem odłożonym z dna 

morskiego. 

 

Zagłębianie rurociągu przy użyciu pługa 

Zagłębienie rurociągu można wykonać za pomocą tzw. pługa. Zagłębianie pługiem polega na 

przeoraniu dna w osi gazociągu specjalnym pługiem podmorskim (patrz Rysunek 3-35), 

ustawionym na wierzchu gazociągu przez statek płynący wzdłuż trasy gazociągu. Pług jest 

przymocowany do statku za pomocą liny holowniczej i kabla technologicznego. Statek za pomocą 

liny holowniczej przeciąga pług, poruszający się po gazociągu, wzdłuż dna morskiego. Pług na swej 

trasie wycina wykop, zaś gazociąg opada na jego dno. Możliwość zagłębiania rurociągów pługiem 

dennym ograniczona jest głębokością morza (minimalna głębokość wynosi ok. 10-15 m, czyli jest 

typową głębokością minimalną dla jednostek z DPS). 

 

 

Rysunek 3-35 Pług do zagłębiania rurociągu (po lewej) oraz szkic zasady wkopywania gazociągu za 
pomocą pługa (po prawej). 

Urobek wypierany przez pług z dna morskiego (tj. odkład) pozostanie na dnie morza, w pasie 

bezpośrednio wzdłuż wykopu. Po ułożeniu gazociągu, można zepchnąć odkład do wykopu. 

W przypadku jeśli wydobyty urobek jest nieodpowiedni do zasypania wykopu, można zasypać go 

materiałem skalnym. Na Rysunku 3-36 przedstawiono szkic wykopu. Głębokość maksymalna 

wykopu wyniesie 2,5 m (przy zakładanej średniej rzędu 2,0 m), zaś nachylenie ścian wykopu 

wyniesie ok. 35 stopni (zależnie od warunków gruntowych dnia). Szerokość wykopu pogłębianego 

pod ułożonym już gazociągiem, będzie zależeć od wybranej metody wkopywania, rodzaju dna i 

głębokości akwenu. Przyjmując wyżej założone wymiary, szerokość wykopu pogłębianego pod 

ułożonym już gazociągiem wyniesie co najmniej 10 m.  

 

Nachylenie 1:6 
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Rysunek 3-36 Szkic przedstawiający typowy wykop pod rurociąg. 

Wkopywanie mechaniczne oraz przy użyciu dysz wodnych 

Wkopywanie mechaniczne jest wykonywane przy użyciu łańcuchów do kopania, które odcinają 

i podnoszą grunt pod rurociągiem. Urobek jest transportowany poza wykop za pomocą systemu ze 

strumieniem wody i usuwany przez skrzynki wyładowcze. 

 

W razie potrzeby mechaniczne wkopywanie może być wspomagane przez system dysz wodnych, 

kierując wodę bezpośrednio przed pogłębiarką. Powstała turbulencja rozluźnia dno przed 

pogłębiarką, rurociąg zagłębia się w wykopie a wzburzone osady opadają przykrywając gazociąg. 

 

Zasadę działania techniki zagłębiania za pomocą dysz wodnych przedstawiono na Rysunku 3-37. 

Polega ona na opuszczeniu na dno morza specjalnych sań, połączonych z jednostką nawodną za 

pomocą liny holowniczej oraz przewodów tłoczących wodę/powietrze pod wysokim ciśnieniem. 

Sanie holowane są wzdłuż ułożonego gazociągu, zaś ich dysze pod wysokim ciśnieniem wymywają 

materiał denny spod gazociągu, tworząc wokół niego zawiesinę. Gazociąg opada na dno tak 

wymytego wykopu. Statek holujący sanie z dyszami strumieniowymi może używać kotwic (jak na 

ilustracji) lub poruszać się za pomocą systemu dynamicznego pozycjonowania. 

 

 

 

Rysunek 3-37 Szkic ilustrujący zasadę zagłębiania za pomocą dysz wodnych. 
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Wykorzystanie takiej metody jest możliwe w osadach piaszczystych, żwirach oraz glinach mało  

i średniospoistych. Urobek powstający podczas jettingu tworzy zwykle zawiesinę z grubszą frakcją 

opadającą w sąsiedztwie trasy rurociągu. 

Inne metody zagłębiania gazociągu 

W zależności od rodzaju dna morskiego, w przypadku niektórych odcinków trasy rurociągu mogą 

być wymagane inne metody wkopywania, takie jak zastosowanie pogłębiarki ssąco-refulującej 

(ang. cutter suction dredging, „CSD”) lub pogłębiarki nasiębiernej ssącej ze smokiem wleczonym 

(ang. trailer suction hopper dredging, „TSHD”). Do zagłębiania ułożonego gazociągu można również 

zastosować technologię mieszaną, czyli zastosowanie pługa oraz dysz wodnych. 

 

Wkopywanie przy użyciu pługa może być uzupełnione przez urabianie mechaniczne, szczególnie  

na terenach gdzie wapień występuje blisko dna morskiego. Wzdłuż całej trasy rurociągu warstwa 

wapienia występuje ponad 2 metry poniżej dna morskiego, jednakże dla niektórych odcinków 

rurociągu może być konieczne zastosowanie wkopywania mechanicznego. 

 

Zakłada się, iż zastosowanie wkopywania mechanicznego może być konieczne na szacunkowej 

całkowitej długości ok. 3 km. 

 

Do wkopywania mechanicznego stosuje się pogłębiarkę mechaniczną wzdłużną (ang. chain cutting 

trenching machine) (patrz Rysunek 3-38 po lewej). Urządzenie to zagłębia gazociąg wycinając pod 

nim wykop o przekroju klinowym, służą jej do tego mechaniczne ramiona urabiające. Podczas prac 

przewód gazociągu stopniowo zagłębia się w wykopie za pogłębiarką (patrz Rysunek 3-38 po 

prawej). Urządzenie tego typu jest w stanie zagłębiać rurociągi w osadach każdego rodzaju, jak 

również w podłożu zbudowanym z niektórych skał, w tym z wapienia. Odkopany materiał będzie 

wypompowywany z wykopu i odkładany na dnie morskim w miejscu bezpośrednio przylegającym 

do wykopu, tak jak przy użyciu pługa. Ilość wzburzonego osadu w wyniku zastosowania pogłębiarki 

mechanicznej ocenia się na taką samą jak z wkopywania za pomocą pługa. Wkopywanie tą metodą 

jest wolniejsze od zastosowania pługa. 

 

Rysunek 3-38 Przykładowe ilustracje pogłębiarki mechanicznej wzdłużnej.  

Układanie materiału skalnego 

Układanie materiału skalnego wykonuje się za pomocą nieskonsolidowanych (nieustabilizowanych) 

warstw odłamków skalnych o określonej frakcji. Wykorzystuje się go do miejscowej zmiany 

morfologii dna, ułożeniu podkładu stabilizującego pod gazociągiem, a także przykrywaniu 

niektórych sekcji gazociągu warstwą ochronną, celem zabezpieczenia go na okres eksploatacji 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

Materiał skalny można układać za pomocą dynamicznie pozycjonowanych statków typu FPV (z rurą 

spustową do zasypywania rurociągów), lub z pokładu statku typu SSDV (zrzutu bocznego do 

zasypywania rurociągów).  
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FPV jest jednostką pływającą samobieżną wyposażoną w elastyczną rurę spustową, którą można 

opuścić w głąb morza pod kilem. Statek do zrzucania materiału skalnego SSDV jest jednostką 

pływającą samobieżną. Materiał skalny z pokładu jednostki typu SSDV spycha się przez burtę. 

Statki tego typu mogą być wyposażone w kątowe rury spustowe do układania materiału skalnego 

pod już istniejącymi konstrukcjami. 

 

Materiał skalny zostanie przetransportowany statkiem do układania materiału skalnego  

z wybranych kamieniołomów do terenu leżącego względnie niedaleko obszaru realizacji inwestycji 

(np. na terenie Norwegii, Szwecji lub Finlandii).  

 

 
Rysunek 3-39 Schemat układania materiału skalnego. 

Skrzyżowania z infrastrukturą podmorską (rurociągami i kablami) 

Trasa gazociągu podmorskiego będzie krzyżować się na dnie Bałtyku z istniejącymi rurociągami, 

kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi. Infrastruktura, z którą będzie krzyżował się 

gazociąg, została zidentyfikowana po konsultacjach z właściwymi organami w Danii, Szwecji, 

Niemczech i Polsce.  

 

Przed rozpoczęciem budowy podmorskiej części rurociągu zawarte zostaną porozumienia ze 

wszystkimi właścicielami infrastruktury, z którą będzie krzyżował się gazociąg. Dokładne lokalizacje 

punktów skrzyżowań zostaną ustalone podczas szczegółowych badań geofizycznych.  

W granicach wód terytorialnych Polski i obszaru spornego trasa gazociągu będzie przecinała 

wyłącznie kable podmorskie. 

 

Skrzyżowania z kablami 

Skrzyżowania z kablami podmorskimi zostaną wykonane z wykorzystaniem materacy betonowych, 

oddzielających ciągi kablowe od gazociągu. Grubość materaca betonowego wyniesie 0,3 m, 

co zapewni odpowiednią separację kabla od rury gazociągu. Nie przewiduje się zasypywania 

skrzyżowań po ułożeniu gazociągu. Przykład skrzyżowania z trasą kabla podmorskiego pokazano 

na Rysunku 3-40. 
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Rysunek 3-40 Przykład projektu skrzyżowania z wkopanym kablem podmorskim. 

Prace ingerujące w dno morskie 

Rysunek 3-41 przedstawia założenia do zakresu oczekiwanej interwencji w dno morskie  

(tj. wkopywania i układania materiału skalnego) wzdłuż trasy gazociągu. Zgodnie z przyjętym 

scenariuszem konserwatywnym, przewiduje się wkopanie gazociągu w dno na odcinkach 

o głębokościach akwenu w zakresie 0-20 m. Ponadto zakłada się możliwość zagłębiania gazociągu 

w miejscach skrzyżowania ze szlakami żeglugowymi, niezależnie od głębokości morza. 

Na skrzyżowaniach z kablami podmorskimi przewiduje się zasypanie materiałem skalnym 

(i ułożenie materacy betonowych). 
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Rysunek 3-41 Zakładane strefy ingerencji w dnie morskim. 

Szacunki dla wkopywania gazociągu i zasypywania go materiałem skalnym przedstawione  

w kolejnych punktach są wyłącznie orientacyjne oparte o założenia najdalej idącego scenariusza 

dla prac na dnie morskim, ponieważ szczegóły metod realizacji interwencji w dno morskie zostaną 

dopracowane na etapie końcowego projektowania. 

Szacunki dla wkopania gazociągu w dno morskie 

Konieczność zabezpieczenia gazociągu przed ruchem jednostek morskich określono na podstawie 

ilościowej oceny ryzyka. Głównym powodem stosowania dodatkowej ochrony gazociągu jest 

stosowanie przez jednostki pływające kotwic wleczonych, które stanowią źródło największego 

ryzyka uszkodzenia rurociągu i doprowadzenia do poważnej awarii. Ryzyko wystąpienia takiego 

zdarzenia opisano w Rozdziale 4 Raportu. Na podstawie analizy obszarów o podwyższonym ryzyku 

kolizji ze statkami określono obszar podwyższonego ryzyka na odcinku pomiędzy KP 251 i KP 255, 

gdzie gazociąg zostanie zakopany w wykopie.  

 

Zakłada się również, zgodnie ze scenariuszem konserwatywnym, zagłębienie gazociągu w wykopie 

na odcinkach morza o głębokości 0-20 m, ze względu na występujące tam znaczne obciążenia 

hydrodynamiczne. Jeden z rozważanych scenariuszy dla realizacji prac ingerujących w dno morskie 

przedstawiono poniżej: 

• głębokość akwenu 0-12 m: bagrownica podsiębierna; 

• głębokość akwenu 12-20 m: pogłębiarka typu CSD lub typu TSHD; 

• głębokość > 20 m: pług denny / sanie z dyszami. 

Na etapie dalszego projektowania powyższe założenie może ulec zmianie i gazociąg podmorski na 

całej swojej długości może zostać ułożony bezpośrednio na dnie morskim, z zastrzeżeniem 

odcinków krytycznych o których mowa powyżej. 

 

Szacowane tempo wykopów: 

• pług denny lub pogłębianie mechaniczne/jetting: ok. 100-800 m/h; 
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• pogłębiarka podsiębierna: zależnie od budowy dna. 

Długości odcinków, na których przewiduje się wkopywanie rurociągu w dnie morskim, 

przedstawiono w Tabeli 3-21. Przewidywaną ilość wydobytego urobku z dna morskiego 

przedstawiono w Tabeli 3-22.  

Tabela 3-21 Długość wkopywania na poszczególnych odcinkach trasy gazociągu. 

Odcinek trasy 
Przyczyna 

zagłębiania 

Długość wykopu  

[km] 

Długość 

całkowita 

[km] 

Głębokość wody  0-12 m 12-20 m   

Strefa sporna  Szlak żeglugowy1)   7,0 7,0 

Wyjście gazociągu na brzeg polski 

(Niechorze-Pogorzelica) 

Głębokość wody < 

20 m 
0,8 36,0 36,8 

Wyjście gazociągu na brzeg polski 

(Rogowo) 

Głębokość wody < 

20 m 
5,4 10,2 15,6 

Uwaga: 

1) Konieczność zabezpieczenia gazociągu w obrębie szlaków żeglugi morskiej określono w raporcie z 

ilościowej oceny ryzyka (Ramboll, 2018f) 

Tabela 3-22 Szacowana ilość wydobytego urobku – gazociąg podmorski. 

 Odcinek trasy 

Ilość urobku [m3] 

 

Głębokość wody 

Suma 

[m3] 

 0-12 m 12-20 m 
Szyb odbiorczy + 

wykop przejściowy 
  

Strefa sporna  68 000   68 000 

Wyjście gazociągu na brzeg polski 

(Niechorze-Pogorzelica) 
27 500 350 000 

5 500 + 19 500 

(ściany 1:3) 
402 500 

Wyjście gazociągu na brzeg polski 

(Rogowo) 
184 000 99 500 

5 500 + 19 500 

(ściany 1:3) 
308 500 

Szacowana ilość materiału skalnego / betonu na materace 

Skrzyżowanie z kablami podmorskimi 

Szacuje się, że dla każdego skrzyżowania z infrastrukturą liniową na dnie morskim (kablami) 

wymagane będzie użycie 3 betonowych materacy i ok. 200 m3 materiału skalnego. W Tabeli 3-23 

przedstawiono wstępnie zidentyfikowane kable znajdujące się w obszarze Przedsięwzięcia. Przy 

czym należy podkreślić, iż jeden z tych kabli nie występuje na oficjalnych mapach morskich Biura 

Hydrograficznego Marynarki Wojennej ani w zasobach HELCOM. Ponadto, jego obecność nie została 

potwierdzona w komunikacji z Urzędem Morskim w Szczecinie. Obecność istniejącej infrastruktury 

podmorskiej zostanie ostatecznie potwierdzona po wykonaniu szczegółowych badań 

magnetometrycznych dna morskiego. 

Tabela 3-23 Kable wstępnie zidentyfikowane w obszarze Przedsięwzięcia. 

Odcinek trasy Właściciel 

Strefa sporna  Deutsche Telekom 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 
Brak danych 

Eastern Light 

Wariant Rogowo 
Brak danych 

Eastern Light 
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Korekta profilu dna 

Wzdłuż trasy gazociągu podmorskiego stwierdzono występowanie kamienisk i głazów na 

powierzchni dna. W zakresie Przedsięwzięcia występują one pomiędzy KP 265-268 oraz KP 271-

272. Zakłada się na tych odcinkach trasy korektę profilu dna morskiego, aby skrócić rozpiętość 

niepodpartych odcinków gazociągu i zabezpieczyć go przed uszkodzeniem w wyniku zbyt dużych 

naprężeń. Na obecnym etapie projektowania zakłada się, że gazociąg należy zabezpieczyć trzema 

nasypami skalnymi. Całkowita ilość materiału skalnego na nasypach wynosi wg założeń około  

1 000 m3 (dokładne położenie nasypów skalnych zostanie wskazane w kolejnych etapach projektu). 

 

Nieprzewidziana konieczność układania materiału skalnego 

Na niektórych odcinkach trasy, na których planuje się wkopanie gazociągu celem jego 

ustabilizowania, mogą występować warunki geologiczne utrudniające zagłębienie gazociągu. W 

takich warunkach zabezpieczenie stateczności gazociągu podmorskiego może wymagać ułożenia 

materiału skalnego, zamiast zagłębiania. Założono, że gazociąg zostanie zabezpieczony przed 

jednostkami nawodnymi (wyłącznie w obrębie większych szlaków żeglugowych) poprzez 

zagłębienie w dnie morskim. Jednakże na późniejszym etapie projektowania może okazać się, że 

zabezpieczenie gazociągu może wymagać ułożenia materiału skalnego. Dla takich przypadków 

zachowawczo można przyjąć takie ilości materiału skalnego jak podano w Tabeli 3-22. 

 

Na Rysunku 3-42 przedstawiono budowę nasypu skalnego. 

 

 

Rysunek 3-42 Szkic przekroju przez konstrukcję obsybki gazociągu materiałem skalnym. 

3.6 Odbiór wstępny 

 Czynności w ramach odbioru wstępnego rurociągu podmorskiego 

Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji przeprowadzony zostanie jego odbiór wstępny. 

W ramach odbioru wstępnego przewiduje się czynności (Ramboll, 2018b), opisane poniżej: 

Zalanie, czyszczenie i inspekcja 

Gazociąg po ułożeniu i zakończeniu montażu zostanie zalany przefiltrowaną wodą morską, 

oczyszczoną poprzez dodanie odtleniacza (OR-6045). Czynności zalania, czyszczenia i inspekcji 

(FCG) gazociągu zostaną wykonane od strony duńskiego końca rurociągu w stronę polskiego końca 

Przedsięwzięcia. Woda zostanie zatłoczona do gazociągu za pomocą pomp. Nie przewiduje się 

odbierania żadnych ilości tej wody po stronie polskiej, ponieważ w kolejnej fazie odwadniania  

i osuszania zostanie przepchnięta z powrotem w stronę duńskiego końca rurociągu.  

 

Na etapie zalania wodą zatłaczaną pompami przewiduje się również wyczyszczenie gazociągu od 

środka i pomiary geometrii wewnętrznej. Pomiar geometrii wewnętrznej polega na zapuszczeniu 

zespołu tłoków przez gazociąg – od strony Danii w kierunku przeciwległego wyjścia gazociągu na 

ląd w Polsce. Zespół ten obejmuje zwykle od 4 do 5 tłoków do inspekcji rurociągu w stanie zalanym 

cieczą, przedstawiono go na Rysunku 3-43.  
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Rysunek 3-43 Przykład zespołu tłoków pomiarowych zapuszczanych do gazociągu na etapie FCG 
(zalania, czyszczenia i pomiarów geometrii wewnętrznej przewodu). 

Przed czołem pierwszego z tłoków w zespole może znajdować się korek z mieszaniny żelu z wodą, 

który ma zebrać kurz i ziarna ciał stałych zalegające na ściankach wewnętrznych gazociągu. Woda 

bieżąca będzie zatłaczana do gazociągu poprzez węzeł czerpalny znajdujący się na wodach 

przybrzeżnych Danii, obejmujący ponton / barkę z pompami zatłaczającymi i układem 

tymczasowych przewodów, doprowadzonych na brzeg i dalej, do tymczasowej stacji zapuszczania 

i odbioru tłoków, podłączonej do końcówki gazociągu 36”.  

 

Wszystkie tłoki do zapuszczania w zalanym gazociągu będą wyposażone w tarcze doszczelniające, 

spychające zanieczyszczenia ze ścianek wewnętrznych rurociągu do wychwytu tłoków po stronie 

ich odbioru, tj. za wyjściem gazociągu na ląd w Polsce. Dwa tłoki w zespole wyposażone będą  

w tarcze pomiarowe, wytoczone na średnicę zewnętrzną, nieco mniejszą od minimalnej średnicy 

wewnętrznej gazociągu. Uszkodzenia wewnątrz gazociągu w postaci wgnieceń, wyboczeń itp. 

spowodują zniszczenie owych tarcz. Stąd kryterium braku uszkodzeń wewnętrznych powierzchni 

gazociągu będzie odzyskanie tłoków z nieuszkodzonymi tarczami pomiarowymi. Zamiast tarcz 

pomiarowych, można użyć całego tłoku pomiarowego, który jest urządzeniem elektronicznym 

rejestrującym stan powierzchni wewnątrz gazociągu w poszukiwaniu wgnieceń i owalizacji przelotu.  

 

Takie zespoły tłoków zapuszcza się i przetacza przez rurociąg pod naporem uzdatnionej wody 

morskiej, wtłaczanej pod ciśnieniem podczas próby hydraulicznej.  

 

Operacja oczyszczenia gazociągu przedstawiona schematycznie na Rysunku 3-43 może zostać 

wykonana techniką tzw. korka żelowego. Żel jest cieczą plastyczną, zdolną do porwania ciał stałych 

nie przywierających do ścianki wewnątrz gazociągu. Technika polega na zapuszczeniu korka 

żelowego do gazociągu. Za korkiem żelowym zapuszcza się tłok zgarniający, tzw. wycior. Korek 

żelowy po zapuszczeniu do gazociągu zostanie spuszczony po stronie polskiej i tam zutylizowany.  

 

Całkowita objętość przybitek wodnych potrzebnych do zalania, czyszczenia i inspekcji wnętrza 

gazociągu wyniesie ok. 720 m3. Przybitki zostaną odebrane na wylocie wyjścia gazociągu na brzeg 

w Polsce do tymczasowych zbiorników wody [przewiduje się rozstawienie 2–3 takich zbiorników za 

wyjściem gazociągu na ląd w Polsce, na terenie placu budowy (Ramboll, 2018b)]. Woda z tych 

zbiorników zostanie następnie zatłoczona do wnętrza gazociągu 36” w ramach jego opróżniania 

(również z wodą, której użyto do próby hydraulicznej). Nie przewiduje się spustu wody z gazociągu 

do morza po stronie polskiej. 
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Rysunek 3-44 Przykład tymczasowego zbiornika na wodę (Ramboll, 2018b). 

Próba ciśnieniowa układu 

Gazociąg będzie wymagał próby ciśnieniowej całego układu (FCG). Próba ciśnieniowa uwzględnia 

próbę szczelności z próbą wytrzymałości mechanicznej. Próba ciśnieniowa zostanie wykonana 

zgodnie z zalecaną normą branżową DNVGL Pre-commissioning of submarine pipelines (Odbiór 

techniczny rurociągów podmorskich) (DNVGL-RP-F115, 2016). Ciśnienie próbne będzie wyższe od 

ciśnienia obliczeniowego gazociągu. 

 

Próba ciśnieniowa obejmuje odcinek gazociągu pomiędzy pierwszymi suchymi spawami w Danii  

i w Polsce. Układ gazociągu zostanie zaślepiony, aby nie tracić wody podczas próby. Tymczasowa 

stacja odbioru tłoków z wychwytem po stronie polskiej również zostanie uszczelniona w tym celu. 

Próba ciśnieniowa układu obejmuje zwykle okres podtrzymywania nadciśnienia zatłoczonej wody 

w gazociągu przez 24 godziny.  

Odwodnienie i osuszenie 

Po zakończeniu próby ciśnieniowej gazociągu podmorskiego, gazociąg zostanie  opróżniony z wody, 

a następnie jego wnętrze całkowicie osuszone. Operację odwodnienia i osuszenia zostanie 

przeprowadzone poprzez, zatłaczenie suchego powietrza do wnętrza gazociągu. Powietrze 

zatłaczane będzie z użyciem grupy od 10 do 20 sprężarek, których dokładna liczba zależy od 

wielkości i wydatku powietrza każdej z nich. Zespół sprężarkowy zostanie zainstalowany na terenie 

budowy wyjścia gazociągu na ląd w Polsce.  

 

Celem omawianych czynności jest: 

• usunięcie z wnętrza gazociągu chlorków pozostałych po wodzie morskiej, którą wtłoczono 

podczas operacji FCG;  

• usunięcie wody morskiej w całości z gazociągu podmorskiego; 

• całkowite osuszenie przelotu gazociągu przed zatłoczeniem gazu ziemnego. 

Cel zostanie osiągnięty, poprzez wprowadzenie zespołu tłoków osuszających przez całą długość 

gazociągu (typowy tłok osuszający przedstawiono na Rysunku 3-46). Zespół osuszający składa się 

zwykle z czterech tłoków. Typowy układ podczas operacji osuszania wnętrza gazociągu 

przedstawiono na Rysunku 3-45. 
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Rysunek 3-45 Przykładowy zespół tłoków do osuszania wnętrza rurociągu. 

 

 

Rysunek 3-46 Typowy tłok osuszający. 

Poszczególne tłoki w zespole oddzielone są od siebie przybitkami wody słodkiej, która zmywa 

chlorki z powierzchni wewnętrznych gazociągu. Niektóre tłoki wyposażone będą w urządzenia 

śledzące ich położenie. Ostatnia z przybitek w zespole może składać się z MEG (glikolu 

monoetylenowego).  

 

Ilość wody słodkiej użytej do przygotowania przybitki wyniesie ok. 720 m3 i zostanie ona odebrana 

za wyjściem gazociągu na ląd w Polsce. Operacja opróżniania i osuszania gazociągu po stronie jego 

wyjścia na ląd w Polsce obejmuje następujące, poniżej opisane etapy: 

• woda odebrana z gazociągu po operacji FCG zostanie zatłoczona do niego z powrotem; 

• wprowadzenie zespołu tłoków z powrotem z wychwytu tłoków, polegające na zapuszczeniu 

pierwszego tłoka, następnie wtłoczeniu przybitki z wody słodkiej, potem kolejnego tłoka 

osuszającego, itd. cyklicznie, aż do zapuszczenia ostatniego tłoka z zespołu; 

• podłączenie zespołu sprężarkowego do wychwytu tłoków;  

• rozpędzenie zespołu tłoków, wtłaczając suche powietrze za pomocą sprężarek, w kierunku 

wyjścia gazociągu na ląd w Danii;  

• za wyjściem gazociągu na ląd w Danii woda zatłoczona do gazociągu zostanie spuszczona  

z wychwytu tłoków przez przewody spustowe i zrzucona do morza;  

• dalsze zapuszczanie tłoków pod ciśnieniem, aż do wychwytu po stronie duńskiej;  

• dalsze tłoczenie suchego powietrza zespołem sprężarkowym celem całkowitego usunięcia 

wilgoci i osuszenia wnętrza gazociągu; 

• etap osuszania gazociągu będzie trwał aż do uzyskania dopuszczalnej temperatury punktu rosy 

w jego wnętrzu.  
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Sprężarki będą tłoczyły powietrze podczas odwadniania gazociągu pod ciśnieniem w granicach  

5–15 barów.  

  

Przewiduje się wykonanie tymczasowego rurociągu do spustu wody z gazociągu Baltic Pipe do 

morza w Danii — po oddzieleniu jej od ciał stałych w osadniku. Ścieki z operacji zostaną zrzucone 

po stronie duńskiej przez głowicę dyfuzyjną, aby rozcieńczyć je do stężenia bezpiecznego dla 

organizmów morskich. Skalę powyższego zanieczyszczenia można ograniczyć podczas próby 

ciśnieniowej, zalewając rurociąg nieuzdatnioną wodą lub dodając do niej wyłącznie preparat 

odtleniający.  

 

Gazociąg przeznaczony będzie do przesyłu gazu ziemnego, dlatego jego wnętrze należy bardzo 

dokładnie osuszyć. Wewnątrz przewodu resztki wody mogą reagować z gazem ziemnym, tworząc 

związki uwodnione, które mogą z kolei ograniczać przepływ strumienia gazu i zakłócać prawidłowe 

działanie armatury przesyłowej. Woda zwiększy również w znaczący sposób oddziaływanie żrące 

zanieczyszczeń zawierających siarkowodór (H2S) i dwutlenek węgla (CO2). Wnętrze gazociągu 

uznaje się za dostatecznie suche, gdy temperatura punktu rosy wewnątrz przelotu wynosi poniżej 

-25 – -35 °C.  

 

Po całkowitym osuszeniu gazociągu nastąpi uszczelnienie odcinka podmorskiego gazociągu, tj. jego 

biegu od pierwszego suchego spawu w Danii do pierwszego suchego spawu w Polsce.  

 

Całość zanieczyszczeń stałych i ścieków pchanych przed zespołem tłoków zostanie odebrana przez 

firmę specjalistyczną i przekazana na składowisko odpadów niebezpiecznych na terenie Polski. Ilość 

tych odpadów będzie bardzo ograniczona, przewiduje się nie więcej niż 3 m3. 

 

MEG, o ile zostanie użyty, zostanie odebrany i przekazany do zakładu utylizacji odpadów 

niebezpiecznych na terenie Danii lub poddany przeróbce wtórnej przez specjalistyczny zakład. 

 

Całkowita objętość gazociągu wynosi około 170 000 m3. Łączna ilość uzdatnionej wody morskiej, 

która zostanie ewentualnie spuszczona do morza po stronie duńskiej podczas odbioru wstępnego 

nie przekroczy 374 000 m3 (co stanowi 220% pojemności gazociągu). Tę ilość wody morskiej 

obliczono dla dwukrotnego napełnienia całego gazociągu, w razie niepowodzenia pierwszego 

tłoczenia wody lub konieczności powtórzenia całej operacji (Ramboll, 2018b). 

Założenia technologiczne odbioru wstępnego 

Przewiduje się realizację odbioru wstępnego podmorskiej części gazociągu według poniższych 

założeń.  

 

Zalanie, czyszczenie i inspekcja: 

Do operacji FCG wykorzystane zostaną trzy pompy zatłaczające wodę z natężeniem przepływu 

Q=456 m3/h każda. 

 

Przykładowy dobór pomp:  

Calder / Caprari, pompa odśrodkowa napędzana silnikiem wysokoprężnym, 18 000 kg. 

Silnik wysokoprężny Volvo TAMD 165P, 700 KM (522 kW). 

 

Czas trwania:   6,5 dnia 

Liczba pomp:    3 

Łączne zużycie oleju napędowego:  113 m3 (z uwzględnieniem 50% rezerwy). 

 

Odwodnienie i osuszenie: 

Do realizacji odwodniania i suszenia przewidziano 11 sprężarek, z których każda ma przepływ 21,3 

m3/min, kosztem 51 litrów oleju napędowego na godzinę. 
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Przykładowy dobór sprężarek: 

Halliburton 750 CFM przy 150 psi, 6 000 kg. 

Poziom głośności (Lwa):  105 dBA.  

 

Czas trwania:   13,5 dnia 

Liczba sprężarek:   11 

Łączne zużycie oleju napędowego:  267 m3 (z uwzględnieniem 50% rezerwy). 

 

W celu dokonania odbioru w obrębie polskiego wyjścia gazociągu na ląd konieczne będzie 

wykonanie szeregu czynności, w tym: 

• budowa mikrotunelu w ramach realizacji wyjścia gazociągu na ląd; 

• przeciągnięcie gazociągu 36” po dnie z barki płaskodennej do układania rurociągów,  

z wprowadzeniem końca gazociągu na teren budowy na lądzie, do pierwszego suchego spawu; 

• odbiór wstępny gazociągu. 

Na potrzeby realizacji odbioru wstępnego zostanie przeznaczony plac budowlany wykorzystany 

podczas drążenia tunelu i budowy odcinka lądowego. 

 

Wykonawca układający gazociąg podmorski przygotuje ostateczny plan zagospodarowania terenu 

robót pod realizację odbioru wstępnego. Jako typowe zagospodarowanie placu robót pod realizację 

odbioru wstępnego można przyjąć zaprezentowane na Rysunku 3-47 i Rysunku 3-48. 

 

 

Rysunek 3-47 Przykładowy plan zagospodarowania placu budowy pod odbiór wstępny — Faxe Południe. 
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Rysunek 3-48 Przykładowy plan zagospodarowania placu budowy pod odbiór wstępny — Niechorze-
Pogorzelica. 

Do realizacji odbioru wstępnego przewiduje się następujące substancje chemiczne: 

• preparat odtleniający (OR-6045) – 20 Mg; 

• glikol monoetylenowy (MEG) – 240 m3; 

• azot – 2 mln Sm3.  

Zgodnie z OSPAR, systemem klasyfikacji substancji chemicznych do użytku na morzu, wszystkie 

powyższe substancje uznano za stwarzające niewielkie lub zerowe zagrożenie dla środowiska 

morskiego (PLONOR) (Ramboll, 2018b). Środki  chemiczne stosowane na etapie odbioru wstępnego 

należy przechowywać w szczelnych pojemnikach do tego przeznaczonych, w wyznaczonych 

miejscach magazynowania stosownie do ilości, rodzaju i właściwości tych substancji, zapewniając 

gromadzenie ich bezpieczne dla środowiska. 

 Czynności odbioru wstępnego na odcinku lądowym gazociągu w Polsce 

Czynności związane z odbiorem wstępnym odcinka lądowego będą takie same, jak w przypadku 

odbioru wstępnego gazociągu podmorskiego. Zakłada się również użycie takich samych urządzeń. 

Odbiór wstępny lądowego odcinka gazociągu obejmuje następujące czynności: 

• zalanie, czyszczenie i inspekcja (FCG); 

• próby ciśnieniowe (hydrauliczne); 

• osuszenie. 

Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, 

gazociąg i jego armatura podlegają próbie hydraulicznej wytrzymałościowej, mającej potwierdzić 

zdatność instalacji do wieloletniej eksploatacji. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez 

OGP (Operatora Gazociągów Przesyłowych) — Gaz-System S.A., odcinek lądowy gazociągu podlega 

specjalnym próbom hydraulicznym (wytrzymałościowym) i szczelności na zasadach określonych w: 

• Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie; 

• VdTÜV-Merkblätter 1060; 

• VdTÜV-Merkblätter 1051. 

Woda użyta do wypełnienia gazociągu na potrzeby próby ciśnieniowej powinna zgodnie z normą 

ZN-G-3900:2001 Gazociągi Próby specjalne –Wykonanie spełniać następujące wymogi: 
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• pH - 6 = <pH = <7.5; 

• zasolenie =<500 mg/dm3; 

• zawiesina =<100 mg/dm3; 

• nieagresywny skład chemiczny. 

Operacja FCG zostanie przeprowadzona przed rozpoczęciem prób ciśnieniowych. Ilość wody 

wtłoczonej do gazociągu wyniesie nie więcej niż 15 % jego całkowitej pojemności. Woda ta może 

zawierać tlenki metalu (produkty korozji), pyły, ziarna piasku i inne ciała stałe. Wszystkie te 

zanieczyszczenia zostaną usunięte (metodą strąceniową) przed zagospodarowaniem i próbami 

ciśnieniowymi. Dla wariantu Niechorze-Pogorzelica zakłada się wykorzystanie 15 m3 wody na 

potrzeby FCG. 

 

Próba hydrauliczna wytrzymałości gazociągu polegać będzie na wtłoczeniu do niego wody pod 

ciśnieniem przekraczającym maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze. Badany odcinek 

gazociągu zostanie wyposażony w niezbędne urządzenia, aparaturę kontrolno-pomiarową oraz 

armaturę zaporową. Woda na potrzeby tego etapu zostanie zakupiona od dostawcy. Usunięcie wody 

będzie odbywać się w wyniku odpływu grawitacyjnego lub zostanie wypchnięta za pomocą zestawu 

tłoków. Przewiduje się przekazanie zrzuconej wody (jako ścieków), przy użyciu pojazdów 

asenizacyjnych, do możliwie najbliższej oczyszczalni ścieków. 

 

Przewiduje się kilka alternatywnych sposobów osuszenia gazociągu: 

• suszenie suchym powietrzem; 

• suszenie poprzez wielokrotne zapuszczanie tłoka z pianki poliuretanowej; 

• suszenie zespołem dwóch zestawów tłoków, oddzielonych od siebie alkoholem metylowym  

o określonej objętości. 

Wnętrze gazociągu należy osuszać tak długo, aż temperatura punktu rosy powietrza wewnątrz 

przewodu osiągnie -20oC w warunkach określonych w standardzie ZN-G-3900 (Gaz-System, 

2001a). 

3.7 Oddanie do eksploatacji i eksploatacja gazociągu 

 Oddanie do eksploatacji 

Po ukończeniu budowy i przygotowaniu gazociągu do zatłoczenia gazu ziemnego, w tym wpięciu 

gazociągu na odcinku podmorskim do przyległego doń odcinka lądowego, przewiduje się etap 

oddania przedmiotu inwestycji do eksploatacji, który polegał będzie na napełnieniu go gazem 

ziemnym. Etap oddania do eksploatacji obejmuje wszystkie czynności, które mają nastąpić po 

odbiorze wstępnym, aż do chwili, w której gazociąg będzie gotowy do przesyłu gazu.  

 

Po odbiorze wstępnym rurociąg zostanie wypełniony suchym powietrzem. Aby uniknąć powstania 

wewnątrz gazociągu wybuchowej mieszaniny powietrza i gazu ziemnego bezpośrednio przed 

wtłoczeniem czynnika przesyłanego, gazociąg zostanie wypełniony azotem (gazem obojętnym), 

stanowiącym bufor między powietrzem i gazem ziemnym (przewiduje się napełnienie gazociągu 

azotem do minimum 1/3 objętości przed zatłoczeniem gazu ziemnego). Natychmiast po wtłoczeniu 

azotu gaz ziemny trafi do instalacji.  

 

Celem przygotowania gazociągu do pracy, znajdujące się w nim gazy zostaną wypuszczone do 

atmosfery — najpierw powietrze, następnie azot. Emisja powietrza z azotem z gazociągu nie będzie 

oddziaływała negatywnie na środowisko naturalne, ponieważ azot jest gazem obojętnym i jest 

naturalnym składnikiem powietrza atmosferycznego. Instalacje do upustu gazów do atmosfery 

zaprojektowano w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego.  
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Etap oddania gazociągu do eksploatacji przeprowadzany jest zwykle przez podmiot odpowiedzialny 

za eksploatację systemu gazociągów przesyłowych.  

 Eksploatacja 

Przewidywany okres eksploatacji rurociągu wynosi 50 lat, czas ten może ulec wydłużeniu  

w przypadku wydłużenia okresu trwałości użytkowej. Na etapie eksploatacji prowadzony będzie 

stały nadzór nad przesyłem gazu oraz planowane i nieplanowane kontrole i prace konserwacyjne.  

 Konserwacja, naprawa i przeglądy 

Przez gazociąg będzie przesyłany suchy gaz ziemny klasy handlowej. Dlatego, o ile nie przewiduje 

się czyszczenia tłokami na etapie eksploatacji, należy prowadzić regularne przeglądy stanu 

technicznego zapuszczając do gazociągu tłoki pomiarowo-kontrolne z aparaturą elektroniczną 

(mniej więcej co 3-5 lat).  

 

Tłoki pomiarowo-kontrolne zapuszczane będą od węzła dopływu gazu ziemnego do gazociągu  

i przetaczane przez całą długość przelotu pod ciśnieniem przesyłanego gazu. Przeglądy wnętrza 

rurociągu nie będą miały wpływu na środowisko morskie. 

 

W normalnych warunkach instalacja do zapuszczania tłoków wykonana zostanie w tłoczni gazu 

ziemnego na terenie Danii oraz w stacji odbioru gazu na terenie Polski. 

 

Przeglądy wnętrza gazociągu służą do kontrolowania: 

• średnicy wewnętrznej gazociągu (pod kątem wgłębień i usterek); 

• grubości ścianki gazociągu (tj. ubytki w wyniku korozji). 

Przewiduje się regularne badania techniczne (najprawdopodobniej coroczne) wzdłuż całego 

gazociągu służące kontroli szczelności przewodu i zapewnieniu integralności otaczającego gazociąg 

dna morskiego. Oddziaływanie fal i prądów morskich może doprowadzić do niedopuszczalnie dużej 

utraty podparcia odcinków gazociągu, które będą wymagały korekty, np. polegającej na podłożeniu 

materiału skalnego.  

 

Przewiduje się dodatkowe przeglądy stanu zewnętrznego gazociągu za pomocą pojazdów ROV,  

z pomiarami stanu układu ochrony katodowej w ramach nadzoru ogólnego stanu technicznego 

gazociągu i jego zmian względem stanu bazowego określonego wynikami inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 

Przeglądy zewnętrzne gazociągu służą do kontrolowania: 

• ogólnego stanu technicznego (oraz obecności szczątków lub osprzętu jednostek i urządzeń 

morskich zaczepionych o gazociąg); 

• długości odcinków niepodpartych i jej przyrostu (tj. szorowania gazociągu o dno); 

• działania ochrony katodowej (tj. stanu technicznego anod). 

W przypadku uszkodzenia gazociągu przez osoby trzecie (np. poprzez kotwice statku, czy też przez 

wyrzucenie na mieliznę lub zatonięcie jednostki morskiej), istnieje niebezpieczeństwo wycieku gazu 

ziemnego do środowiska. Wielkość wycieku będzie zależała od położenia i wymiarów nieszczelności 

oraz ciśnienia wewnątrz gazociągu w chwili jego uszkodzenia (szczegółowe informacje znajdują się 

w protokole z ilościową oceną ryzyka, Ramboll, 2018f).  

 

Czynności przewidziane jako reakcja na wyciek gazu z gazociągu: 

• w systemie gazociągu przewidziano układ wykrywania nieszczelności, który porównuje 

parametry ruchowe gazociągu z wynikami analizy przepływu gazu;  
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• dopływ gazu zostanie odcięty: czas odcięcia gazu na jego tłoczni i zespole zaworowym w Danii 

i Polsce wynosi mniej niż 1 minuta;  

• miejsce wycieku gazu zostanie rozpoznane za pomocą jednostki nawodnej lub latającej;  

• naprawa takiego uszkodzenia zajmuje zwykle 2-3 miesiące. 

W ramach naprawy podejmuje się badania geofizyczne służące sprawdzeniu spójności i szczelności 

konstrukcji gazociągu i otaczającego go dna morskiego. 

 

Nadzór nad przesyłem gazu ziemnego sprawowany będzie z centrum zarządzania projektem,  

w miejscu wyznaczonym na późniejszym etapie inwestycji. 

 

Ryzyko wystąpienia awarii gazociągu zostało opisano w Rozdziale 4 Raportu, natomiast opis 

oddziaływań z tym związanych w Rozdziale 5 Raportu. 

 Trwałe zajęcie terenu 

Teren zostanie trwale zajęty przez obiekty technologiczne inwestycji, m.in. SZG i jego drogę 

dojazdową. Pas w osi trasy rurociągu biegnącej przez teren zalesiony, ze względu na 

bezpieczeństwo pożarowe i wymagania eksploatacyjne, pozostanie trwale wylesiony na szerokości 

4 m (po 2 m z każdej strony rurociągu) jak wskazano w Rozdziale 3.7.5 Raportu. Przy czym nad 

fragmentem gazociągu przechodzącym przez tunel nie będzie konieczności utrzymywania pasa 

stałego wylesienia. Teren SZG ze względu na bezpieczeństwo pożarowe i wymagania 

eksploatacyjne również pozostanie trwale wylesiony na cały okres użytkowania. 

 

Niechorze-Pogorzelica 

Powierzchnia zajętego terenu: 

• łącznik gazociągu + SZG + droga dojazdowa = ok. 0,32 ha;  

• kabel przyłączeniowy = ok. 0,13 ha. 

Rysunek 3-49 przedstawia, w sposób schematyczny, teren trwale zajęty przez poszczególne 

elementy odcinka lądowego. 

 

Rysunek 3-49 Trwałe zajęcie / przekształcenie terenu – wariant Niechorze-Pogorzelica. 

SZG 

Droga dojazdowa 

Łącznik gazociągu 
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Rogowo 

Powierzchnia zajętego terenu:  

• łącznik gazociągu + SZG + droga dojazdowa = ok. 0,24 ha;  

• kabel przyłączeniowy = ok. 0,06 ha. 

Rysunek 3-50 przedstawia, w sposób schematyczny, teren trwale zajęty przez poszczególne 

elementy odcinka lądowego. 

 

 

Rysunek 3-50 Trwałe zajęcie / przekształcenie terenu – wariant Rogowo. 

 Strefa kontrolowana i strefa bezpieczeństwa 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, na okres 

użytkowania odcinka lądowego gazociągu zostanie ustanowiona strefa kontrolowana na całej jego 

długości, tj. od linii brzegowej do SZG. Szerokość strefy kontrolowanej będzie wynosić 12 m 

(po 6 m po każdej stronie osi gazociągu). Natomiast szerokość pasa stałego wylesienia, w obrębie 

strefy kontrolowanej, będzie wynosić 4 metry szerokości, tj. po 2 m z każdej strony osi gazociągu. 

Dla gazociągów podmorskich strefy kontrolowanej się nie ustanawia. 

 

Na obszarach morskich zostanie ustanowiona strefa bezpieczeństwa wzdłuż gazociągu 

podmorskiego. Zakłada się maksymalną szerokość takiej strefy do 500 m od osi gazociągu. 

Ostateczna wielkość strefy bezpieczeństwa zostanie ustalona decyzją administracji morskiej, 

zostaną również określone rodzaje ograniczeń obowiązujących w tej strefie np. zakaz żeglugi, 

kotwiczenia lub ograniczenia rybołówstwa. 

3.8 Wycofanie z eksploatacji 

Szacowany czas eksploatacji gazociągu wysokiego ciśnienia wynosi około 50-60 lat, po tym czasie 

gazociąg może zostać wycofany z eksploatacji. Ze względu na długi okres czasu do likwidacji oraz 

prawdopodobieństwo rozwoju technologicznego, trudno jest przewidzieć dokładne metod likwidacji 

realizowanej za 60 lat. Poniżej wymieniono istniejące uwarunkowania prawne i praktyki branżowe  

w zakresie ostatecznego wyłączania gazociągów podmorskich z eksploatacji. W Rozdziale 5 Raportu 

SZG Droga dojazdowa 

Łącznik gazociągu 

Granica pasa 

ochronnego 
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opisano oddziaływania związane z etapem likwidacji. Ocena oddziaływania etapu likwidacji została 

wykonana w poszczególnych podrozdziałach Rozdziału 9 Raportu. 

 

Ostateczny sposób likwidacji gazociągu zostanie uzgodniony z właściwymi organami,  

z odpowiednim wyprzedzeniem. Będzie on zależał od istniejących wówczas uwarunkowań prawnych 

i dostępnych możliwości technicznych, przy czym obecnie zakłada się cztery poniżej wymienione 

możliwości wycofania gazociągu z eksploatacji: 

• pozostawienie rurociągu na miejscu (likwidacja na miejscu); 

• częściowa rozbiórka (usunięcie niezakrytych odcinków gazociągu); 

• zasypanie lub zawalenie gazociągu materiałem skalnym; 

• całkowita rozbiórka gazociągu. 

Zważywszy na obecne uwarunkowania międzynarodowe, najbardziej prawdopodobnym 

scenariuszem jest, iż gazociąg zostanie wycofany z eksploatacji i pozostawiony na miejscu ułożenia 

(tj. zostanie zlikwidowany na miejscu). 

 Uwarunkowania prawne i praktyka branżowa 

Nadrzędna zasada płynąca ze wszystkich przepisów prawa międzynarodowego i norm branżowych 

w przedmiocie wycofania gazociągów podmorskich z eksploatacji stanowi, że etap ten należy 

zrealizować bez szkody dla użytkowników morza i środowiska naturalnego (IOGP, 2017). 

 

Czynność wycofania gazociągu podmorskiego z eksploatacji obwarowana jest przepisami konwencji 

i praw międzynarodowych, regionalnych i krajowych dotyczących usuwania i rozbiórki instalacji 

tego typu (uregulowania te służą przede wszystkim ochronie bezpieczeństwa żeglugi  

i użytkowników wód morskich) oraz utylizacji materiałów pozostałych po wyłączeniu gazociągu (tu 

celem jest ochrona przed zanieczyszczeniem środowiska). Poniżej wymieniono konwencje 

najważniejsze dla rozważanego Projektu. 

• Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) z 1982 r.: art. 60 

konwencji określa sposób budowy i rozbiórki instalacji morskich i podmorskich. Wedle jego 

przepisów, każda instalacja lub budowla na dnie morskim wymaga zgody państwa 

przybrzeżnego, na którego wodach taki obiekt ma się znaleźć.  

• Konwencja londyńska (o zapobieganiu zanieczyszczeniu mórz przez zatapianie odpadów  

i innych substancji) z 1972 r.: konwencja londyńska (oraz uzupełniający ją protokół z 1996 r.) 

służy kontroli wszystkich źródeł zanieczyszczeń mórz oraz stanowi zrąb zasad dotyczących 

dopuszczalnego zatapiania odpadów i innych substancji. Nowe normy w jej zakresie określają 

klasy odpadów, w tym platformy i inne rodzaje odpadów pochodzenia antropogenicznego. 

Uchwalono je w 2000 r.  

• Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki 

(MARPOL) z 1973 i 1978 r.: MARPOL stanowi m.in. zbiór zasad i norm regulujących sposób 

rozbiórki instalacji podwodnych i nawodnych. Obowiązuje na całym świecie. 

• Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Północno-Wschodniego 

Atlantyku (konwencja OSPAR) z 1992 i 1998 r.: Celem konwencji OSPAR jest ochrona 

środowiska morskiego na obszarze Północno-Wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniami 

ze źródeł lądowych, od odpadów i substancji zatapianych na morzu, odpadów przetwarzanych 

w spalarniach oraz zanieczyszczeniami ze źródeł na morzu i pod wodą, jak również eliminacja 

takich źródeł zanieczyszczenia wspomnianych wód. 

Powyższe przepisy i normy branżowe szczebla międzynarodowego nie regulują konkretnie kwestii 

rurociągów i kabli podmorskich (IOGP, 2017). Nie istnieją konkretne, szczegółowe przepisy 

regulujące wycofanie takich obiektów z eksploatacji na wodach Morza Bałtyckiego.  
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Władze Wielkiej Brytanii i Norwegii wprowadziły wytyczne prawne wobec takich czynności dla Morza 

Północnego i Atlantyku Północnego. Wytycznych wskazują zasadniczo wyłączanie z eksploatacji 

instalacji morskich nawodnych i podwodnych, a także kabli i rurociągów podmorskich. Wymagania 

władz norweskich wobec wyłączania rurociągów z użytku zawarto w tzw. „Białej księdze nr 47 

Parlamentu Królestwa Norwegii” z 2001 r. (Parlament Królestwa Norwegii, 2001). Zgodnie  

z przepisami „Białej księgi”, dopuszcza się pozostawienie kabli i rurociągów podmorskich na miejscu 

po ich wyłączeniu z eksploatacji pod warunkiem, że nie będą przeszkodą ani źródłem zagrożenia 

dla połowów dennych. Przepisy te uwzględniają aspekt kosztów zasypania, zakrycia i rozbiórki 

takich instalacji podwodnych. Ostateczną decyzję o sposobie zagospodarowania obiektów 

podwodnych wyłączonych z eksploatacji wydają władze Norwegii. Rozwiązania uwzględniane  

w takich decyzjach są następujące: 

• oczyszczenie gazociągu podwodnego i pozostawienie go na miejscu; 

• zasypanie, zagłębienie w dno lub pokrycie gazociągu materiałem skalnym; 

• częściowa rozbiórka gazociągu; 

• całkowita rozbiórka gazociągu. 

Niejako w odpowiedzi na „Białą księgę” opracowano w Norwegii normy branżowe dotyczące oceny 

środowiskowej operacji wyłączania z eksploatacji obiektów morskich i podwodnych (DNV, 2001). 

Opis szeregu możliwości technicznych wyłączania takich obiektów z eksploatacji znajduje się  

w zalecanej normie branżowej, wydanej przez DNVGL pt. Marine operations during removal of 

offshore installations (Działania na morzu w ramach rozbiórki instalacji morskich i podmorskich) 

(DNVGL-RP-H102, 2017).  

 

Władze brytyjskie wydały wytyczne w sprawie wycofywania morskich instalacji i rurociągów 

gazowych i naftowych (BEIS, 2017). Należą one obecnie do najlepiej dopracowanych norm i zaleceń 

poruszających tę problematykę. Ich zarys podano poniżej. 

• Należy rozpatrzeć wszystkie możliwe sposoby wyłączenia obiektu z eksploatacji, oceniając ich 

wady i zalety metodą porównawczą. 

• Rozbiórka rurociągu w całości lub części nie może spowodować znaczących negatywnych 

oddziaływań na środowisko morskie. 

• Decyzję o likwidacji rurociągu na miejscu (tj. pozostawienie na miejscu) należy podjąć 

uwzględniając prawdopodobieństwo erozji materiałów, z których wykonano rurociąg, a także 

obecne i przyszłe oddziaływanie takiej erozji na środowisko morskie. 

• Trzeba uwzględnić innych użytkowników wód morskich oraz ewentualne połowy w okolicy 

wyłączanego z eksploatacji rurociągu. 

Potencjalne oddziaływanie rurociągu na środowisko morskie w chwili wycofania go z eksploatacji 

należy określić na podstawie dowodów naukowych. Do czynników, które trzeba wziąć pod uwagę 

należą (BEIS, 2017): 

• oddziaływanie na jakość wód oraz charakterystykę geologiczną i hydrograficzną; 

• obecność gatunków zagrożonych i chronionych; 

• istniejące rodzaje siedlisk; 

• miejscowe zasoby połowowe; 

• możliwość zanieczyszczenia lub skażenia okolicy pozostałościami po rurociągu lub produktami 

jego erozji. 

Ocena potencjalnego oddziaływania na środowisko wymaga zewidencjonowania substancji 

znajdujących się wewnątrz rurociągu oraz określenia sposobu jego oczyszczenia (BEIS, 2017). 

 

Jeżeli proponuje się pozostawienie rurociągu na miejscu po wyłączeniu z eksploatacji (w całości lub 

z częściową rozbiórką), program wycofania obiektu z eksploatacji należy uzasadnić studium, czy 
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też opinią, opisującą stopień dotychczasowego i prawdopodobnego w przyszłości zagłębienia w dnie 

morskim lub odsłonięcia rurociągu, oraz wpływ tych zjawisk na środowisko morskie i innych 

użytkowników wód morskich. Studium to powinno uwzględniać wyniki dotychczasowych badań 

rurociągu, w tym dane potwierdzające bieżący stan techniczny obiektu oraz zakres i głębokość 

wkopania/zagłębienia, zasypania, długość odcinków swobodnych (niepodpartych) rurociągu oraz 

długość odcinków odkrytych. W studium należy szczegółowo rozważyć intensywność połowów  

w okolicy rurociąg podmorskiego (BEIS, 2017). 

 

Jeżeli rurociąg zabezpieczono narzutem materiału skalnego, uznaje się, że rozbiórka po wyłączeniu 

z eksploatacji raczej nie jest wykonalna, a zatem należy założyć, że rurociąg i nasyp skalny 

pozostaną na miejscu. Jeśli tak będzie, to zakłada się, że nasyp skalny nie zostanie poruszony 

(BEIS, 2017). 

 Polskie uwarunkowania prawne i praktyka branżowa 

Obecnie rurociągi, w tym gazociągi, wyłącza się z eksploatacji likwidując fizycznie nadziemne 

obiekty kubaturowe ich infrastruktury, zaś obiekt liniowy, tj. sam rurociąg, pozostawia się pod 

ziemią. Rurociągi rozbiera się i usuwa wyłącznie, gdy w ich okolicy planuje się budowę innej 

infrastruktury nadziemnej lub podziemnej. Odcinki podziemne rurociągu przedmuchuje się gazem 

obojętnym, a następnie przecina na wskroś, by wypełnić je piaskiem z woda. 

3.9 Harmonogram realizacji  

Rozpoczęcie prac budowlanych w ramach całego projektu planuje się na drugi kwartał 2020 r.,  

a zakończenie w trzecim kwartale 2022 r. Rozpoczęcie prac budowalnych w obszarach wyjść na ląd 

przewiduje się na czwarty kwartał 2020 r., a prace na dnie morskim przed położeniem rurociągu 

mają rozpocząć się w pierwszym kwartale 2021 r. Układanie rurociągu przewidziano na okres od 

pierwszego kwartału 2021 r. do pierwszego kwartału 2022 r. Prace na dnie morskim po położeniu 

gazociągu są planowane do realizacji do trzeciego kwartału 2022 r. Planowaną datą uruchomienia 

gazociągu po odbiorze wstępnym i oddaniu do eksploatacji jest czwarty kwartał 2022 r. 

 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów realizacji Projektu, w tym 

Przedsięwzięcia, zilustrowano w postaci uproszczonego harmonogramu na Rysunku 3-51. 

 

 

Rysunek 3-51 Uproszczony harmonogram realizacji Baltic Pipe. 

Szacowany czas prac na morzu to 22 miesiące dla obu wariantów. 

 

Szacowany łączny czas trwania prac budowlanych na lądzie wyniesie ok. 12 miesięcy dla wariantu 

Niechorze-Pogorzelica i 16 miesięcy dla wariantu Rogowo. Przy czym zajęcie placu budowy będzie  

trwało przez ok. 24 miesięcy w przypadku obu wariantów. 

Dla obu wariantów Przedsięwzięcia, szacowany czas na budowę i montaż odcinka lądowego 

wyniesie: 

• 2-3 miesiące na prace budowlane; 
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• 1-2 miesiące na próby w ramach odbioru wstępnego. 

Przedstawiony harmonogram realizacji inwestycji został opracowany na etapie koncepcyjnym 

projektu i może ulec zmianie.  

 

Przekazanie do eksploatacji przewidywane jest na czwarty kwartał 2022 roku. Etap eksploatacji 

będzie trwał według założeń do 2072 roku, przy czym istnieje możliwość wydłużenia okresu 

trwałości użytkowej. Działania związane z wycofaniem z eksploatacji planowane są na okres od 

czwartego kwartału 2072 roku do czwartego kwartału 2073 roku.   

3.10 Scenariusz obsługi realizacji Przedsięwzięcia 

Budowa gazociągu podmorskiego i jego wyjścia na ląd wymagać będzie organizacji zaplecza 

logistycznego dla części lądowej i podmorskiej. Zaplecze zlokalizowane będzie w bazach 

nadmorskich oraz na terenie wyjścia gazociągu na ląd. Na etapie eksploatacji gazociągu konieczne 

będzie, choć w ograniczonym zakresie, zaplecze logistyczne dla operacji na morzu i pod wodą. 

 Logistyka na etapie budowy wyjścia gazociągu na ląd 

Park maszynowy i baza materiałowa dla lądowej części gazociągu  

Park maszynowy potrzebny do budowy łącznika gazociągu i SZG zlokalizowany będzie na terenie 

tymczasowego węzła technologicznego, zaplecza oraz bazy materiałowej i transportowej 

wykonawcy robót. Teren ten zostanie zlokalizowany w granicach placu budowy.  

Droga dojazdowa do placu budowy 

Plac budowy wymaga budowy tymczasowej drogi dojazdowej, połączonej z istniejącą siecią dróg  

w pobliżu Przedsięwzięcia.  

 

Tymczasowa droga dojazdowa ma umożliwić jednoczesną realizację prac budowlanych pod 

drążenie tunelu oraz na potrzeby budowy łącznika gazociągu i SZG, tj. dojazd drogą do jednej 

części placu budowy nie może kolidować z ruchem na inną część placu budowy. 

 

Niechorze-Pogorzelica  

Rysunek 3-52 przedstawia planowaną drogę dojazdową do placu budowy. Droga dojazdowa 

przebiega trasą istniejącej drogi leśnej, wzdłuż pasa technicznego i mija teren budowy wyjścia 

gazociągu na ląd.  
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Rysunek 3-52 Droga dojazdowa do placu budowy - wariant Niechorze-Pogorzelica. 

Przyjmuje się następujące parametry tymczasowej drogi dojazdowej: 

• całkowita długość ok. 500 m; 

• szerokość ok. 7,0 m (główna droga dojazdowa); 

• szerokość ok. 3,5 m (droga dojazdowa do terenu budowy SZG i łącznika); 

• powierzchnia całkowita ok. 2 885 m2 (razem z placami manewrowymi); 

• nawierzchnia twarda; 

• zakładany promień łuku: 6,0 m. 

Rogowo 

Drogę dojazdową do placu budowy przedstawiono na Rysunku 3-22. Biorąc pod uwagę,  

iż w przypadku wariantu Rogowo plac budowy będzie mniejszy, a przede wszystkim bardziej 

zwarty, przewiduje się wybudowanie tylko głównej drogi dojazdowej, która będzie wystarczająca 

do obsługi wszystkich części placu budowy. 

 

Przyjmuje się następujące parametry tymczasowej drogi dojazdowej: 

• całkowita długość ok. 130 m; 

• szerokość ok. 7,0 m; 

• powierzchnia całkowita ok. 1 780 m2 (razem z placami manewrowymi); 

• nawierzchnia twarda; 

• zakładany promień łuku: 6,0 m. 

Transport 

Logistyka odcinka lądowego gazociągu obejmuje przewóz materiałów, urobku z wykopów, 

transport wody/ścieków, wywóz odpadów, a także transport pracowników. 
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Natężenie ruchu z i do placu budowy: 

• średnie: ok. 5 kursów / dzień; 

• maksymalne:  

o ok. 18 kursów / tydzień przez 3 tygodnie, 

o ok. 15 kursów / tydzień przez kolejne 6 tygodni. 

Niechorze 

Dowóz materiałów na teren budowy będzie realizowany zaprojektowaną na potrzeby etapu 

realizacji drogą dojazdową a dalej z wykorzystaniem istniejących dróg łączących rejon budowy  

z drogami publicznymi. 

 

W przypadku Niechorza, wykorzystana zostanie istniejąca droga leśna (płyty betonowe) 

(zlokalizowana na działkach nr ewid. 37/3, 38, 48, 49, 50, 63/21, obręb Pogorzelica) i ulica Leśna 

(zlokalizowana na działkach nr ewid. 63/23, 281, 282, 63/24, 69/3, 63/6 obręb Pogorzelica), która 

łączy się z ulicą Słoneczną, mającą status drogi publicznej (droga powiatowa 3105Z). W razie 

konieczności (np. usunięcie przeszkód uniemożliwiających transport), przewiduje się możliwość 

czasowego wejścia na działki sąsiadujące. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, wykonawca 

zobowiązany będzie do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego bądź wypłaty należnego 

odszkodowania. Pozwoli to na skomunikowanie terenu budowy z pobliskimi drogami wojewódzkimi 

(np. DW 102). Nie zakłada się realizacji transportu samochodowego drogami prowadzącymi przez 

turystyczne centrum Pogorzelicy i Niechorza. 

 

Rogowo 

Dowóz materiałów na teren budowy będzie realizowany zaprojektowaną na potrzeby etapu budowy 

drogą dojazdową, która bezpośrednio łączy się z ulicą Kołobrzeską, mającą status drogi publicznej 

(droga powiatowa 3152Z). Pozwoli to na skomunikowanie terenu budowy z pobliskimi drogami 

wojewódzkimi (np. DW 102, 109, 163). 

 

Transport przez Mrzeżyno, Rogowo i Dźwirzyno nie będzie odbywał się innymi ulicami niż 

wspomniana powyżej ulica Kołobrzeska. 

 

Należy podkreślić, że trasy przejazdów pojazdów, które będą zaopatrywać projektowaną inwestycję 

w materiały budowlane zostaną zoptymalizowane pod względem odległości transportowych  

i potencjalnego unikania terenów o największym natężeniu ruchu turystycznego. Dalsze kierunki 

transportowe nie są w obecnej chwili możliwe do przewidzenia. Trasy przejazdów zostaną bliżej 

określone po wyborze Wykonawcy przedsięwzięcia oraz Dostawców materiałów budowlanych. 

Na potrzeby realizacji łącznika gazociągu i części przybrzeżnej gazociągu zostaną przywiezione 

odcinki rur, z których powstanie lądowa część gazociągu. Odcinki rur zostaną przywiezione 

z tymczasowych placów składowych rur wynajętych na potrzeby projektu. Lokalizacje ani ilość 

placów składowych dla odcinków rur nie są na chwilę obecną przesądzone. Inwestor rozważa 

i prowadzi negocjacje z wieloma potencjalnymi firmami, które mogłyby udostępnić swoje 

przestrzenie magazynowe dla projektu. Niezależnie od wyboru miejsc magazynowania odcinków 

rur trasy dowozu zostaną zoptymalizowane z uwzględnieniem czynników środowiskowych 

i społecznych. 

Urobek i materiały budowlane 

Szacunek ilości materiałów oraz liczby kursów samochodami ciężarowymi, niezbędnych do drążenia 

tunelu w Niechorzu-Pogorzelicy oraz Rogowie, opisano powyżej. Zakłada się, że każdy pojazd 

ciężarowy będzie musiał pokonać ok. 50 km na trasie wiodącej na teren budowy wyjścia gazociągu 

na ląd i ok. 50 km z powrotem, co oznacza łącznie ok. 100 km. Buldożery natomiast będą poruszały 

się wyłącznie w granicach terenu budowy wyjścia gazociągu na ląd. 
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Zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego 

W celu ochrony jakości środowiska wodno-gruntowego na etapie budowy zakłada się: 

• wykorzystywanie na terenie budowy jedynie sprawnych pojazdów i urządzeń; 

• uzupełnienie paliw i olejów wyłącznie na powierzchni utwardzonej, izolowanej od powierzchni 

gruntu, wyposażonej w separator, służący do wydzielania związków ropopochodnych zawartych 

w wodach opadowych spływających z tych powierzchni; 

• w miarę możliwości stosowanie nowych maszyn i pojazdów, wyposażonych w  nowoczesne, 

wysokosprawne i niewyeksploatowane silniki lub stosowanie maszyn i pojazdów elektrycznych. 

Etap budowy stanowi potencjalne zagrożenie dla jakości środowiska wodno-gruntowego, 

spowodowane sytuacjami awaryjnymi. Potencjalne sytuacje awaryjne dotyczą głównie zdarzeń, 

które mogą wystąpić w wyniku kolizji z udziałem środków transportu lub w wyniku rozlania się 

płynów samochodowych zawierających substancje niebezpieczne, np. paliwo, oleje, płyny do 

chłodnic. W przypadku awaryjnego wycieku substancji ropopochodnych lub innych materiałów do 

gruntu, zanieczyszczony grunt zostanie zebrany i przekazany do unieszkodliwienia. Na wypadek 

sytuacji awaryjnej, zaplecze budowy będzie wyposażone w stanowisko z sorbentem służącym do 

likwidacji wycieków substancji ropopochodnych, oraz w pojemnik na zużyty sorbent. Zużyty 

sorbent zostanie przekazany do utylizacji podmiotowi uprawnionemu do zagospodarowania takiego 

rodzaju odpadu. 

 

Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko wodno-gruntowe, prawidłowo prowadzona 

gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami zapewnią, że Przedsięwzięcie nie będzie 

oddziaływać na jakość wód i gruntów. 

Paliwo i woda 

Realizacja zadań budowlanych wymagała będzie paliwa i wody do utrzymania zaplecza socjalnego 

(tj. sanitariatów itp.). Zakłada się, że na terenie budowy będzie przebywało ok. 15 osób w ciągu 

doby. Zakłada się, że zaplecze socjalne będzie użytkowane przez ok. 64 tygodnie w przypadku 

wariantu Niechorze-Pogorzelica i ok. 81 tygodni w wariancie Rogowo. 

 

Na potrzeby obsługi zaplecza socjalnego zakłada się następujący czas realizacji prac budowlanych: 

• drążenie tunelu:  

o Niechorze-Pogorzelica - 35 tygodni, 

o Rogowo - 50 tygodni; 

• przeciągnięcie gazociągu podmorskiego w tunelu na ląd: 3 tygodnie (oba warianty); 

• odbiór wstępny gazociągu podmorskiego: 6 tygodni (oba warianty); 

• budowa łącznika gazociągu i SZG: 2-3 miesiące (oba warianty); 

• odbiór wstępny łącznika gazociągu i SZG: 1-2 miesiące (oba warianty). 

Zaopatrzenie w wodę 

Zakładane zużycie wody na zapleczu socjalnym wynosi ok. 80 litrów na dobę na osobę 

(tj. ok. 8,4 m3 tygodniowo). 

 

Drążenie tunelu w wariancie Niechorze-Pogorzelica będzie wymagało użycia ok. 600 m3 wody, do 

zarobienia płuczki (ok. 500 m3 wody) i zaprawy do betonowania (ok. 100 m3 wody). Wyjście na ląd  

w Rogowie wymaga tunelu dwukrotnie dłuższego, a zatem zużycie wody na cele technologiczne 

będzie dwukrotnie większe (ok. 1 200 m3). 

 

Na potrzeby czynności odbioru wstępnego gazociągu podmorskiego wymagana będzie dostawa 

ok. 720 m3 wody (ilość tę należy dostarczyć w ciągu 1 dnia). Szczegółowe informacje znajdują się  

w Rozdziale 3.6 Raportu. 
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W przypadku czynności odbioru wstępnego dla odcinka lądowego w przypadku wariantu Niechorze-

Pogorzelica zapotrzebowanie na wodę szacuje się na ok. 90 m3 (woda do FCG i testów 

hydraulicznych). W przypadku wariantu Rogowo zapotrzebowanie na wodę będzie 5-krotnie 

mniejsze. 

 

Zużycie paliwa 

Zakładana wielkość zużycia paliwa na zapleczu socjalnym wynosi ok. 5 l/h (tj. ok. 0,84 m3 

tygodniowo). 

 

Paliwo na etapie realizacji budowy będzie potrzebne do zasilania agregatu prądotwórczego.  

W Rozdziale 3.5.1 Raportu założono zużycie paliwa w ilości ok. 300 litrów na godzinę podczas 

drążenia tunelu (ok. 50 m3 tygodniowo). Wielkość ta obejmuje również operację przeciągnięcia 

gazociągu na ląd.  

 

Przewidywane zużycie paliwa na etapie odwadniania gazociągu (w ramach jego odbioru wstępnego) 

wyniesie ok. 561 litrów na godzinę (ok. 94,2 m3 tygodniowo), jak określono w Rozdziale 3.6 

Raportu. 

 

Zużycie paliwa podczas realizacji robót dodatkowych, np. organizacji placu budowy, zakłada się na 

poziomie ok. 7 m3 tygodniowo.  

 

Logistyka zaopatrzenia urządzeń w paliwo na placu budowy może odbywać się w różny sposób. 

Wykonawca prac, określi i wybierze ostateczne rozwiązania jako najbardziej praktyczne i najlepiej 

dostosowane do warunków prowadzenia prac budowlanych. Poniżej przedstawiono kilka możliwych 

sposobów zapewnienia paliwa na plac budowy: 

1. Dowóz paliwa cysternami o pojemności ok. 30 000 litrów – maszyny tankowane bezpośrednio 

z cystern. Teren przeznaczony pod parkowanie cystern w celu tankowania maszyn i urządzeń, 

będzie odpowiednio zabezpieczony, aby zmniejszyć skutki ewentualnego 

wycieku/zanieczyszczenia. 

2. Tymczasowe gromadzenie paliwa w zbiorniku paliwa o pojemności ok. 15 000 litrów. Przewiduje 

się zastosowanie dwupłaszczowego zbiornika, który z założenia zapewnia dodatkową ochronę 

w przypadku rozszczelnienia się zbiornika, co zapobiegać będzie zanieczyszczeniu gruntu 

ewentualnymi wyciekami. 

3. Połączenie pierwszego i drugiego rozwiązania. 

Wszystkie tankowania paliwa (głównie generator) będą wykonywane na placu budowy na uprzednio 

przygotowanym obszarze, z wyjątkiem ponownego tankowania cystern, które będą tankowane 

poza placem budowy np. na stacjach benzynowych. Aby ograniczyć ewentualny wyciek podczas 

tankowania, generator planuje się umieścić w możliwie najmniejszej odległości od miejsca 

przeznaczonego do tankowania. 

 

Informacje ogólne 

Zakłada się następujące ilości przewożone pojazdami ciężarowymi: 

• cysterna samochodowa: ok. 30 m3; 

• zaopatrzenie w wodę: 

o ok. 30 m3 podczas odbioru wstępnego i tunelowania, 

o ok. 1,2 m3 dla zaplecza socjalnego (dostawy codzienne); 

• ścieki (odbiór z szamba): ok. 1,2 m3 (opróżniane codziennie). 

Szacunkową wielkość dostaw wody i paliwa podano w Tabeli 3-24 i Tabeli 3-25.  
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Tabela 3-24 Szacunkowa wielkość dostaw wody i paliwa - wariant Niechorze-Pogorzelica. 

 Faza projektu 
Czas trwania 

[tyg.] 

Ilość 

[m3] 

Liczba kursów 

(poza teren 

Przedsięwzięcia) 

Woda 

Zaplecze socjalne (na 

terenie budowy) 
64 538 1) 448 

Tunelowanie 11 600 20 

Odbiór wstępny 0,14 (1 dzień) 720 24 

Paliwo 

Zaplecze socjalne (na 

terenie budowy) 
64 54 2 

Tunelowanie 11 550 18 

Przeciągnięcie gazociągu 

na ląd 
0,3 (2 dni) 15 1 

Odbiór wstępny 2 189 6 

Roboty pośrednie  51 357 12 

Ścieki 

Zaplecze socjalne (na 

terenie budowy) 
64 538 1) 448 

Tunelowanie - 600 20 

Odbiór wstępny - 20 1 

Łącznie    1 000 

Uwaga: 

1) Zakłada się, że ilość ścieków odprowadzanych z szamba będzie taka sama, jak ilość wody 

dostarczana na zaplecze socjalne placu budowy. 

2) Uwzględnia to zadania nie wymagające maszyn o znacznym zużyciu paliwa, tj. organizację placu 

budowy, wprowadzenie sprzętu i maszyn, itp.  

Tabela 3-25 Szacunkowa wielkość dostaw wody i paliwa - wariant Rogowo. 

 Faza projektu 
Czas trwania 

[tyg.] 

Ilość 

[m3] 

Liczba kursów 

(poza teren 

Przedsięwzięcia) 

Woda 

Zaplecze socjalne (na 

terenie budowy) 
81 680 1) 567 

Tunelowanie 21 1 200 40 

Odbiór wstępny 0,14 (1 dzień) 720 24 

Paliwo 

Zaplecze socjalne (na 

terenie budowy) 
81 68 3 

Tunelowanie 21 1 050 35 

Przeciągnięcie gazociągu 

na ląd 
0,3 (2 dni) 15 1 

Odbiór wstępny 2 189 6 

Roboty pośrednie 58 406 14 

Ścieki 

Zaplecze socjalne (na 

terenie budowy) 
81 680 1) 567 

Tunelowanie - 1 200 40 

Odbiór wstępny - 20 1 

Łącznie    1 298 

Uwaga: 

1) Zakłada się, że ilość ścieków odprowadzanych z szamba będzie taka sama, jak ilość wody 

dostarczana na zaplecze socjalne placu budowy. 

2) Uwzględnia to zadania nie wymagające maszyn o znacznym zużyciu paliwa, tj. organizację placu 

budowy, wprowadzenie sprzętu i maszyn, itp.  
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Pracownicy 

Zakłada się, że na teren budowy dojeżdżać będzie dziennie ok. 15 pracowników i taka ich liczba 

będzie opuszczać budowę po zakończeniu zmiany — pracownicy będą poruszali się prywatnymi 

samochodami osobowymi. 

 Składowanie rur 

Przewiduje się organizację zaplecza logistycznego w bazach nadmorskich zlokalizowanych  

w jednym, dwóch lub trzech portach Morza Bałtyckiego. W portach tych składowane będą rury do 

budowy gazociągu. W ramach wstępnej analizy istniejących portów nad Morzem Bałtyckim 

wytypowano następujące potencjalne lokalizacje baz zaplecza nadmorskiego (Ramboll, 2018l): 

• Polska: Świnoujście; 

• Niemcy: Mukran; 

• Szwecja: Malmö i Karlshamn; 

• Dania: Rønne i Køge. 

Segmenty do budowy gazociągu podmorskiego zostaną przywiezione do portu (baza nadmorska), 

gdzie będą składowane, drogą morską, koleją lub transportem drogowym. Szacuje się, że realizacja 

gazociągu wymaga około 23 115 sztuk rur. W przypadku składowania wszystkich rur dla gazociągu 

na terenie jednego portu, łączna powierzchnia miejsca ich składowania wyniesie ok. 86 000 m2. 

Na Rysunku 3-53 zilustrowano przykład składowania gotowych rur w betonowej powłoce 

dociążającej. 

 

 

Rysunek 3-53 Przykład składowania gotowych segmentów w betonowej powłoce dociążającej (Ramboll, 
2018l). 

Rury zostaną przewiezione z baz nadmorskich do miejsca układania na pokładzie statków 

transportowych i przeładowane na jednostki układające gazociąg. 

 Logistyka etapu budowy i eksploatacji gazociągu podmorskiego 

Logistyka w części morskiej na etapie budowy obejmuje szereg zadań służących przygotowaniu  

i realizacji montażu i ułożenia gazociągu. Budowa gazociągu podmorskiego zostanie szczegółowo 

zaplanowana na kolejnych etapach inwestycji przez Inwestora z udziałem wykonawców, którzy 

otrzymają zamówienie na realizację tej części Przedsięwzięcia. 

  

W Tabeli 3-26 przedstawiono jeden z możliwych scenariuszy realizacji tego etapu, opracowany na 

podstawie ukończonych już, podobnych projektów inwestycyjnych. Scenariusz dotyczy doboru 

urządzeń i maszyn oraz oczekiwanej ich dyspozycyjności (tj. liczby dni pracy na terenie budowy)  

i faktycznego czasu pracy.  
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Tabela 3-26 Zestawienie maszyn i urządzeń - prace budowlane na obszarach morskich. 

 

Zakłada się ustanowienie następujących stref ograniczenia żeglugi wokół statków budowlanych  

i serwisowych: 

• statki do układania gazociągu: w promieniu 1 000 – 1 500 m od jednostki; 

• pozostałe jednostki pływające: w promieniu 500 m od jednostki. 

Natężenie ruchu na obszarach morskich na etapie budowy: 

• dostawa rur:  

o ok. 2-4 kursy dziennie na głębokościach wody > 20 m, 

o 1 dziennie na głębokościach wody < 20 m;  

• dostawa żywności: 1 kurs statku / tydzień;  

• zmiana załogi: ok. 2-4 helikoptery / tydzień;  

• inspekcja gazociągu po ułożeniu na dnie: 1 statek działający przez 2 dni. 

Zadanie 
Przykładowe 

urządzenie 

Moc 

[kW] 

Liczba 

urządzeń 

Dyspozycyjność [dni]  

Niechorze-

Pogorzelica 
Rogowo 

Wkopywanie i zasypywanie gazociągu 

Wkopywanie (0-12 m gł.) Pogłębiarka 

podsiębierna 
1 500 

1 15 90  

Zasypywanie (0-12 m gł.) 1 8 45 

Wkopywanie ułożonego 

gazociągu 

Statek do zagłębiania 

pługiem /  

statek z saniami 

strumieniowymi do 

jettingu 

24 000 

1 15 5 

Zasypywanie i zagłębianie 

pługiem 
1 8 2 

Układanie materiału skalnego 

Układanie materiału 

skalnego (z powierzchni 

morza) 

Statek FPV 6 500 1 32 27 

Układanie materiału 

skalnego  

(układanie właściwe) 

Statek FPV 3 700 1 65 55 

Układanie gazociągu 

Ułożenie gazociągu (na 

wodach głębokich) 
Allseas Solitaire 36 000 1 10 20 

Ułożenie gazociągu (na 

wodach płytkich) 
Allseas Tog Mor 3 750 2 75 35 

Ułożenie gazociągu (na 

wodach płytkich) 
Statki do kotwicowania 10 000 2 75 35 

Badanie i inwentaryzacja 

po montażu 
Statek badawczy 7 200 1 2 2 

Połączenia nawodne 

gazociągu (po 

podniesieniu żurawiem) 

Allseas Solitaire 36 000 1 5 5 

Dostawa rur 

przewodowych 

Transportowiec do 

przewozu rur 
7 700 4 85 1) 55 1) 

Pozostałe zadania logistyczne w części morskiej 

Zmiana załogi Śmigłowiec - 1 115 2) 150 2) 

Uwaga: 

1) Czas pracy: 50 % (czas faktycznego ruchu maszyn) 

2) Czas pracy: 10 % (czas faktycznego ruchu maszyn) 



 
 
 
 
 

 

117 

 

W ciągu całej eksploatacji gazociągu przewiduje się pracę statków badawczych, mających 

prowadzić badania geofizyczne obiektu liniowego oraz pracę statków serwisowych typu FPV.  

W Tabeli 3-27 przedstawiono zestawienie jednostek pływających, które zgodnie z założeniami mają 

pełnić służbę podczas eksploatacji gazociągu. 

Tabela 3-27 Statki użytkowane w ramach eksploatacji gazociągu. 

Zadanie Rodzaj statku 
Moc 

[kW] 

Liczba 

urządzeń 

Dyspozycyjność 

[dni/rok] 

Badania Statki badawcze 7 200 1 2 

Dowóz materiału skalnego (na 

utrzymanie gazociągu) 
Statek FPV 6 500 1 10 

 Logistyka na etapie eksploatacji odcinka lądowego  

Dostęp do SZG na etapie eksploatacji inwestycji możliwy będzie za pomocą stałej drogi dojazdowej. 

SZG Niechorze-Pogorzelica 

Dojazd do obiektu będzie się odbywał stałą drogą dojazdową, poprowadzoną od istniejącej drogi 

leśnej, wyłożonej płytami betonowymi. Planowana trasa drogi wiedzie wzdłuż istniejących dróg  

i przecinek leśnych. Na końcu drogi dojazdowej zaprojektowano plac manewrowy. Na Rysunku 

3-54 i Rysunku 3-55 przedstawiono planowaną trasę drogi dojazdowej do SZG Niechorze-

Pogorzelica na etapie eksploatacji gazociągu.  

 

 

Rysunek 3-54 Zdj. 1 — Początek planowanej drogi (zjazd na drogę leśną z płyt betonowych); Zdj. 2 — 
Możliwość poprowadzenia projektowanej trasy dojazdowej w ciągu istniejącej drogi leśnej wzdłuż pasa 
technicznego. 

Zdj. 1 Zdj. 2 
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Rysunek 3-55 Wstępny projekt drogi dojazdowej dla SZG Niechorze-Pogorzelica. 

Przyjmuje się następujące parametry drogi dojazdowej: 

• całkowita długość ok. 420 m; 

• szerokość ok. 3,5 m;  

• powierzchnia całkowita ok. 1 780 m2 (razem z placami manewrowymi); 

• nawierzchnia twarda. 

SZG Rogowo 

Dojazd do obiektu będzie się odbywał stałą drogą dojazdową łączącą się z drogą powiatową 3152Z 

o nawierzchni asfaltowo-betonowej. Na końcu drogi dojazdowej projektuje się plac manewrowy. 

Na Rysunku 3-56 i Rysunku 3-57 przedstawiono trasę drogi dojazdowej do SZG Rogowo na etapie 

eksploatacji gazociągu. 

 

SZG 

Droga dojazdowa 

Droga istniejąca  

(nawierzchnia z 

płyt betonowych) 

Granica pasa 

technicznego 
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Rysunek 3-56 Zdj. 1 — Początek planowanej drogi (zjazd na drogę powiatową z nawierzchnią asfaltowo-
betonową); Zdj. 2 — Możliwość realizacji w przebiegu istniejącej drogi leśnej. 

 

 

Rysunek 3-57 Wstępny projekt drogi dojazdowej dla SZG Rogowo. 

  

SZG Droga 

dojazdowa 

Istniejąca droga 

powiatowa 

(asfaltobeton) 

Granica pasa 

technicznego 

Granica pasa 

ochronnego 
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Przyjmuje się następujące parametry drogi dojazdowej: 

• całkowita długość ok. 130 m; 

• szerokość ok. 3,5 m;  

• powierzchnia całkowita ok. 500 m2 (razem z placami manewrowymi); 

• nawierzchnia twarda. 

3.11 Wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów 

W kolejnych punktach opisano problematykę wytwarzania i zagospodarowania odpadów podczas 

robót budowlanych i eksploatacji dla części podmorskiej i lądowej gazociągu. Grupy odpadów 

określono zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów (EUR-Lex, 2018) i zaklasyfikowano zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U. poz. 1923; dalej: „Rko”) oraz według źródła pochodzenia – na grupy i podgrupy ze 

wskazaniem sześciocyfrowych, normatywnych numerów katalogowych określających rodzaj 

odpadu. Odpady niebezpieczne wyróżniono znakiem „*” w indeksie górnym, dopisanym do ich 

kodów katalogowych. 

 

Zarządzanie odpadami opisano szczegółowo w Rozdziale 3.11.3 Raportu. Natomiast w Rozdziałach 

3.11.1 i 3.11.2 przedstawiono rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia na 

poszczególnych etapach realizacji Przedsięwzięcia. 

 Produkcja i zagospodarowanie odpadów w części podmorskiej inwestycji 

Przewiduje się przygotowanie planów zagospodarowania odpadami, obowiązujących dla jednostek 

pływających, mających wziąć udział w realizacji projektu. Celem planów jest zagwarantowanie 

zrzutu ścieków pokładowych do instalacji portowych przeznaczonych do ich odbioru na zasadach 

regulowanych przepisami HELCOM, jak również zagwarantowanie właściwego zagospodarowania 

pozostałych odpadów. 

 

Przewiduje się, że głównymi źródłami odpadów w części podmorskiej realizacji inwestycji będą 

następujące etapy: 

• budowa gazociągu podmorskiego; 

• wycofanie gazociągu z eksploatacji. 

Podczas budowy gazociągu podmorskiego powstanie pewna liczba odpadów — głównie na 

pokładach jednostek nawodnych uczestniczących w realizacji zadań budowy gazociągu. Odpady 

podlegają zagospodarowaniu w sposób wymagany normami i przepisami krajowymi oraz 

międzynarodowymi, w tym załącznikiem V do konwencji IMO Marpol 73/78. W załączniku 

wskazano, że Morze Bałtyckie jest obszarem wymagającym szczególnych obowiązkowych metod 

zapobiegania zanieczyszczeniu morza odpadami (IMO, 2013). Oznacza to ścisły zakaz wyrzucania 

jakichkolwiek odpadów do morza, z wyjątkiem: środków czystości i ich dodatków w wodzie ze 

zmywania pokładów i powierzchni zewnętrznych, oraz odpadków z żywności, w tym zmielonych,  

o ile jednostka znajduje się co najmniej 12 mil morskich od najbliższego lądu i żegluje. 

Odpady z budowy gazociągu 

Ze względu na podobieństwo przedmiotowej inwestycji i innych projektów budowy rurociągów  

i gazociągów podmorskich, oczekuje się, że rodzaje odpadów powstających podczas budowy części 

podmorskiej gazociągu będą porównywalne pod względem rozkładu z rodzajami odpadów 

powstałych podczas budowy gazociągów NSP (Nord Stream). Rozkład odpadów powstałych podczas 

budowy gazociągu NSP przedstawiono w  

Tabela 3-28. 
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Tabela 3-28 Rozkład rodzajów odpadów powstałych podczas prac na morzu w ramach realizacji 
gazociągu Nord Stream (NSP) (Nord Stream 2 AG, 2017b). 

Rodzaj odpadów 
Udział % w łącznej 
masie odpadów 

Beton (z powłok dociążających na rurach przewodowych) 46% 

Metale (złom z fazowania krawędzi frezowaniem i spawania odcinków) 25% 

Odpady zmieszane / komunalne (palne — tworzywa sztuczne, papier, 
karton, żywność) 

23% 

Odpady chemiczne / niebezpieczne (smary, inne oleje, farby, lakiery, 
zużyte urządzenia elektryczne, itp.) 

3% 

Inne (drewno z palet, itp.) 3% 

   

Z doświadczenia zaczerpniętego z porównywalnych inwestycji w budowę rurociągów podmorskich 

wynika, że całkowita ilość odpadów powstających podczas takich zadań inwestycyjnych wynosi 

około 3-4 ton (Mg) na kilometr bieżący gazociągu, co w przypadku gazociągu podmorskiego dałoby 

łącznie 1000 ton (Mg) odpadów. 

 

Uwzględniwszy zatem powyższą ilość odpadów wytwarzanych na 1 km bieżący gazociągu oraz 

rozkład odpadów podanych w Tabeli 3-28, zakłada się całkowitą szacowaną ilość masową odpadów 

[Mg] mogących powstać na etapie budowy przedmiotowego gazociągu podmorskiego 

przedstawioną w Tabeli 3-29. 

Tabela 3-29 Szacowana masa odpadów w podziale na grupy - budowa gazociągu podmorskiego. 

Kod Rodzaj odpadów 

Całkowita szacowana ilość 
odpadów [Mg] 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Beton (z powłok dociążających na rurach przewodowych) 149,78 156,95 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

budynków i infrastruktury drogowej 

  

Metal (złom z fazowania krawędzi i spawania odcinków rurociągu) 81,40 85,30 

17 04 07 Odpady metalowe i ze stopów metali, w tym złom   

Odpady zmieszane / komunalne (palne — tworzywa sztuczne, 

papier, karton, żywność) 
74,89 78,48 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

wytworzone przez wykonawców robót budowlanych 
  

20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 
  

Odpady chemiczne / niebezpieczne (smary, inne oleje, farby, 

lakiery, zużyte urządzenia elektryczne, itp.) 
9,77 10,24 

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne   

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe   

13 03 
Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 
  

13 04 Oleje zęzowe   

13 07 Odpady paliw ciekłych   

13 08 Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach   

Inne (drewno z palet, itp.) 9,77 10,24 

17 02 01 Drewno   

17 02 03 
Tworzywa sztuczne, np. elementy budowlane z nich 

wykonane 
  

17 04 05 
Złom żelazny i stalowy, np. fragmenty kształtowników, rur, 

drutów, blachy, itp. 
  

17 09 04 Zmieszane odpady budowlane   

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury   
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Odpady z etapu wycofania z eksploatacji 

Zakłada się, że prace w części podmorskiej gazociągu podczas pełnego wycofania go z eksploatacji 

(tj. wydobycia w całości) będą zbliżone charakterem do prac montażu i układania gazociągu. Tym 

samym grupy i ilości odpadów na etapie wycofania gazociągu z eksploatacji będą odpowiadały 

odpadom powstałym na etapie budowy, z wyjątkiem odpadów betonowych i złomu metalowego – 

te dwa rodzaje odpadów powstaną z całości gazociągu (Tabela 3-30).  

 

Jednakże, jak już wspomniano w Rozdziale 3.8 Raportu – zważywszy na obecne uwarunkowania 

międzynarodowe, gazociąg zostanie najprawdopodobniej wycofany z eksploatacji poprzez 

pozostawienie go w miejscu ułożenia. 

Tabela 3-30 Szacowana masa odpadów w podziale na grupy - całkowite wycofanie gazociągu z 
eksploatacji. 

15 01 02 
Opakowania wyrobów budowlanych, wykonane z tworzyw 

sztucznych 
  

15 01 04 Opakowania wyrobów budowlanych, wykonane z metali   

15 01 06 
Zmieszane odpady opakowaniowe po wyrobach 

budowlanych 
  

15 01 10 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
  

15 02 02 
Tkaniny i szmaty do wycierania, odzież ochronna 

zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami 
  

15 02 03 
Tkaniny i szmaty do wycierania, odzież ochronna nie 

zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami 
  

Kod Rodzaj odpadów 

Całkowita szacowana ilość 
odpadów [Mg] 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Beton (z powłok dociążających gazociągu) 75 052 78 648 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

budynków i infrastruktury drogowej 

  

Metal (z rur stalowych) 36 945 38 715 

17 04 07 Odpady metalowe i ze stopów metali, w tym złom   

Odpady zmieszane / komunalne (palne — tworzywa sztuczne, 

papier, karton, żywność) 
74,89 78,48 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

wytworzone przez wykonawców robót budowlanych 
  

Odpady chemiczne / niebezpieczne (smary, inne oleje, farby, 

lakiery, zużyte urządzenia elektryczne, itp.) 
9,77 10,24 

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne   

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe   

13 03 
Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 
  

13 04 Oleje zęzowe   

13 07 Odpady paliw ciekłych   

13 08 Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach   

Inne odpady (drewno z palet, powłoki na spoinach spawanych 

wykonane na budowie, itd.) 
9,77 10,24 

17 02 01 Drewno   

17 02 03 
Tworzywa sztuczne, np. elementy budowlane z nich 

wykonane 
  

17 04 05 
Złom żelazny i stalowy, np. fragmenty kształtowników, rur, 

drutów, blachy, itp. 
  

17 09 04 Zmieszane odpady budowlane   

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury   
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Odpady powstałe podczas eksploatacji 

Ilości odpadów wytwarzanych na etapie eksploatacji gazociągu podmorskiego powinny być bardzo 

ograniczone. Nie przewiduje się bowiem znaczących robót na eksploatowanym gazociągu 

(szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale 3.7 Raportu). Zadania, które przewiduje się  

w okresie eksploatacji całego gazociągu, obejmują: 

• zapuszczanie tłoków (co 3-5 lat); 

• przeglądy techniczne z korektą długości odcinków niepodpartych gazociągu (co roku); 

• naprawy (zdarzenie nieplanowane i doraźne). 

Na pokładzie statków prowadzących przeglądy części podmorskiej gazociągu oraz korygujących 

długość odcinków niepodpartych gazociągu powstanie niewielka ilość odpadów komunalnych.  

W razie np. wymiany olejów i innych płynów eksploatacyjnych mogą powstać pewne ilości odpadów 

chemicznych. 

 

Naprawy gazociągu należą do zadań nieplanowanych. W razie nieoczekiwanego zatem uszkodzenia 

gazociągu, zakres napraw (i tym samym rodzaj oraz ilości odpadów) zależał będzie od charakteru 

szkód, i nie da się poczynić tu żadnych założeń ilościowych. 

 

Roczne ilości wytwarzanych odpadów oraz ich grupy katalogowe opisano w Tabeli 3-31. 

Tabela 3-31 Szacowana masa odpadów w podziale na grupy - eksploatacja gazociągu podmorskiego. 

 Produkcja i zagospodarowanie odpadów w części lądowej inwestycji 

Produkcja odpadów w obszarze wyjścia gazociągu na ląd jest związana z następującymi obszarami 

działalności:  

15 01 02 
Opakowania wyrobów budowlanych, wykonane z tworzyw 

sztucznych 
  

15 01 04 Opakowania wyrobów budowlanych, wykonane z metali   

15 01 06 
Zmieszane odpady opakowaniowe po wyrobach 

budowlanych 
  

15 01 10 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
  

15 02 02 
Tkaniny i szmaty do wycierania, odzież ochronna 

zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami 
  

15 02 03 
Tkaniny i szmaty do wycierania, odzież ochronna nie 

zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami 
  

Kod Rodzaj odpadów 

Całkowita szacowana ilość 
odpadów [Mg/rok] 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Odpady zmieszane / komunalne (palne — tworzywa sztuczne, 

papier, karton, żywność) 
1 1 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

wytworzone przez wykonawców robót budowlanych 
  

Odpady chemiczne / niebezpieczne (smary, inne oleje, farby, 

lakiery, zużyte urządzenia elektryczne, itp.) 
0,01 0,01 

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne   

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe   

13 03 
Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 
  

13 04 Oleje zęzowe   

13 07 Odpady paliw ciekłych   

13 08 Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach   
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• budowa tunelu; 

• przeciąganie przewodu gazociągu przez tunel na ląd; 

• odbiór wstępny; 

• budowa łącznika gazociągu i SZG. 

Odpady wytwarzane podczas wiercenia tunelu 

W Tabeli 3-32 podano grupy odpadów mogących powstać podczas prac budowlanych związanych 

z drążeniem tunelu, opisanych w Rozdziale 3.5.1 Raportu. Chodzi tu w szczególności o odpady 

związane z użytkowaniem zawiesiny płuczkowej oraz ziemię ewentualnie zanieczyszczoną podczas 

drążenia tunelu (patrz Tabela 3-32). Ziemia z drążonego tunelu zostanie podzielona na frakcje 

wg. wielkości ziarna w instalacji separacji urobku i płuczki na terenie tunelowania wyjścia na ląd. 

Zanieczyszczenia trafią zatem do frakcji o najmniejszym ziarnie. Instalacja separacji urobku będzie 

pracowała w pełni automatycznie, czyli narażenie pracowników na ewentualne zanieczyszczenia 

pochodzące z ziemi nie będą miały miejsca. 

Tabela 3-32 Szacowana masa odpadów w podziale na grupy - drążenie tunelu. 

Kod Rodzaj odpadów 

Całkowita szacowana ilość 
odpadów [Mg] 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Odpady zmieszane / komunalne (palne — tworzywa sztuczne, 

papier, karton, żywność) 
3,5 5,2 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

wytworzone przez wykonawców robót budowlanych 
  

20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 
  

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury   

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe po wyrobach budowlanych   

15 01 10 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
  

15 02 02 
Tkaniny i szmaty do wycierania, odzież ochronna 

zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami 
  

15 02 03 
Tkaniny i szmaty do wycierania, odzież ochronna nie 

zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami 
  

Odpady chemiczne / niebezpieczne (smary, inne oleje, farby, 

lakiery, zużyte urządzenia elektryczne, itp.) 
0,01 0,01 

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne   

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe   

13 03 
Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła 
  

13 04 Oleje zęzowe   

13 07 Odpady paliw ciekłych   

13 08 Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach   

Urobek / oddzielona zawiesina płuczkowa (resztki) 6 150 12 295 

17 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 

budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

10 15 

17 05 
Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów 

zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 
6 000 12 000 

17 05 03 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje 

niebezpieczne (np. PCB) 
Nieznane Nieznane 

17 05 04 
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 

03 
  

7 
Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 

produktów przemysłu chemii organicznej 
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Odpady wytwarzane podczas zadań związanych z przeciąganiem gazociągu tunelem na 

ląd 

Ilość odpadów mających powstać podczas przeciągania gazociągu tunelem na ląd, którą to 

czynność opisano w Rozdziale 3.5.4 Raportu, będzie ograniczona i zasadniczo będzie się składała 

z betonu pochodzącego ze stop kotwiących i stali ze ścianek szczelnych. Grupy i ilości odpadów 

podano w Tabeli 3-33. 

Tabela 3-33 Szacowana masa odpadów w podziale na grupy - przeciąganie gazociągu tunelem na ląd. 

7 06 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania 

tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków 

dezynfekujących i kosmetyków 

90 1) 180 1) 

7 06 04 
Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i 

ciecze macierzyste 
50 100 

Uwaga:  

1) 1,5 % całkowitej ilości ziemi (objętościowo) 

Kod Rodzaj odpadów 

Całkowita szacowana ilość 
odpadów [Mg] 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Beton (z bloków kotwiących) 24 24 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 

budynków i infrastruktury drogowej 

  

Metal (ścianki szczelne, belki, itp.) 20 20 

17 04 07 Odpady metalowe i ze stopów metali, w tym złom   

Odpady zmieszane / komunalne (palne — tworzywa sztuczne, 

papier, karton, żywność) 
2 2 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

wytworzone przez wykonawców robót budowlanych 
  

20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 
  

Odpady chemiczne / niebezpieczne (smary, inne oleje, farby, 

lakiery, zużyte urządzenia elektryczne, itp.) 
0,01 0,01 

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne   

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe   

13 03 
Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory 

oraz nośniki ciepła 
  

13 04 Oleje zęzowe   

13 07 Odpady paliw ciekłych   

13 08 Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach   

Inne (drewno z podpór, itp.) 2 2 

17 02 01 Drewno   

17 02 03 
Tworzywa sztuczne, np. elementy budowlane z nich 

wykonane 
  

17 04 05 
Złom żelazny i stalowy, np. fragmenty kształtowników, rur, 

drutów, blachy, itp. 
  

17 09 04 Zmieszane odpady budowlane   

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury   

15 01 02 
Opakowania wyrobów budowlanych, wykonane z tworzyw 

sztucznych 
  

15 01 04 Opakowania wyrobów budowlanych, wykonane z metali   

15 01 06 
Zmieszane odpady opakowaniowe po wyrobach 

budowlanych 
  

15 01 10 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
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Odpady wytwarzane podczas zadań związanych z odbiorem wstępnym 

Odpady mające powstać podczas zadań odbioru wstępnego, opisanych w Rozdziale 3.6 Raportu, 

podano w Tabeli 3-34. 

Tabela 3-34 Szacowana masa odpadów w podziale na grupy - odbiór wstępny. 

15 02 02 
Tkaniny i szmaty do wycierania, odzież ochronna 

zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami 
  

15 02 03 
Tkaniny i szmaty do wycierania, odzież ochronna nie 

zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami 
  

Kod Rodzaj odpadów 

Całkowita szacowana ilość 
odpadów [Mg] 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Beton 12 12 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia budynków 

i infrastruktury drogowej 

  

Metale 8 8 

17 04 07 Odpady metalowe i ze stopów metali, w tym złom   

Odpady zmieszane / komunalne (palne — tworzywa sztuczne, 

papier, karton, żywność) 
1 1 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, wytworzone 

przez wykonawców robót budowlanych 
  

20 03 04 
Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 
  

Odpady chemiczne / niebezpieczne (smary, inne oleje, farby, 

lakiery, zużyte urządzenia elektryczne, itp.) 
0,01 0,01 

13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne   

13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe   

13 03 
Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz 

nośniki ciepła 
  

13 04 Oleje zęzowe   

13 07 Odpady paliw ciekłych   

13 08 Odpady olejowe nie ujęte w innych podgrupach   

Korek żelowy (do czyszczenia wnętrza gazociągu) 20 20 

06 13 99 Inne niewymienione odpady   

Inne (podpory, itp.) 1 1 

17 02 01 Drewno   

17 02 03 
Tworzywa sztuczne, np. elementy budowlane z nich 

wykonane 
  

17 04 05 
Złom żelazny i stalowy, np. fragmenty kształtowników, rur, 

drutów, blachy, itp. 
  

17 09 04 Zmieszane odpady budowlane   

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury   

15 01 02 
Opakowania wyrobów budowlanych, wykonane z tworzyw 

sztucznych 
  

15 01 04 Opakowania wyrobów budowlanych, wykonane z metali   

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe po wyrobach budowlanych   

15 01 10 
Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 
  

15 02 02 
Tkaniny i szmaty do wycierania, odzież ochronna 

zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami 
  

15 02 03 
Tkaniny i szmaty do wycierania, odzież ochronna nie 

zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami 
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Odpady wytworzone podczas budowy łącznika gazociągu i SZG 

Odcinek lądowy gazociągu na terenie Polski jest bardzo krótki w porównaniu z całością gazociągu 

podmorskiego, zaś oba warianty jego lokalizacji z punktu widzenia gospododarki odpadami bardzo 

podobne do siebie. Dlatego też tabelę odpadów przygotowano tylko dla wariantu Niechorze-

Pogorzelica, który jest dłuższy, i gdzie SZG umiejscowiona będzie w komorach podziemnych. 

Odpady mające powstać podczas budowy łącznika gazociągu i SZG na terenie Polski, faza budowy 

opisana szerzej w Rozdziale 3.5.3 Raportu, podano w Tabeli 3-35. 

Tabela 3-35 Szacowana masa odpadów w podziale na grupy - budowy łącznika gazociągu i SZG. 

Kod Rodzaj odpadów 

Całkowita szacowana ilość 
odpadów [Mg] 

Niechorze-Pogorzelica 

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych  

08 01 11* 
Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

< 0,1 

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki 

organiczne lub inne substancje niebezpieczne 

< 0,1 

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw 

sztucznych 

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów < 0,5 

12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych < 0,1 

12 01 13 Odpady spawalnicze < 0,5 

12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20 < 0,1 

Odpady opakowaniowe 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury < 0,1 

15 01 02 Opakowania wyrobów budowlanych, wykonane z tworzyw 

sztucznych 

< 0,1 

15 01 04 Opakowania wyrobów budowlanych, wykonane z metali < 0,1 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe po wyrobach budowlanych < 0,5 

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 

< 0,1 

15 02 02* Tkaniny i szmaty do wycierania, odzież ochronna 

zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami 

< 0,1 

15 02 03 Tkaniny i szmaty do wycierania, odzież ochronna nie 

zanieczyszczona niebezpiecznymi substancjami 

< 0,1 

Odpady nie ujęte w innych grupach 

16 06 04 Baterie alkaliczne używane przez wykonawców podczas robót 

budowlanych 

< 0,1 

16 06 05 Inne baterie i akumulatory używane przez wykonawców 

podczas robót budowlanych 

< 0,1 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia nie 

zawierające substancji niebezpiecznych 

< 1 

17 01 82 Inne nie wymienione odpady < 1 

17 02 03 
Tworzywa sztuczne, np. elementy budowlane z nich 

wykonane 

< 1 

17 04 05 
Złom żelazny i stalowy, np. fragmenty kształtowników, rur, 

drutów, blachy, itp. 

< 1 

17 05 04 
Nadmiar masy ziemnej pozostałej po zasypanu i ostatecznym 

zagospodarowaniu terenu budowy 

< 1100 m3 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 

03 

< 0,1 

17 09 04 Zmieszane odpady budowlane < 1 

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie 
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 Gospodarka odpadami 

W trakcie realizacji Przedsięwzięcia będą powstawały odpady budowlane, odpady komunalne  

i komunalnopodobne jak również masy ziemne. 

 

Gospodarowanie odpadami i masami ziemnymi będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Gospodarowanie masami ziemnymi w tym urobkiem szczegółowo opisano w Rozdziale 

3.12 Raportu. 

 

Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytworzenia przedstawiono w Rozdziałach 3.11.1 

(dla części morskiej) oraz 3.11.2 (dla części lądowej) Raportu. 

 

System zarządzania odpadami będzie obejmował między innymi: 

• przeciwdziałanie powstawaniu odpadów; 

• minimalizację ilości wytwarzania odpadów; 

• ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzania i składowania odpadów. 

Zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości będzie realizowane u źródła 

poprzez efektywne wykorzystanie surowców, wody i energii. Znaczne ograniczanie ilości 

wytwarzanych odpadów można osiągnąć poprzez lepsze nimi gospodarowanie. I tak sposoby 

minimalizacji ilości odpadów powstających na etapie budowy i eksploatacji Przedsięwzięcia oraz ich 

potencjalnego negatywnego wpływu na środowisko będą obejmować następujące działania:  

• przeznaczanie odpadów w pierwszej kolejności do powtórnego przetworzenia, a do składowania 

kierowanie jedynie takich odpadów, które nie stanowią cennego surowca wtórnego; 

• selektywne magazynowanie odpadów, w sposób dostosowany do właściwości chemicznych  

i fizycznych odpadów oraz zagrożenia, jakie mogą powodować te odpady; 

• magazynowanie przepracowanych olejów w sposób zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki i Pracy z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2015 poz. 1694); 

• sukcesywne wywożenie odpadów; 

• przekazywanie odpadów uprawnionym odbiorcom; 

• systematyczne prowadzenie ewidencji odpadów; 

• regularne kontrolowanie funkcjonowania maszyn i urządzeń na poszczególnych stanowiskach 

pracy; 

• wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za ochronę środowiska, w tym za gospodarkę odpadami; 

• opracowanie wewnętrznego zarządzenia dotyczącego obowiązków pracowników obsługujących 

stanowiska, na których powstają odpady; 

• opracowanie instrukcji dotyczących sposobów postępowania z odpadami niebezpiecznymi. 

Główne strumienie odpadów powstaną na etapie budowy Przedsięwzięcia na lądzie. W związku  

z tym poniżej szczegółowo opisano system gospodarowania odpadami na tym etapie. 

Magazynowanie odpadów 

Dla odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na terenie budowy zostaną 

wyznaczone miejsca magazynowania stosownie do ilości, rodzaju i właściwości odpadów, 

zapewniające bezpieczne dla środowiska ich gromadzenie. Odpady niebezpieczne magazynowane 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

wytworzone przez wykonawców robót budowlanych 

< 1 

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do 

gromadzenia nieczystości 

< 1 

ŁĄCZNIE 1658 

W tym odpady niebezpieczne 0,4 
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będą w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób postronnych, w wydzielonych miejscach,  

w sposób zabezpieczający środowisko wodno-gruntowe przed zanieczyszczeniem.  

 

Głównym strumieniem odpadów powstających podczas budowy, będzie urobek wydobywany  

w trakcie pracy maszyny TMB. Nie jest to odpad bezpośrednio związany z realizacją odcinka 

lądowego, jednak będzie składowany na lądzie. Urobek będzie pompowany do instalacji separacji, 

gdzie woda zostanie oddzielona od zawiesiny płuczkowej. Odwodniony w ten sposób urobek będzie 

następnie przepompowywany lub przenoszony taśmowo na hałdę tymczasowego składowania 

urobku na terenie budowy. Lokalizacja miejsca tymczasowego składowania urobku została 

przedstawiona poglądowo na Rysunku 3-23. Dla tymczasowego składowania urobku przeznaczono 

teren utwardzony o powierzchni około 2000 m2. Urobek będzie sukcesywnie wywożony, jednak 

przewiduje się, że na terenie budowy może być składowanych do około 2000 m3 urobku. Z uwagi 

na możliwą zawartość wody w urobku teren będzie odwadniany, a odcieki będą magazynowane  

w szczelnych zbiornikach i wywożone przez uprawnione podmioty. Następnie technologia 

przewiduje załadunek urobku z hałdy na pojazdy ciężarowe i wywóz do zakładu zajmującego się 

zagospodarowaniem takich materiałów. 

 

Realizacja inwestycji będzie się wiązać z powstawaniem odpadów budowlanych zaklasyfikowanych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923) do odpadów opakowaniowych pochodzących z dostaw części 

składowych instalacji z grupy 15 – Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 

materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach oraz odpadów z grupy 17 – 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej 

(włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). 

 

Odpady będą gromadzone i przechowywane w pojemnikach magazynowych (najczęściej 

kontenerach z tworzywa sztucznego lub stalowych), dostosowanych pod względem wielkości, 

materiału oraz sposobu zabezpieczenia do rodzaju, stanu skupienia i innych własności 

gromadzonych odpadów lub w inny sposób, umożliwiający ich bezpieczne magazynowanie  

i przeładunek.  

 

Ewentualne oleje będą magazynowane w szczelnych, stalowych zbiornikach, na podłożu 

nieprzepuszczalnym, zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi, w miejscu wyposażonym 

w urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2015 r. poz. 1694). 

 

Także dla pozostałych odpadów (w tym komunalnych i komunlanopodobnych) zostaną wyznaczone 

miejsca magazynowane dostosowane do właściwości odpadów i ich wpływu na środowisko.  

 

Na obecnym etapie nie jest możliwe wskazanie konkretnych miejsc składowania odpadów. 

Wszystkie wytwarzane odpady magazynowane będą na terenie, do którego Inwestor będzie 

posiadał tytuł prawny, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Ostateczne miejsca i sposób 

tymczasowego magazynowania odpadów powstających na etapie budowy zostaną ustalone na 

etapie organizacji prac z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach. 

 

Teren budowy, na którym zrealizowany zostanie zespół zaworowy jak również znaczna część 

odcinka lądowego znajdują się poza morskim pasem technicznym (dla wariantu Niechorze-

Pogorzelica wewnątrz pasa ochronnego, dla wariantu Rogowo poza pasem ochronnym). Planowane 

składowanie urobku jak również innych odpadów będzie realizowane na części placu budowy 

zlokalizowanej poza obszarem pasa technicznego. Na części placu budowy znajdującej się 

wewnątrz pasa technicznego przewiduje się jedynie tymczasowe składowanie ziemi z wykopów. 

Ziemia ta zostanie następnie wykorzystana do zasypania wykopów po ułożeniu rurociągu i na 
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terenie zespołu zaworowego, w ramach rekultywacji, a naddatek ziemi jako odpad zostanie 

wywieziony na odpowiednie miejsce składowania. 

Transport odpadów 

Transport odpadów wytwarzanych w związku z realizacją przedsięwzięcia będzie się odbywać 

zgodnie z postanowieniami Ustawy o odpadach, z wykorzystaniem własnych środków transportu 

lub za pośrednictwem firm zewnętrznych, z zachowaniem przepisów dotyczących transportu 

drogowego materiałów niebezpiecznych (o ile dotyczy), przepisów o ruchu drogowym oraz  

z zachowaniem bezpieczeństwa i czystości na drogach.  

 

W przypadku transportu odpadów środkami transportu firm zewnętrznych konieczne jest 

posiadanie przez nie zezwolenia na transport odpadów wydanych na podstawie dotychczasowych 

przepisów Ustawy o odpadach lub – po utworzeniu rejestru, o którym mowa w art. 49 Ustawy  

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. – wpisania do rejestru jako transportujący odpad. 

 

Transport odpadów wytworzonych przez siebie nie wymaga posiadania zezwolenia na transport ani 

występowania z wnioskiem o wpis do rejestru. 

Dalszy sposób gospodarowania odpadami 

Dalszy sposób gospodarowania odpadami wytwarzanymi w związku z eksploatacją Przedsięwzięcia 

będzie zgodny z wymaganiami prawa i stosownymi decyzjami z zakresu gospodarki odpadami.  

 

Odpady przekazywane będą jedynie podmiotom gwarantującym zgodne z prawem ich 

zagospodarowanie. W pierwszej kolejności odpady przekazywane będą upoważnionym odbiorcom 

odpadów prowadzącym odzysk lub zbieranie odpadów, a jeśli jest to niemożliwe – upoważnionym 

odbiorcom odpadów posiadającym zezwolenia na unieszkodliwianie odpadów. Spełnione będą więc 

wymagania zawarte w ustawie o odpadach dotyczące hierarchii postępowania z odpadami. 

3.12 Gospodarka urobkiem 

Urobek z dna morskiego 

Lokalizację wyjścia gazociągu na ląd dla obu wariantów, wraz z zakładaną lokalizacją pierwszego 

suchego spawu, szybu końcowego oraz obszaru składowania urobku z dna morskiego 

przedstawiono poglądowo na Rysunku 3-13 i Rysunku 3-14.  

 

Podstawowe parametry szybu końcowego: 

• szerokość – ok. 40 m; 

• długość – ok. 60 m; 

• głębokość – ok. 5,4 m. 

Urobek z tego wykopu zostanie odłożony na dno morskie bezpośrednio przy lokalizacji 

wykonywania prac. Po ułożeniu gazociągu, szyb końcowy zostanie zasypany urobkiem z jego 

wykopu lub nasypem skalnym. Planowane wymiary obszaru składowania urobku wyniosą nie więcej 

niż ok. 67x250x1,5 m (szerokość, długość, głębokość). 

 

TBM należy wydobyć spod dna morskiego, rozkopując je lub bagrując pod szyb końcowy. 

Szacunkową ilość gruntu do usunięcia w ramach tej operacji przedstawiono w Tabeli 3-22. 

Po wprowadzeniu i ułożeniu przewodu gazociągu, szyb końcowy zostanie zasypany urobkiem z jego 

wykopu lub nasypem skalnym. 

 

W ramach Przedsięwzięcia przewiduje się zasypywanie wykopu z gazociągiem metodą sztuczną,  

z użyciem urobku pochodzącego z wykopu w dnie morskim. W przypadku, gdy okaże się, że urobek 
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z wykopu w dnie morskim nie nadaje się na zasypkę, gazociąg w wykopie można zasypać 

materiałem skalnym. 

 

Urobek z pogłębiania pójdzie na odkład pozostawiony na dnie morza bezpośrednio wzdłuż trasy 

wykopu. Po ułożeniu gazociągu w wykopie, gazociąg zostanie zasypany urobkiem odłożonym z dna 

morskiego. 

Urobek z budowy tunelu 

Płuczka wraz ze zwiercinami przetaczana jest przez całą długość tunelu do instalacji separacji 

urobku z zawiesiny. Następnie oddzielona płuczka może zostać (w większości) ponownie zatłoczona 

do tarczy urabiającej. 

 

Ilość urobku z tunelu o długości ok. 600 m (wariant Niechorze) wyniesie ok. 4 123 m3, a dla 

wariantu Rogowo ok. 8 247 m3. Urobek, po oddzieleniu od płuczki w instalacji separacji urobku, 

będzie tymczasowo składowany w szczelnych zbiornikach (ang. muck pit) na terenie placu budowy  

i sukcesywnie wywożony na odpowiednie składowisko odpadów. W przypadku składowania 

materiału na terenie placu budowy będzie to miało miejsce na specjalnie przygotowanych, 

nieprzepuszczalnych powierzchniach. 

 

W Tabeli 3-32 zestawiono ilości odpadów z wiercenia tunelu. W zakresie gospodarki urobkiem 

oszacowano: 

• urobek / oddzielona zawiesina płuczkowa (resztki): ok. 6 150 ton dla wariantu Niechorze-

Pogorzelica oraz ok. 12 295 ton dla wariantu Rogowo, w tym: 

o gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek  

z pogłębiania), 

o odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, 

detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków. 

Budowa tunelu z użyciem TBM 

Szacuje się, że ok. 1,5 % urobku zostanie zanieczyszczona i będzie wymagała unieszkodliwienia,  

a ok. 98,5 % urobku nie zostanie zanieczyszczona. Zanieczyszczenie należy traktować jako 

sytuację awaryjną / rzadko spotykaną przy normalnej pracy urządzeń. Obiegi płynów technicznych 

(smar/olej) są izolowane od obiegów urobkowych. 

 

Na potrzeby budowy wejścia rurociągu na ląd przewiduje się zużycie całkowite płuczki w ilości ok. 

500 m3, w tym ok. 25 ton (Mg) bentonitu. Płuczka z bentonitem będzie sukcesywnie wywożona do 

zakładu przetwarzania i utylizacji tego typu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach. 

 

Budowa tunelu z użyciem TBM z kompensacją naporu gruntu (EPB) 

Urobek odprowadzany jest z przenośnika ślimakowego za pomocą wózków do szybu startowego, 

skąd urobek jest wyciągany do zagospodarowania częściowo na potrzeby zasypania wykopów lub 

rekultywacji, a częściowo poprzez wywiezienie na najbliższe istniejące miejsce składowania. 

Urobek z budowy szybu startowego, łącznika oraz SZG 

Prace przygotowawcze placu budowy będą obejmowały wycięcie drzew, karczowanie i odpowiednie 

przygotowanie terenu pod prace budowlane. Ściółkę leśną i warstwy wierzchnie gruntu należy 

wykopać i zabezpieczyć przed zmieszaniem z gruntem z głębszych warstw wykopu, aby nie doszło 

do degradacji gleby leśnej. 

 

Podczas budowy odcinka lądowego będzie wydobywana ziemia z wykopów, która będzie 

tymczasowo składowana w pasie robót. Część pasa montażowego przeznaczona pod odkład ziemi 

w zależności od metody wykonywania wykopów będzie miał szerokość od około 11,5 do około 
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13,5 m. Miejsce i sposób tymczasowego składowania przedstawiono na Rysunku 3-23 oraz 

Rysunku 3-24.  

 

Głębokość wykopu pod gazociąg (łącznik) wynosi ok. 3,5 m. Głębokość wykopów pod budowę SZG 

wynosi ok. 5 m.  

 

Szacunkowa ilość urobku z robót ziemnych dla wariantu Niechorze-Pogorzelica: 

• łącznik gazociągu: od ok. 1 200 m3 do ok. 1 800 m3 (zależnie od technologii robót); 

• wykop pod SZG: ok. 1 000 m3; 

• kabel przyłączeniowy: ok. 280 m3. 

Szacunkowa ilość urobku z robót ziemnych dla wariantu lokalizacji w Rogowie: 

• łącznik gazociągu: od ok. 250 m3 do ok. 350 m3 (zależnie od technologii robót); 

• wykop pod SZG: ok. 600 m3. 

Dokładną ilość urobku z prac ziemnych można będzie określić po opracowaniu wyników badań 

geologicznych i ostatecznych decyzjach wobec całokształtu projektu (tj. profilu przebiegu 

mikrotunelowania i szczegółów projektu budowlanego komór w SZG Niechorze-Pogorzelica).  

 

Zgodnie z Art. 2 ustawy o odpadach przepisów ustawy nie stosuje się do „niezanieczyszczonej gleby 

i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, 

pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym 

na terenie, na którym został wydobyty”. 

 

Po ukończeniu robót budowlanych przewiduje się zasypanie wykopów wybranym z nich urobkiem, 

składowanym na odkładzie w obrębie pasa robót. Ziemia z wykopów zostanie wykorzystana na 

głębszą warstwę zasypki, zaś urobek ze ściółką leśną będzie stanowił warstwę wierzchnią. Nadmiar 

urobku pozostałego po zasypaniu wykopów i zagospodarowaniu terenu może posłużyć do niwelacji 

pasa robót lub też wykonawca robót budowlanych będzie mógł wywieźć go na najbliższe istniejące 

miejsce składowania. 

 

Odpady mogące powstać podczas budowy łącznika gazociągu i SZG podano w Tabeli 3-35. 

 

Nadmiar masy ziemnej pozostałej po pracach rekultywacyjnych i ostatecznym zagospodarowaniu 

terenu budowy oszacowano na < ok. 1100 m3. Ilość ta zostanie jako odpad wywieziona poza teren 

Przedsięwzięcia, na istniejące miejsce składowania, zgodnie z procedurami opisanymi w Rozdziale 

3.11.3 Raportu. 

3.13 Zapotrzebowanie na wodę w procesie budowlanym 

Szereg faz projektu inwestycyjnego wymaga zaopatrzenia w wodę i zrzutu jej w obrębie wyjścia 

gazociągu na ląd. W rozdziale niniejszym przedstawiono przeglądowo związaną z tymi fazami 

gospodarkę wodną. 

 

Poniższe zadania inwestycyjne i obiekty wymagają zaopatrzenia w wodę i jej zrzutu na terenie 

wyjścia gazociągu na ląd: 

• zaplecze socjalne (tj. sanitariaty itp. na terenie budowy); 

• drążenie tuneli (tj. zawiesina płuczkowa, zaprawa cementowa, ewentualne obniżenie poziomu 

wód gruntowych (patrz Rozdział 3.5.1 ROOŚ); 

• odbiór wstępny (FCG) i próby ciśnieniowe (patrz Rozdział 3.6 ROOŚ); 

• budowa lądowego odcinka gazociągu i liniowej SZG (patrz Rozdział 3.5.3 ROOŚ). 
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Tabela 3-36 Sposób i miejsce zagospodarowania zaopatrzenia i zrzutu wody w miejscu wyjścia 
gazociągu na ląd w wariancie Niechorze-Pogorzelica. 

Tabela 3-37 Sposób i miejsce zagospodarowania zaopatrzenia i zrzutu wody w miejscu wyjścia 
gazociągu na ląd w wariancie Rogowo. 

Zadania Ilość przybliżona Źródło Odbiornik 

Zaplecze socjalne po stronie polskiej 

Woda na potrzeby socjalne 538 m3 
Dostawca wody  
(PL) 

Szambo/Ciężarówka 3)  
(PL) 

Budowa szybu startowego 

Odwodnienia  Nieznane 2) 
Wody gruntowe  
(PL) 

Morze i/lub ciężarówka 

3) (PL) 

Drążenie tunelu po stronie polskiej 

Woda do drążenia tunelu 600 m3 
Dostawca wody 
 (PL) 

Ciężarówka 3) 
 (PL) 

Odbiór wstępny gazociągu podmorskiego 

Przybitki do czyszczenia i pomiarów 
wnętrza gazociągu 

Przybitki wodne: 720 
m3 

Morze  
(DK) 

Morze 
(DK) 

Mieszanina wody z 
żelem: 20 m3 

Morze  
(DK) 

Ciężarówka 3) 
(PL) 

Próby ciśnieniowe 374 000 m3 1) 
Morze  
(DK) 

Morze  
(DK) 

Przybitki z wody słodkiej podczas 
odwadniania 

720 m3 
Dostawca wody 
(PL) 

Morze 
(DK) 

Budowa lądowego odcinka gazociągu i liniowej SZG 

Odwodnienia Nieznane 4) 
Wody gruntowe  
(PL) 

Morze i/lub ciężarówka 

3) (PL) 

Odbiór wstępny gazociągu lądowego 

Zalanie i czyszczenie 15 m3 5)   

Próby ciśnieniowe 90 m3 6) 
Dostawca wody 
(PL) 

Ciężarówka 3) 
(PL) 

Uwaga: 
1) 220% pojemności gazociągu. Ilość określono zakładając, że gazociąg trzeba będzie zalać dwukrotnie, 

oraz uwzględniając niewielką ściśliwość wody. 
2) Ewentualna konieczność obniżenia poziomu wód gruntowych podczas pogłębiania szybu startowego (aż 

do ułożenia płyty betonowej), patrz Rozdział 3.5.1. 
3) Przewóz do najbliższej oczyszczalni ścieków / odbiorcy odpadów. 
4) Ewentualne zapotrzebowanie podczas opróżniania opisano w Rozdziale 3.5.3. 
5) Ilość wody wystarczająca do zalania maks. 15% objętości wewnętrznej gazociągu, patrz Rozdział 

3.6.2. 
6) Włączając w to objętość użytą do FCG. 

Zadania Ilość przybliżona Źródło Odbiornik 

Zaplecze socjalne po stronie polskiej 

Woda na potrzeby socjalne 680 m3 
Dostawca wody  
(PL) 

Szambo/Ciężarówka 3)  
(PL) 

Budowa szybu startowego 

Odwodnienia  Nieznane 2) 
Wody gruntowe  
(PL) 

Morze i/lub Ciężarówka 

3) (PL) 

Drążenie tunelu po stronie polskiej 

Woda do drążenia tunelu 1 200 m3 
Dostawca wody 
(PL) 

Ciężarówka 3) 
 (PL) 

Odbiór wstępny gazociągu podmorskiego 

Przybitki do czyszczenia  
i pomiarów wnętrza gazociągu 

Przybitki: 720 m3 
Morze  
(DK) 

Morze 
(DK) 

Mieszanina wody z 
żelem: 20 m3 

Morze  
(DK) 

Ciężarówka 3)  
(PL) 

Próby ciśnieniowe 374 000 m3 1) 
Morze  
(DK) 

Morze  
(DK) 

Przybitki z wody słodkiej podczas 
odwadniania 

720 m3 
Dostawca wody 
(PL) 

Morze 
(DK) 

Budowa lądowego odcinka gazociągu i liniowej SZG 

Odwodnienia Nieznane 4) 
Wody gruntowe  
(PL) 

Morze i/lub ciężarówka 

3) (PL) 

Odbiór wstępny gazociągu lądowego 

Zalanie i czyszczenie 2 m3 5) Dostawca wody Ciężarówka 3) 
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(PL) (PL) 

Próby ciśnieniowe 18 m3 6) 
Dostawca wody 
(PL) 

Ciężarówka 3) 
(PL) 

Uwaga: 
1) 220% pojemności gazociągu. Ilość określono zakładając, że gazociąg trzeba będzie zalać dwukrotnie, 

oraz uwzględniając niewielką ściśliwość wody. 
2) Ewentualna konieczność obniżenia poziomu wód gruntowych podczas pogłębiania szybu startowego (aż 

do ułożenia płyty betonowej), patrz Rozdział 3.5.1. 
3) Przewóz do najbliższej oczyszczalni ścieków / odbiorcy odpadów. 
4) Ewentualne zapotrzebowanie podczas odwadniania opisano w Rozdziale 3.5.3. 
5) Ilość wody wystarczająca do zalania maks. 15% objętości wewnętrznej gazociągu, patrz Rozdział 

3.6.2. 
6) Włączając w to objętość użytą do FCG. 
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4. OCENA RYZYKA 

4.1 Wstęp 

Niniejszy rozdział zawiera podsumowanie wyników analizy ryzyka wystąpienia wypadków 

środowiskowych i wystąpienia zagrożeń oddziaływujących na społeczeństwo (ryzyko dotyczące 

stron trzecich lub ogółu społeczeństwa). Ryzyko jest definiowane jako prawdopodobieństwo 

wystąpienia wypadku lub awarii połączone z jego konsekwencjami. 

 

Na początkowym etapie przedprojektowym dokonano szczegółowej identyfikacji możliwych do 

wystąpienia zagrożeń zgodnie z metodą HAZID, ang. Hazard Identification Study (Ramboll, 2018n). 

Celem analizy i przeprowadzonych warsztatów HAZID było: 

• zidentyfikowanie istotnych zagrożeń wraz z ich możliwymi przyczynami i konsekwencjami; 

• udokumentowanie wszelkich dostępnych zabezpieczeń i działań mitygujących dotyczących 

zagrożeń; 

• ocena ryzyka (prawdopodobieństwo i konsekwencje) związanego z zagrożeniami (w tym  

z uwzględnieniem zastosowania istniejących zabezpieczeń); 

• rekomendacja i przypisanie działań w celu eliminacji, zapobiegania, kontrolowania lub 

łagodzenia zagrożeń. 

Podczas warsztatów HAZID zidentyfikowano 91 potencjalnych zagrożeń (35 związanych z etapem 

eksploatacji i 56 związanych z etapem budowy). Zidentyfikowane zagrożenia zostały poddane 

dalszej szczegółowej analizie w ramach procesu zarządzania ryzykiem. 

 

Dla morskiej części całego Projektu, którego element w obszarze morskim Rzeczpospolitej Polskiej 

stanowi Przedsięwzięcie, na podstawie danych uzyskanych podczas analizy HAZID, 

przeprowadzono szczegółowe analizy ryzyka. Wyniki dotyczące etapu budowy udokumentowano  

w „Analizie ryzyka budowlanego” (CRA – z ang. Construction Risk Analysis; Ramboll, 2018p),  

a wyniki dotyczące eksploatacji umieszczono w „Ilościowej analizie ryzyka” (QRA – z ang. 

Quantitative Risk Assessment; Ramboll, 2018f). 

 

Niniejszy dokument zawiera odniesienia do wspomnianego raportu CRA dotyczące środowiska 

pracy i zagrożeń, na jakie może być narażony personel biorący udział w pracach budowlanych. 

Ponadto, podstawą kontroli ryzyka na etapie budowy i eksploatacji jest opisany w Rozdziale 4.10 

Raportu System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz System Zarządzania 

Środowiskowego, który został opracowany przez firmę Gaz-System S.A. 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 23, 24 i 48 ustawy Poś, pod pojęciem poważnej awarii rozumie się zdarzenie, 

w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, 

magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 

prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska, 

lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

 

Przedmiotowe Przedsięwzięcie składa się z gazociągu podmorskiego oraz odcinka lądowego jak 

opisano szczegółowo w Rozdziale 3 Raportu. Zgodnie z art. 248 ust 2a pkt 8 ustawy Poś do 

gazociągów przesyłowych nie stosuje się przepisów kwalifikujących i definiujących zakład 

stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości 

znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do 

zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 

138) gaz ziemny jest substancją niebezpieczną. 
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Odpowiednio wczesne zidentyfikowanie oraz ocena źródeł potencjalnych zagrożeń i awarii  

w powiązaniu z zastosowaniem środków zaradczych już na etapie projektowania pozwala 

ograniczyć do minimum zarówno ryzyko wystąpienia jak i potencjalne skutki zdarzeń 

nieplanowanych mogących wystąpić na poszczególnych etapach realizacji Przedsięwzięcia. 

4.2 Zastosowanie zasady ALARP 

Działania planistyczne i prace projektowe zostały przeprowadzone w oparciu między innymi  

o zasadę ograniczenia ryzyka do możliwie najniższego akceptowalnego poziomu (zasada ALARP – 

z ang. As Low As Reasonably Practicable). Rysunek 4-1 przedstawia podstawy zasady ALARP. 

 

 

 
Rysunek 4-1 Trójkąt obrazujący zasadę ALARP. 

Niedopuszczalne zagrożenia przedstawione w górnej części muszą być zawsze zmniejszane, 

ponieważ generują one ryzyko nieakceptowalne na poziomie przekraczającym poziom określony 

przez przepisy prawne, standardy wewnętrzne firmy, standardy branżowe lub inne normy  

i wytyczne. Zagrożenia znajdujące się w obszarze akceptowalnego ryzyka należy zredukować do 

możliwie najniższego racjonalnego poziomu (ALARP), czyli do momentu, gdy koszt dalszej redukcji 

zagrożenia pozostawałby w rażącej dysproporcji w stosunku do uzyskanych korzyści. 

Przyporządkowanie ryzyka do schematu ALARP to ostatni etap analizy oceny ryzyka pozwalający 

na określenie, czy istnieją jakiekolwiek praktyczne środki zabezpieczające, które można dodatkowo 

wdrożyć w celu dalszej redukcji ryzyka. Na potrzeby koncepcji projektowej i wstępnego 

projektowania, dla Baltic Pipe, w tym Przedsięwzięcia, przygotowany został raport ALARP 

przedstawiający wyniki analiz przeprowadzonych przy zastosowaniu metody ALARP (Ramboll, 

2018d). 

4.3 Kryteria akceptacji ryzyka 

Kryteria akceptacji ryzyka (RAC – ang. Risk Assessment Criteria) ustanowione dla Przedsięwzięcia 

spełniają założenia najlepszych praktyk branżowych powstałych na podstawie wiedzy zdobytej 

dzięki zakończonym już dużym projektom budowy rurociągów podmorskich, zgodnie  
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z dokumentacją zawartą w „Filozofii bezpiecznego projektowania” stworzonej dla przedmiotowego 

projektu (Ramboll, 2018e). 

 

Kryteria akceptacji ryzyka (RAC) odnoszące się do bezpieczeństwa człowieka zostały opracowane 

dla ryzyka indywidualnego (IR) będącego ryzykiem utraty życia przez pojedyncze osoby (tzn. przez 

każdą osobę ogółu społeczeństwa). Zostały przyjęte różne kryteria dla osób bezpośrednio 

związanych z projektem oraz dla osób trzecich. 

 

W przypadku osób zaangażowanych w prace nad projektem (np. wykonawca instalacji 

rurociągowej) wskaźnik wypadków śmiertelnych (FAR – z ang. Fatal Accident Rate) powinien 

wynosić <10 na 108 godzin narażenia w odniesieniu do instalacji rurociągowej. 

 

Za osoby trzecie uważa się wszelkie osoby, które mogą być narażone na ryzyko związane 

z działaniami przeprowadzanymi przez firmę GAZ-SYSTEM S.A. (np. osoby znajdujące się w porcie 

w czasie przybicia do brzegu lub pasażerowie statków). Ryzyko społeczne (lub grupowe) to ryzyko 

utraty życia przez populację (tzn. pewną ilość różnych ludzi lub grupę ludzi).  

 

Kryterium akceptacji ryzyka zostało zdefiniowane jedynie dla osób trzecich, opisuje je krzywa F-N 

przedstawiona na Rysunku 4-2. Ryzyko mniejsze niż nieakceptowalne mieści się w regionie ALARP, 

co oznacza, że należy ocenić je zgodnie z zasadą ALARP (patrz Rozdział 4.2 ROOŚ). 

 

 

Rysunek 4-2 Kryterium akceptacji ryzyka dla ryzyka społecznego w stosunku do osób trzecich (Ramboll, 
2018e). 

4.4 Identyfikacja zagrożeń 

W dniach 20-21 czerwca 2018 roku w Kopenhadze z udziałem firmy Ramboll i Inwestora, 

przeprowadzono warsztaty HAZID skupiające się na identyfikacji ryzyka i zagrożeń, które mogą 

wpłynąć na Projekt i rozmieszczenie rurociągu podmorskiego, a także mogą stać się punktem 

startowym procesu analizy ryzyka na etapie projektowania rurociągu podmorskiego. 

 

Na podstawie wyników analizy HAZID określono główne wyzwania Projektu (Ramboll, 2018n), 

przedstawione poniżej: 
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• rurociąg zostanie przeprowadzony przez obszary o dużym zagęszczeniu ruchu statków, 

sprawiając, że „Ilościowa analiza ryzyka” (QRA) staje się niezwykle ważnym narzędziem 

pozwalającym na zagwarantowanie, że odpowiednie zabezpieczenia zostaną zainstalowane 

wzdłuż odpowiednich fragmentów rurociągu; 

• rurociąg będzie przecinał kilka systemów kabli oraz Gazociąg Północny (Nord Stream). Wymaga 

to stworzenia niezwykle szczegółowego projektu przecięć, który uwzględniać będzie lokalizację 

punktów przecięć, wysokość struktury przecinającej i podatność na korozję; 

• rurociąg będzie przebiegał przez kilka obszarów Natura 2000 (w przypadku preferowanej trasy 

rurociągu obszaru Przedsięwzięcia, będą to dwa obszary wód polskich). Planowana OOŚ musi 

skupiać się na wielu ważnych czynnikach i szczegółowo określić potencjalne problemy 

wynikające z montażu rurociągu na tych obszarach; 

• większość potencjalnych zagrożeń, które mogą pojawić się na etapie montażu rurociągu, odnosi 

się do ryzyka utraty aktywów, a w szczególności do ryzyka opóźnienia realizacji Projektu; 

• w celu redukcji ryzyka wystąpienia wielu różnych zagrożeń niezwykle ważne jest dokładne 

zaplanowanie etapu montażu rurociągu oraz jasne określenie wymagań obowiązujących dla 

wykonawców zaangażowanych w ten proces; 

• przeprowadzenie prac wymagających ingerencji w dno morskie a także potencjalne ryzyko 

natrafienia na niewybuchy lub chemiczne środki bojowe zlokalizowane na trasie rurociągu; 

• na etapie wykonawczym konieczne będzie rozważenie sposobu regulacji dostępu ludzi do 

tunelu. Zagrożeniami związanymi z tunelem są: praca w przestrzeni ograniczonej pod stałym 

działaniem sprężonego powietrza, naprawa tunelowej maszyny wiertniczej oraz podnoszenie 

ciężkich przedmiotów zwłaszcza w ciemności. Ostatnie dwa zagrożenia są uznawane za 

zagrożenia bezpieczeństwa człowieka poziomu III. 

 

Wszystkie zidentyfikowane zagrożenia zostały przedstawione w raporcie HAZID, który opisuje 15 

czynności głównych i wiele czynności podrzędnych. Zgodnie z informacjami zawartymi w Rozdziale 

4.2 Raportu, dalsze opracowanie i sfinalizowanie działań połączone z cząstkową analizą ryzyka 

stanowi niezwykle ważny etap procesu zarządzania ryzykiem. Pozwala on na udowodnienie jaki 

wysiłek był włożony w celu wyeliminowania, zapobiegania, kontrolowania i zmniejszenia wykrytych 

zagrożeń oraz zmniejszenia ryzyka do możliwie najmniejszego poziomu (ALARP). 

4.5 Ruch statków 

Intensywność ruchu statków dla obszaru Przedsięwzięcia została przeanalizowana na podstawie 

danych za rok 2016 z systemu automatycznej identyfikacji (AIS – z ang. Automatic Identification 

System). Wymóg instalacji urządzeń AIS odnosi się jedynie do statków o pojemności brutto 

przekraczającej 300 ton.  

 

Większa część statków poruszających się na obszarze montażu rurociągu pływa różnymi szlakami 

żeglugowymi zlokalizowanymi w południowo-zachodnim fragmencie Morza Bałtyckiego (Rysunek 

4-3). Głównymi szlakami, wzdłuż których poruszają się statki, są szlak wschodnio-zachodni 

biegnący od wewnętrznej części Morza Bałtyckiego do bełtu Fehmarn, szlak północno-południowy 

biegnący od południowej części Skanii (Trelleborg/Ystad) do portu w Świnoujściu oraz szlak 

północno-południowowschodni biegnący od południa Skanii (Trelleborg/Ystad) do bełtu Fehmarn 

(Rostock/Lübeck). By zwiększyć bezpieczeństwo nawigacji, ruch statków płynących między wyspą 

Bornholm a Szwecją jest regulowany przez system rozgraniczenia ruchu statków (TSS) 

wprowadzony w pobliżu Cieśniny Bornholmskiej, który rozdziela ruch statków płynących 

w kierunku południowo-zachodnim od ruchu statków płynących w kierunku północno-wschodnim. 

 

Zgodnie z Rysunkiem 4-3, wzdłuż trasy planowanego rurociągu zidentyfikowano jeden obszar 

krytyczny w granicach tzw. „strefy spornej”. Obszar krytyczny jest zlokalizowany w miejscu 

przecięcia z głównym szlakiem żeglugowym. Czerwone punktory odpowiadają interwałom między 

punktami kilometrowymi (KPI – z ang. Kilometre Point Intervals; tzn. jednokilometrowej odległości 

między dwoma pobliskimi punktami kilometrowymi) o krytycznie wysokiej częstotliwości skażenia 
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wód olejem, natomiast żółte punktory odpowiadają interwałom między KPI, które pozwalają na 

rozszerzenie obszaru krytycznego na wymaganą długość. 

 

 

Rysunek 4-3 Mapa intensywności ruchu statków wraz z obszarami krytycznymi (Ramboll, 2018f). 

Rysunek 4-4 przedstawia roczny ruch statków przepływających na trasie rurociągu na podstawie 

danych na rok 2016 wprowadzonych do systemu AIS. W celu uwzględnienia przyszłego, 

wzmożonego ruchu statków, dokonano szacowania na rok 2032, czyli 10 lat po rozpoczęciu etapu 

eksploatacji Przedsięwzięcia. 
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Rysunek 4-4 Przewidywany roczny ruch statków przepływających nad trasą gazociągu podmorskiego na 
rok 2032 (Ramboll, 2018f). 

4.6 Zagrożenia i ryzyko w fazie budowy 

 Metodyka 

Na etapie budowy rurociągu podmorskiego ruch morski na obszarze prac zostanie nieznacznie 

zwiększony. Główną przyczyną tego zwiększenia będzie ruch statków układających rurociąg, ruch 

statków realizujących prace ingerujące w dno morskie oraz statków serwisowych dostarczających 

ładunki z baz oraz wspierających prace głównych jednostek. Bazy logistyczne, które zostaną 

wykorzystane na etapie budowy, nie zostały jeszcze wybrane, rozważane lokalizacje zostały 

opisane w Rozdziale 3.10.2 Raportu. W celu przeprowadzenia analizy ryzyka w odniesieniu do 

statków transportowych dostarczających rury, na potrzeby obliczeń przyjęto port w Rønne jako 

bazę do magazynowania sekcji rurowych. Ruch statków do układania rurociągu, statków do prac 

ingerujących w dno morskie i statków dostarczających rury, pływających po okolicznych szlakach 

żeglugowych (Rysunek 4-3) zwiększa ryzyko kolizji, które mogą prowadzić do śmierci 

pasażerów/załogi statków lub poważnego wycieku oleju. 

 

Na podstawie wyników analizy CRA (Ramboll, 2018p) uznano, że konieczne będzie wprowadzenie 

środków mitygujących dotyczących statków do układania rurociągu i układania materiału skalnego, 

dzięki czemu możliwe będzie uniknięcie ryzyka potencjalnych kolizji ze statkami poruszającymi się 

po okolicznych szlakach żeglugowych. Środki mitygujące obejmują wysyłanie powiadomień do 

pobliskich jednostek, wyznaczenie obszarów ograniczonej żeglugi i wykorzystanie technologii AIS 

(system automatycznej identyfikacji).  

 Ryzyko wycieku  

Ryzyko powstawania dużych wycieków oleju odnoszące się do etapu budowy jest powiązane  

z ryzykiem kolizji statków niezależnych ze statkami roboczymi, zwłaszcza gdy wykonują one prace 

konstrukcyjne. Ponadto, zawsze należy uwzględnić ryzyko powstawania niewielkich wycieków oleju 

np. w trakcie ładowania paliwa do zasobni. Główne ryzyko powstawania wycieków oleju jest 

związane z ryzykiem kolizji statku niezależnego z barką układającą, a w małym zakresie, również 

z ryzykiem kolizji statku niezależnego z innym statkiem roboczym. Ryzyko to występuje przede 

wszystkim na obszarach krytycznych, na których rurociąg przecina szlaki żeglugowe (Rysunek 4-3, 

Rysunek 4-4 i Tabela 4-4). 
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Na potrzeby przygotowania całego Projektu wyliczona została przewidywana częstotliwość 

występowania wycieków oleju różnej wielkości dla różnych fragmentów rurociągu (Tabela 4-1). 

Wycieki o wielkość od 0 do 200 ton powstałe w wyniku ładowania paliwa do zasobni zostały 

przedstawione jako odrębna wartość. Pozostałe wartości odpowiadają wielkościom wycieków oleju 

wyliczonym dla barek układających i statków do przeprowadzania prac ingerujących w dno morskie 

po wdrożeniu środków mitygujących oraz dla statków przewożących rury przed wdrożeniem 

środków mitygujących. Metoda i założenia obliczeniowe ryzyka wycieku zostały przedstawione  

w raporcie opracowanym przez firmę Rambøll (Ramboll, 2018p). 

Tabela 4-1 Przewidywana częstotliwość występowania wycieków oleju różnej wielkości – etap budowy. 
Wycieki o wielkości od 0 do 200 ton powstałe w wyniku tankowania paliwa zostały umieszczone  
w osobnym rzędzie. 

Wielkość 
wycieku oleju 
[tony] 

Dania Szwecja Polska 
Obszar 
sporny 

Łącznie 

200 (zasobnik) 7,12×10-5 8,56×10-5 1,47×10-6 1,34×10-5 1,72×10-4 

500 1,67×10-5 1,89×10-5 2,26×10-7 3,53×10-6 3,93×10-5 

1000 7,70×10-6 8,80×10-6 9,73×10-8 1,57×10-6 1,82×10-5 

10 000 4,82×10-6 5,39×10-6 6,59×10-8 1,01×10-6 1,13×10-5 

50 000 1,06×10-6 1,32×10-6 8,79×10-9 1,98×10-7 2,58×10-6 

100 000 1,26×10-7 1,59×10-7 5,41×10-11 1,64×10-8 3,02×10-7 

>100 000 2,52×10-8 3,18×10-8 1,08×10-11 3,28×10-9 6,03×10-8 

Łącznie 1,02×10-4 1,20×10-4 1,87×10-6 1,97×10-5 2,43×10-4 

 

Zgodnie z przewidywaniami, częstotliwość występowania małych wycieków oleju powstałych 

w wyniku ładowania paliwa do zasobnika jest większa niż częstotliwość występowania dużych 

wycieków oleju powstałych w wyniku potencjalnej kolizji między statkiem niezależnym 

(zbiornikowcem do przewozu produktów naftowych) i statkiem roboczym. Największą częstotliwość 

występowania wycieków oleju wywołanych kolizjami statków zarejestrowano na wodach duńskich 

i szwedzkich, które pokrywają się z obszarami o największym natężeniu ruchu statków 

przedstawionymi na Rysunku 4-4. 

 

Kryteria akceptacji ryzyka są zazwyczaj powiązane z zagrożeniem bezpieczeństwa człowieka, 

a nie z ryzykiem wywołania wycieku oleju. Ponadto, ponieważ większe wycieki oleju zdarzają się 

stosunkowo rzadko, niezwykle ciężko jest znaleźć dane statystyczne pozwalające na porównanie 

rzeczywistych wartości z wyliczonymi częstotliwościami i potwierdzenie, czy wyznaczone wielkości 

są akceptowalne. Rysunek 4-5 przedstawia krzywą F-N częstotliwości wycieków oleju i związków 

chemicznych na przestrzeni roku odnoszące się do standardowej instalacji morskiej zamontowanej 

na szelfie kontynentalnym Wielkiej Brytanii w latach 2005-2010. Poniższy rysunek nie odnosi się 

bezpośrednio do warunków projektowych wyznaczonych dla rurociągu, który zostanie ułożony na 

dnie Morza Bałtyckiego, jednakże przedstawia on dane uznawane za poprawne dla pozostałych 

gałęzi przemysłu o surowych wymaganiach bezpieczeństwa i porównywalnym środowisku 

roboczym. 

 

Zgodnie z Rysunkiem 4-5, w okresie i miejscu będących podstawą obliczeniową dla wycieków oleju 

nie stwierdzono żadnych wycieków o wielkości od 2-300 ton. Roczna częstotliwość wycieków oleju 

o wielkości od 10 do 100 ton wyznaczona dla standardowej instalacji morskiej zamontowanej na 

szelfie kontynentalnym Wielkiej Brytanii w latach 2005-2010 wynosiła około 10-2 - 10-3. Porównując 

te dane z częstotliwościami wyznaczonymi dla etapu budowy gazociągu podmorskiego (Tabela 4-1) 

wynoszącymi od 10-4 do 10-5 szansy na wywołanie wycieku otrzymane zostaje prawdopodobieństwo 

wystąpienia wycieku oleju wywołanego pracami konstrukcyjnymi przeprowadzanymi w ramach 

Projektu wynoszące od 10-2 do 10-3 w stosunku do rocznego prawdopodobieństwa wycieku oleju  

z instalacji olejowej lub gazowej zamontowanej na szelfie kontynentalnym Wielkiej Brytanii. 

Zakłada się, że wyznaczona zależność odnosi się również do wycieków oleju większych niż wartości 

przedstawione na Rysunku 4-5. Wartości zostały znormalizowane względem standardowych 
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instalacji morskich (platformy wiertnicze i produkcyjne) zamontowanych na szelfie kontynentalnym 

Wielkiej Brytanii, w oparciu o dane statystyczne wszystkich angielskich instalacji morskich 

zebranych w latach 2005-2010. 

 

 

Rysunek 4-5 Krzywa F-N - przypadkowe wielkości emisji oleju i związków chemicznych (Energy 
Institute, 2012). 

Powyższy rysunek pokazuje, że ryzyko wystąpienia możliwych wycieków oleju wywołanych pracami 

przeprowadzonymi w ramach Przedsięwzięcia jest niskie np. w stosunku do poszukiwania oraz 

wydobycia ropy naftowej i gazu, które są obarczone istotnym ryzykiem wywołania wycieku oleju. 

Niskie ryzyko wynika z braku konieczności wprowadzania oleju na obszar roboczy, z wyjątkiem 

procesu ładowania oleju do zasobni. Tym samym ryzyko wystąpienia znacznego wycieku oleju 

wywołanego pracami przeprowadzonymi w ramach przedmiotowego Przedsięwzięcia jest związane 

wyłącznie z możliwymi interakcjami między statkami roboczymi i statkami niezależnymi, np. 

zbiornikowcami do przewozu produktów naftowych. Ryzyko wywołania wycieków oleju związane  

z realizacją Projektu jest porównywalne z ryzykiem wygenerowanym przez wiele innych działań 

prowadzonych na terenie Morza Bałtyckiego, obejmujących m.in. komercyjny połów ryb i żeglugę 

handlową (oddziaływania powodowane wyciekami oleju opisano w Rozdziale 5.7.6 Raportu). 

 Zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi (strony trzecie) 

Ryzyko wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich zostało wyliczone na podstawie tych 

samych danych dotyczących ruchu statków, których użyto do wyznaczenia częstotliwości 

występowania wycieków oleju. Metoda i założenia obliczeniowe zostały przedstawione w raporcie 

Rambøll (Ramboll, 2018p). 

 

Ryzyko społeczne (dotyczące osób trzecich) jest wyznaczane na podstawie krzywej F-N, która 

pozwala na porównanie ilości wypadków śmiertelnych (N) i rocznej częstotliwości (F) wypadków 

zakończonych śmiercią ≥N.  
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Rysunek 4-6 Krzywe F-N - ryzyko społeczne (dotyczące osób trzecich) na etapie budowy w odniesieniu 
do obszarów krytycznych rozciągających się na 10 km od najważniejszych fragmentów rurociągu 
(Ramboll, 2018p). 

Krzywe F-N przedstawione na Rysunku 4-6 odnoszą się do scenariuszy przed i po wdrożeniu 

środków mitygujących dla statków dostarczających rury i barek układających oraz dla sytuacji,  

w których środki mitygujące zostały wdrożone dla barek układających przy pominięciu statków 

dostarczających rury i statków do układania materiału skalnego.  

 

W porównaniu z kryteriami akceptacji ryzyka (patrz Rozdział 4.3 ROOŚ), zagrożenie 

bezpieczeństwa osób trzecich w przypadku wdrożenia środków mitygujących dla barek 

układających tj. w obszarze ALARP, w którym należy zmniejszyć poziom zagrożenia do najniższego 

możliwego poziomu, jest znacznie poniżej poziomu akceptacji. 

 Środowiskowe skutki wycieków na etapie budowy 

W związku z niskim prawdopodobieństwem wystąpienia wycieku produktów ropopochodnych 

wywołanego pracami konstrukcyjnymi przeprowadzanymi w ramach Przedsięwzięcia (patrz 

Rozdział 4.6.2 ROOŚ), w ramach analiz na potrzeby przygotowywania niniejszego Przedsięwzięcia 

pominięto modelowanie dyspersji oleju. Poniżej przedstawiono krótkie podsumowanie jakościowe 

potencjalnych konsekwencji przypadkowego wycieku materiałów ropopochodnych. 

 

W wyniku oddziaływania wiatru i prądów morskich, ropa naftowa i jej pochodne w środowisku 

morskim gwałtownie się rozprzestrzenia po powierzchni morza, przechodząc równocześnie wiele 

przemian chemicznych i fizycznych (rozkład w warunkach atmosferycznych). Niektóre  

z zachodzących procesów, np. naturalna dyspersja ropy naftowej i pochodnych w wodzie, mogą 

prowadzić do usunięcia wycieku z powierzchni morza, wspomagając jego naturalny rozkład  

w środowisku morskim. Pozostałe procesy, w tym przede wszystkim formowanie się emulsji wodno-

oleistych sprawiają, że olej dodatkowo się utrwala i przez dłuższy czas utrzymuje się na powierzchni 

morza lub gromadzi się na wybrzeżu (ITOPF, 2014a). 

 

Obecność produktów ropopochodnych może oddziaływać na środowisko naturalne na co najmniej 

jeden z opisanych poniżej sposobów (ITOPF, 2014b): 

• wywołując zaburzenia w parametrach fizykochemicznych wody np. natlenienie, przezroczystość 

wody, które ma wpływ na funkcje fizjologiczne organizmów żywych; 
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• wywołując chemiczną toksyczność zwiększającą śmiercionośne i prawie śmiercionośne 

oddziaływanie produktów ropopochodnych na organizmy żywe lub wywierając negatywny 

wpływ na ich funkcje komórkowe; 

• wywołując zmiany ekologiczne prowadzące w szczególności do wymarcia kluczowych 

organizmów morskich i przejęcia ich naturalnych siedlisk przez gatunki oportunistyczne; 

• wywołując skutki pośrednie, obejmujące m.in. zniszczenie naturalnych siedlisk i schronień 

prowadzące do wyeliminowania gatunków o dużym znaczeniu ekologicznym. 

 

Podsumowując, jeżeli dojdzie do wycieku oleju do Morza Bałtyckiego, takie zdarzenie awaryjne 

będzie źródłem negatywnych oddziaływań na ptaki i ssaki morskie przede wszystkim z powodu 

śmiertelności wywołanej utratą wodoodporności (sklejenie piór i wychłodzenie organizmu),  

a w przypadku mniej zabrudzonych zwierząt  - połykania oleju podczas czyszczenia się, co również 

prowadzi do śmierci (HELCOM, 2018f). Pośrednie skutki wycieku oleju stanowią poważne 

zagrożenie dla całego łańcucha pokarmowego, poczynając od planktonu,  

a kończąc na ptakach morskich. Największe zagrożenie stanowią wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne (WWA), które w związku ze swoimi właściwościami rakotwórczymi, mutagennymi  

i śmiercionośnymi mogą wywołać negatywny wpływ na bezkręgowce i kręgowce. WWA mogą 

akumulować się w tkance tłuszczowej, a po pochłonięciu przez plankton przenosić się w górę 

łańcucha pokarmowego. Ocena oddziaływania tego zagrożenia została wzięta pod uwagę podczas 

przeprowadzonej OOŚ (patrz Rozdział 9 ROOŚ). 

 

Z uwagi na bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka wycieku oleju wywołanego 

pracami przeprowadzonymi w ramach Przedsięwzięcia, zdecydowano o nieprzeprowadzaniu 

dalszych, bardziej szczegółowych analiz ryzyka i oceny skutków emisji. 

4.7 Ryzyko związane z potencjalnym znalezieniem obiektów niebezpiecznych 

Informacje ogólne 

Morze Bałtyckie jest historycznie i strategicznie ważnym akwenem dla żeglugi wojskowej. Od 

czasów I i II wojny światowej znajdują się na jego dnie liczne niewybuchy. Ze względu na to 

podczas realizacji inwestycji, tj. na etapie układania gazociągu, należy liczyć się  

z niebezpieczeństwem napotkania przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego („UXO” – 

ang. Unexploded ordnance), jak i również wzruszenia ich, grożącego eksplozją. 

 

Ogólna strategia ograniczania ryzyka stwarzanego dla gazociągu przez UXO opiera się na 5 

kluczowych etapach, przedstawionych w tabeli poniżej (patrz Tabela 4-2). 

Tabela 4-2 Kluczowe etapy ogólnej stretegii ograniczania ryzyka stwarzanego dla gazociągu Baltic Pipe 
przez UXO. 

Etap Opis Stan / terminy 

1 
Studium dokumentacji UXO, służące wstępnej ocenie 

przedmiotowego zagrożenia 
Ukończono 

2 

Inwentaryzacja (badania) przebiegu gazociągu, 

umożliwiająca uściślenie rozpoznanych warunków wzdłuż trasy 

Przedsięwzięcia oraz wstępne wytypowanie obiektów potencjalnie 

niebezpiecznych do szczegółowego rozpoznania 

W toku 

3 

Szczegółowe ocena ryzyka stwarzanego przez UXO, 

umożliwiająca ustalenie zagrożenia od UXO i broni chemicznej 

oraz poziomu tolerancji wobec nich na trasie gazociągu 

Ukończono 

4 

Specjalistyczna inwentaryzacja UXO, której wynikiem będą 

mapy geofizyczne dna morskiego w okolicy trasy gazociągu  

i ostateczne rozpoznanie potencjalnych UXO w korytarzu 

zabudowy gazociągu 

Zaplanowano, nastąpi przed 

pracami budowlanymi 



 
 
 
 
 

 

145 

 

Etap Opis Stan / terminy 

5 
Zabezpieczenie UXO rozpoznanych w granicach terenu 

montażu gazociągu 

Zaplanowano, nastąpią przed 

pracami budowlanymi 

Studium dokumentacji UXO 

Studium dokumentacji UXO przeprowadzono w ramach wstępnych robót na etapie projektowania 

inwestycji (patrz: BP-2015-0001-EN). 

 

Celem studium była wstępna ocena prawdopodobnych zagrożeń dla budowy gazociągu od UXO  

i określenie kluczowej ich części względem trasy korytarza gazociągu. Studium opracowano na 

podstawie źródeł informacji od właściwych organów władz publicznych, a także badań dostępnych 

w domenie publicznej, opinii biegłych i szeregu konsultacji. 

 

W studium rozpoznano następujące podstawowe formy zagrożenia od UXO obecnych na dnie Morza 

Bałtyckiego: 

• niewybuchy konwencjonalne – ładunki i amunicja wojskowa zawierające materiały 

wybuchowe używane podczas ostatnich wojen i w ramach ćwiczeń bojowych w latach 

powojennych. Są to miny morskie, ładunki głębinowe, torpedy, bomby lotnicze, pociski 

artyleryjskie, itp.; 

• niewybuchy chemiczne – broń w postaci ładunków i amunicji wojskowej zawierających 

bojowe środki chemiczne. Niewybuchy te w przeważającej większości zrzucono do morza  

w ramach akcji rozbrojeniowych po II wojnie światowej. 

Główne obszary ryzyka powodowanego przez UXO są następujące: 

• pola minowe brytyjskie z okresu II wojny światowej; 

• niemieckie pola minowe z okresu II wojny światowej; 

• sowieckie pola minowe z okresu II wojny światowej; 

• prawdopodobne niewybuchy i niewypały pochodzące z poligonu Stevns Fort; 

• obszary manewrów wojskowych (obecnie używane); 

• obszary prawdopodobnego zatopienia niewypałów i niewybuchów broni chemicznej. 

Położenie tych obszarów względem trasy gazociągu zilustrowano na Rysunku 4-7. 
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Rysunek 4-7 Baltic Pipe na tle obszarów o podwyższonym ryzyku wystąpienia niewybuchów (UXO)  
i broni chemicznej (Ramboll, 2018a). Mapa orientacyjna na podstawie dostępnych danych.  

Z rysunku wynika, że trasa Baltic Pipe przecina obszary o ryzyku kluczowym. Są to: 

• brytyjskie pola minowe i strefy upadku niemieckich pocisków artyleryjskich w obrębie podejścia 

do wyjścia gazociągu na ląd w Danii w granicach duńskiej WSE i duńskich wód terytorialnych; 

• sowieckie pola minowe oraz obszary ryzyka od innych rodzajów niewybuchów i niewypałów 

sowieckich w granicach szwedzkiej WSE; 

• brytyjskie pola minowe na wodach terytorialnych Danii w pobliżu wyspy Bornholm; 

• obszar ryzyka od niewybuchów i niewypałów na podejściu do wyjścia gazociągu na ląd w Polsce 

w granicach polskiej WSE i polskich wód terytorialnych. 

Szlak gazociągu przecina również obszar, o którym wiadomo z doniesień, że prowadzono w nim 

doraźne zatapianie broni chemicznej – w pobliżu wyspy Bornholm, aczkolwiek sam korytarz trasy 

gazociągu nie nakłada się na ów obszar. 
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Szlak gazociągu unika miejsc w których przecinałby obszary manewrów wojskowych (tj. wody do 

ćwiczeń marynarki wojennej i ćwiczeń artyleryjskich). 

Inwentaryzacja przebiegu gazociągu, z badaniami geofizycznymi włącznie 

W ramach inwentaryzacji przebiegu gazociągu przeprowadzono badania geofizyczne wzdłuż całego 

korytarza gazociągu. Ich celem było opracowanie danych niezbędnych dla prac inżynieryjnych. 

Prace badawcze uwzględniały: 

• badanie echosondą wielowiązkową – w ramach batymetrii kartograficznej; 

• badanie sonarem bocznym – w ramach odwzorowania geologii dna morskiego i obiektów na 

nim spoczywających; 

• badanie magnetometryczne – w ramach odwzorowania obiektów z materiałów żelaznych,  

w tym infrastruktury przecinającej korytarz trasy gazociągu; 

• badanie sejsmiczne – w ramach opracowania przekroju geologicznego dna morskiego. 

Badania geofizyczne przeprowadzono statkiem poruszającym się wzdłuż 1 osi głównej  

z 2 wewnętrznymi osiami bocznymi, oddalonymi o 50 m prostopadle od osi głównej i następnie 

osiami zewnętrznymi bocznymi, gdzie każda oddalona była od poprzedniej o 100 m prostopadle do 

osi głównej, aż do granic korytarza badawczego. 

 

Na podstawie wyników przedmiotowego badania wytypowano wstępnie obiekty do dalszego 

rozpoznania w ramach inwestycji – skrzyżowania z infrastrukturą podmorską, głazy i obiekty 

sztuczne. Obiekty wytypowane uwzględniają obiekty złożone z metali żelaznych, które mogą być 

UXO, nawet jeśli odległość linii badania magnetometrycznego uznano za zbyt dużą, by dokładnie 

wykryć UXO. 

 

Ze względu na powyższe przeprowadzono oględziny wizyjne obiektów wytypowanych za pomocą 

bezzałogowego pojazdu podwodnego. Jednakże nie potwierdzono obecności UXO wśród obiektów 

rozpoznanych w ramach przedmiotowego badania. Planuje się znacznie bardziej szczegółowe 

badanie magnetometryczne, uwzględniające znacznie gęściej wytyczone linie badawcze, aby móc 

potwierdzić obecność UXO wśród rozpoznanych obiektów wytypowanych. Korytarz tego badania 

będzie pokrywał się z wytypowaną trasą gazociągu. Szczegóły podano w pkt. „Specjalistyczna 

inwentaryzacja UXO” poniżej. 

Szczegółowa ocena ryzyka stwarzanego przez UXO 

Ze względu na ograniczenia ciążące na studium dokumentacji niewybuchów, przeprowadzono 

szczegółową ocenę ryzyka stwarzanego przez UXO. Dokonała jej, na etapie projektu 

wykonawczego, grupa mianowanych biegłych specjalistów w dziedzinie niewybuchów i niewypałów 

morskich. 

 

Ocena ta, która dotyczy zasadniczo ryzyka w aspektach BHP, objęła: 

• zgromadzenie dodatkowych informacji (w tym niepublicznych), uzupełniających informacje 

ustalone w ramach studium dokumentacji; 

• szczegółowe rozpoznanie zagrożeń UXO (rodzaje niewybuchów i niewypałów, ich gabaryty, 

nominalna wielkość ładunku, materiały wykonania, prawdopodobieństwo napotkania, 

prawdopodobieństwo detonacji UXO, oraz oddziaływanie i skutki detonacji UXO); 

• uwzględnienie charakterystyki geologicznej w przebiegu trasy oraz możliwości zasypania UXO 

na dnie lub ich migracji; 

• ocena ryzyka powodowanego przez UXO wzdłuż trasy gazociągu podczas różnych prac na dnie 

morza, w tym wstępnych prac budowlanych i zasadniczego montażu gazociągu; 

• określenie poziomu tolerancji dla ryzyka (metodą ALARP — możliwie najniższej tolerancji); 

• określenie najmniejszej wielkości UXO do uzgodnienia w ALARP; 

• określenie środków ograniczania ryzyka odpowiadających ALARP. 
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Szczegółowa ocena ryzyka będzie podstawą do określenia zakresu specjalistycznej inwentaryzacji 

UXO i zabezpieczenia UXO. 

Specjalistyczna inwentaryzacja UXO 

Planuje się przeprowadzenie specjalistycznej inwentaryzacji UXO przed rozpoczęciem robót 

interweniujących w dno morskie i montażu gazociągu. Celem inwentaryzacji będzie opracowanie 

wyczerpującego, szczegółowego i ostatecznego dowodu na brak UXO w granicach ostatecznie 

wytyczonego korytarza pod montaż gazociągu oraz rozpoznanie wszystkich UXO wymagających 

środków zabezpieczenia. 

 

Badanie uwzględni cały obszar dna morskiego, który może zostać naruszony podczas układania 

gazociągu i jego eksploatacji. Obejmuje to korytarz układania gazociągu oraz obszary związane  

z budową, a wymagające interwencji w dna morskie, np. określone planem kotwiczenia jednostek 

nawodnych podczas układania gazociągu, bagrowania dna i tunelowania przybrzeżnego. 

 

Zadania inwentaryzacyjne obejmują: 

• badania geofizyczne (magnetometrem lub gradiometrem) całego korytarza montażu gazociągu 

(i innych obszarów istotnych dla inwestycji) o gęstości siatki dającej wystarczająco szczegółowe 

dane; 

• badania bezzałogowym pojazdem podwodnym obiektów wytypowanych jako „potencjalne UXO” 

(pUXO), w tym ewentualnie pUXO ewentualnie zagrzebane w dnie morskim, z wzrokowym 

potwierdzeniem, czy obiekty tak badane są w istocie UXO. 

Wynikiem badania będzie rozpoznanie faktycznych UXO wymagających zabezpieczenia. 

 

Badanie zrealizowane zostanie w oparciu o ostateczną wersję trasy gazociągu oraz ustalone plany 

kotwiczenia jednostek i metody pogłębiania dna, wskazane przez wykonawcę montażu gazociągu. 

Badanie przeprowadzone będzie przed przystąpieniem do robót w obszarach nim objętych  

i z wyprzedzeniem na tyle dużym, aby umożliwić zabezpieczenie UXO, jeśli okaże się ono konieczne 

(a co jest mało prawdopodobne). 

 

Badanie można przeprowadzić etapowo, tj. odcinkami, podczas badania ostatecznej trasy 

gazociągu, zanim wykonawca montażu gazociągu ustali plan kotwiczenia jednostek nawodnych. 

 

Wymóg przeprowadzenia badań dna morskiego w celu identyfikacji ewentualnego występowania 

amunicji (niewybuchów) na dnie morskim przed ułożeniem gazociągu określony został  

w pozwoleniach na układanie i utrzymywanie podmorskiego rurociągu w wodach morza 

terytorialnego wydanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie dla jego obu wariantów. 

Zabezpieczenie UXO 

Jeżeli na etapie specjalistycznej inwentaryzacji UXO potwierdzona zostanie obecność UXO  

w granicach korytarza robót inwestycyjnych, przewiduje się realizację szczególnego zabezpieczenia 

UXO przed rozpoczęciem robót nad montażem gazociągu: 

• Wokół każdego z UXO naniesionego na mapę, lecz nie skontrolowanego wzrokowo za pomocą 

bezzałogowego pojazdu podwodnego wytyczona zostanie strefa zamknięta – o granicach  

i wielkości zależnych od parametrów właściwych dla miejscowego ryzyka i warunków dna 

morskiego w otoczeniu. Strefa zamknięta ma zabezpieczyć obiekt przed wzruszeniem. 

• Wokół każdego UXO rozpoznanego jako taki wytyczona zostanie strefa bezpieczeństwa –  

o granicach i wielkości zależnych od parametrów właściwych dla miejscowego ryzyka  

i warunków dna morskiego w otoczeniu. Strefa bezpieczeństwa ma zabezpieczyć inwestycję  

i osoby trzecie, statki i urządzenia w razie eksplozji obiektu. 
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• Ryzyko związane z koniecznością usunięcia niewybuchów można ograniczyć w miarę możliwości 

praktycznych, poprzez zmianę przebiegu gazociągu w taki sposób, by uniknąć niewybuchów  

i niewypałów widocznych na dnie morza. Jeżeli takie podejście nie jest wykonalne, UXO 

wymagały będą likwidacji poprzez usunięcie z dna morza lub detonację. Przyjmuje się 

możliwość usunięcia niewybuchu z dna, przetransportowania go na ląd i tam jego 

kontolowanego unieszkodliwienia. Zgodnie ze strategią projektowania trasy gazociągu zakłada 

się, że likwidacja UXO będzie zadaniem nieplanowanym.  

• Celowo planuje się przeprowadzenie ostatnich części szczegółowej inwentaryzacji UXO na dość 

późnym etapie procesu poprzedzającego badania – ma to służyć wypracowaniu ostatecznej, 

nie podlegającej większym zmianom osi trasy gazociągu oraz pozyskaniu jak najistotniejszych 

danych. Istnieje bowiem ryzyko przeciągnięcia obiektów na dnie morskim w obręb korytarza 

gazociągu przez np. rybaków, a także ryzyko zmian na powierzchni dna morza w wyniku zjawisk 

sezonowych i sztormów. Świadectwa ALARP dla UXO obowiązują tylko przez pół roku ze 

względu na możliwość zmian w obrazie dna morza oraz pojawienia się w międzyczasie nowych 

obiektów tamże. 

Zdarzenie nieplanowane (likwidacja UXO) — środek zabezpieczający 

Jeżeli likwidacja UXO okaże się nieodzowna (i jest to zdarzeniem nieplanowanym), działalność taka 

może wpłynąć na ryby i ssaki morskie na poziomie osobniczym (więcej na ten temat w Rozdziałach 

9.12 i 9.13 Raportu). Konieczne może być zastosowanie działań zabezpieczających, które 

zestawiono w tabeli poniżej (Tabela 4-3). 

Tabela 4-3 Sugerowane środki zabezpieczenia w razie likwidacji UXO 

Receptor Środek zabezpieczający (zdarzenie nieplanowane) 

Ryby 

Badanie sonarowe 

Należy badaniem sonarowym z pokładu statku technicznego rozpoznać, czy  

w obszarze zabezpieczanym ryby formują się w ławice i na podstawie ich 

obecności lub braku ustalić, czy można przystąpić do likwidacji UXO, czy też 

odczekać z detonacją na właściwszy moment. Ocena ta ma zabezpieczyć 

zgrupowania populacji ryb mogących występować w okolicy UXO. 

 

Ssaki morskie 

 

Morświny (na pełnym 

morzu) 

Zabezpieczenie ssaków morskich 

Ogólny plan zabezpieczenia ssaków morskich przed UXO uwzględnia środki 

zabezpieczenia tych zwierząt, np. pracę obserwatorów ssaków morskich (MMO), 

pasywny monitoring akustyczny (PAM) oraz odstraszacze dźwiękowe. 

Obserwacja wzrokowa i PAM 

Obserwacja wzrokowa przez MMO odbywała będzie się z pokładu jednostki 

nawodnej (za pomocą odpowiedniego rodzaju platformy obserwacyjnej). Nadzór 

wzrokowy ograniczy się do godzin dziennych i tylko w warunkach dobrej 

widoczności, ponieważ widoczność maleje wraz z pogarszaniem się pogody  

i z porą zmierzchu. Jeśli przed zaplanowaną likwidacją UXO w jego okolicy 

pojawią się ssaki morskie, trzeba będzie detonację przełożyć na inny termin. 

Obserwacja wzrokowa poprzedzająca likwidację niewybuchów/niewypałów nie 

gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa ssaków morskich w chwili detonacji — 

zwierzęta te mogą znajdować się pod wodą, poza zasięgiem wzroku 

obserwatorów, i to przed długi czas. Jednakże kontrola wzrokowa okolicy tuż 

przed zamierzoną likwidacją UXO może uchronić przed szkodami i śmiercią te 

zwierzęta, które uda się zauważyć. Zasady sztuki obserwacji wzrokowej powinny 

opierać się na uznanych wytycznych JNCC (z 2017 r.). PAM to hydrofony 

umieszczone w słupie wody. Wykrywane przez nie odgłosy podwodne 
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Receptor Środek zabezpieczający (zdarzenie nieplanowane) 

przetwarzane są przez specjalistyczne oprogramowanie do obróbki dźwięku. 

PAM jest środkiem uzupełniającym obserwacje wzrokowe przez MMO. 

Odstraszacz fok 

Odstraszacze fok to urządzenia odstraszające dźwiękiem. Planuje się za ich 

pomocą odstraszyć foki i morświny, przeganiając je wystarczająco daleko od 

miejsc koniecznej likwidacji UXO. Zasięg działania, tj. skuteczność owych 

urządzeń zależy od ich typu i konfiguracji pracy. Wiadomo, że morświny łatwiej 

jest przegnać odstraszaczami niż foki (Hermannsen i in., 2015). 

Sezonowość 

Badania aktywności ssaków morskich wskazują na prawdopodobieństwo 

występowania osobników morświna w obszarze realizacji projektu na wodach 

polskich w sezonie letnim. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań 

oraz fakt, iż morświn stanowi przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 w 

granicach, którego realizowane będzie przedsięwzięcie zaleca się aby 

ewentualne operacje związane z usuwaniem UXO prowadzone były poza 

sezonem letnim, o ile to możliwe. Środek taki czyni pomijalnym ryzyko obrażeń 

od fali wybuchu i PTS wśród populacji występującej w rejonie Przedsięwzięcia w 

okresie letnim. W przypadku konieczności usunięcia UXO, w trakcie procesu 

budowlanego, które nie zostały zidentyfikowane w czasie przeprowadzonych 

badań przedrealizacyjnych (zdarzenie nieplanowane), Inwestor zastosuje 

możliwe do wdrożenia środki minimalizujące ryzyko oddziaływań na ryby i ssaki 

morskie (obserwacje, odstraszanie). W takim przypadku detonacja może zostać 

przeprowadzona niezależnie od pory roku. (patrz Załącznik 2.F i Rozdział 9.13 

ROOŚ).  

 

Rodzaje pozostałych środków zabezpieczających i problematyki, które trzeba będzie uwzględnić  

w realizacji inwestycji, zależały będą od wyników szczegółowej oceny ryzyka. 

 

W przypadku konieczności usunięcia UXO, w trakcie procesu budowlanego, które nie zostały 

zidentyfikowane w czasie przeprowadzonych badań przedrealizacyjnych (zdarzenie nieplanowane), 

Inwestor zastosuje możliwe do wdrożenia środki minimalizujące ryzyko oddziaływań na ryby i ssaki 

morskie (np. obserwacje, odstraszanie). W takim przypadku detonacja może zostać 

przeprowadzona niezależnie od pory roku. 

 

Oddziaływania jakie może powodować likwidacja UXO przedstawia Rozdział 5.7.1 Raportu. 

 Ryzyko nieplanowanego znalezienia broni chemicznej 

Trasa rurociągu przebiega przez obszary o zwiększonym ryzyku natrafienia na chemiczną broń 

wojskową, jednakże nie przez wyznaczone składowisko wojskowej broni chemicznej zlokalizowane 

na północny wschód od wyspy Bornholm. Co więcej, nie przebiega przez obszary, na których  

w latach od 1961 do 2012 wykryto obecność bojowych środków chemicznych. Statki rybackie 

pływające po tego typu obszarach muszą być wyposażone w środki pierwszej pomocy na wypadek 

zatrucia gazem.  

 

W związku z powyższym ryzyko natrafienia na amunicję chemiczną w trakcie budowy 

przedmiotowego rurociągu uznać należy za niskie, przy jednoczesnym zapewnieniu, odpowiedniego 

wyposażenia w środki pierwszej pomocy na wypadek zatrucia gazem, wszystkim statkom biorącym 

udział w pracach konstrukcyjnych na obszarze zlokalizowanym na południowy zachód od wyspy 

Bornholm, charakteryzującym się podwyższonym ryzykiem natrafienia na broń chemiczną. 

Konieczne będzie również stworzenie procedur na wypadek potencjalnego narażenia na bojowe 

środki chemiczne. W przypadku skażenia pługu do kopania rowów, kotwic lub innych elementów 
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mających kontakt z dnem morskim może dojść do narażenia załogi na działanie np. gazu 

musztardowego. 

 

Oddziaływania związane z nieplanowanym uszkodzeniem broni chemicznej przedstawia Rozdział 

5.7.4 Raportu. 

4.8 Zagrożenia i ryzyko w fazie eksploatacji 

 Metodyka i analizowane zagrożenia 

Wykryte na etapie eksploatacji zagrożenia i ryzyka odnoszą się do potencjalnego wycieku gazu 

wywołanego naruszeniem integralności instalacji rurociągowej. Na potrzeby realizacji 

Przedsięwzięcia przeprowadzono ilościową analizę ryzyka zgodnie z wymogami firmy DNV na rok 

2010 i DNV GL na rok 2017. Wyniki analizy zostały przedstawione w raporcie Rambøll (Ramboll, 

2018f). Schemat metodyki ilościowej analizy ryzyka przedstawiony został na poniższym Rysunku 

4-8. 

 

Badanie HAZID przeprowadzone na etapie przygotowania i planowania prac objętych Projektem  

w tym Przedsięwzięciem pozwoliło na określenie głównych zagrożeń dotyczących instalacji 

rurociągowej na etapie operacyjnym (Ramboll, 2018n), które obejmują: 

• ryzyko interakcji kotwic z dnem morskim (kotwiczenie awaryjne i niezamierzone wleczenie 

kotwic); 

• ryzyko zatopienia statków; 

• ryzyko osadzenia statku na mieliźnie; 

• ryzyko porzucenia obiektów. 

Pozostałe zagrożenia zidentyfikowane w czasie warsztatów HAZID są związane m.in. z ryzykiem 

natrafienia na niewybuchy, ryzykiem wystąpienia korozji wewnętrznej lub defektów materiałowych, 

trzęsieniami ziemi i ryzykiem kolizji ze strukturą rurociągu. Ryzyko wystąpienia tego typu zagrożeń 

uznać należy za niezwykle niskie z możliwością dodatkowej minimalizacji dzięki odpowiedniemu 

planowaniu i zarządzaniu na każdym z etapów realizacji Przedsięwzięcia. Ponieważ można uznać je 

za ryzyka pomijalne, nie będą one dalej rozważane w niniejszym dokumencie (Ramboll, 2018n). 

Pozostałe zagrożenia zostały opisane poniżej. 

 

Należy podkreślić, iż na etapie eksploatacji gazociągu będą prowadzone regularne inspekcje  

i przeglądy stanu technicznego gazociągu w celu wykrycia potencjalnych uszkodzeń (patrz Rozdział 

3.7.3 ROOŚ). 
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Rysunek 4-8 Metodyka ilościowej analizy ryzyka. 

Rzucone i wleczone kotwice 

Na terenie Morza Bałtyckiego wielokrotnie odnotowano wypadki, podczas których rzucona kotwica 

zahaczyła o kable podmorskie, prowadząc do ich uszkodzenia lub całkowitego zerwania. Tym 

samym, rzucone i wleczone kotwice stanowią największe zagrożenie dla gazociągu podmorskiego 

(Ramboll, 2018n). 

Ryzyko zatopienia statków 

Na przedmiotowym obszarze zanotowano przypadki zatopienia statków w wyniku kolizji. Ryzyko 

kolizji na trasach żeglugowych o wysokim natężeniu ruchu statków, takich jak obszar wokół 

gazociągu podmorskiego jest znacznie zwiększone przy jednoczesnym dodatkowym zagrożeniu 

związanym z ryzykiem kolizji statku z rurociągiem doprowadzając do poważnego uszkodzenia 

instalacji. (Ramboll, 2018n). 

Ryzyko osadzenia statku na mieliźnie 

Głębokość zanurzeniowa statków wpływających i wypływających z Morza Bałtyckiego jest 

ograniczona przez poziom wody przepływającej pod mostem nad Wielkim Bełtem, który 

w momencie wpływania na Morze Bałtyckie wynosi 19 m. Tym samym ryzyko osadzenia statku na 

mieliźnie prowadzące do bezpośredniego zderzenia z rurociągiem i jego uszkodzenia jest możliwe 

jedynie w przypadku, gdy poziom wody przy wejściu do Morza Bałtyckiego spadnie poniżej 19 m. 

Potencjalnie jest to możliwe w pobliżu portów oraz ławicy Rønne. Jednakże z uwagi na niewielkie 

prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zdarzenia, zagrożenia wywołane ryzykiem osadzenia 

statku można uznać za pomijalne, a tym samym nie stanowiło przedmiotu dalszych analiz na 

potrzeby niniejszego Raportu (Ramboll, 2018n). 
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 Częstotliwość uwolnienia gazu 

Scenariusz przedstawiający natężenie ruchu statków będący podstawą ilościowej analizy ryzyka 

uwzględnia dane i przypadki przedstawione na Rysunku 4-9. 

 

 

Rysunek 4-9 Metodologia zastosowana w analizie natężenia ruchu statków (Ramboll, 2018f). 

Rysunek 4-10 przedstawia częstotliwości wycieków obliczone dla poszczególnych interwałów 

między punktami kilometrowymi (KPI) rozlokowanych wzdłuż trasy rurociągu przy zastosowaniu 

określonej metodologii obliczeniowej. Uzyskana wartość została wyznaczona na podstawie 

przewidywanej ilości statków przepływających nad rurociągiem w 2032 roku (Rysunek 4-3). 

Stwierdzono, że KPI 129 (wody szwedzkie) i KPI 137 (wody duńskie) charakteryzują się największą 

liczbą statków przepływających nad rurociągiem, ich liczba wynosi odpowiednio 5200 i 4700 

przepłynięć. Podane wartości maksymalne i pozostałe lokalne wartości szczytowe odnoszą się 

bezpośrednio do ważnych szlaków żeglugowych przez które przechodzi rurociąg. 
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Rysunek 4-10 Podsumowanie rocznych częstotliwości różnych typów emisji wyznaczonych dla 
poszczególnych KPI zlokalizowanych wzdłuż rurociągu, po zamontowaniu zabezpieczenia pozwalającego 
na spełnienie kryterium akceptacji dla każdego KPI, które wynosi 10-5. Wyniki podzielono według 
przyczyny wycieku. 

Na całej długości rurociągu realizowanego w ramach Projektu wyznaczono obszary krytyczne 

stanowiące część rurociągu (oddalone od siebie o co najmniej 10 km), na których częstotliwość 

wycieku przekracza wartość kryterium akceptacji wynoszącą 10-5 wypadków rocznie. Poniższa 

tabela (Tabela 4-4) przedstawia wyznaczone obszary krytyczne oraz wymiary dodatkowego 

zabezpieczenia mającego postać osłony kamiennej zamontowanej na szczycie rurociągu oraz 

częstotliwości wycieku po zastosowaniu takiego zabezpieczenia, które we wszystkich wypadkach 

są mniejsze niż 10-5 wypadków rocznie. Przeprowadzone analizy wykazały dla Przedsięwzięcia 

obszar podwyższonego ryzyka na odcinku pomiędzy KPI 251 i KPI 255 ze względu na zwiększone 

ryzyko uderzenia w gazociąg przez duże statki towarowe płynące ze Świnoujścia. Na tym odcinku 

gazociąg zostanie zagłębiony w wykopie. 

 

W przypadku pozostałych krajów, na terenie których zlokalizowany będzie Baltic Pipe 

wyznaczonych zostało łącznie 7 obszarów krytycznych (2 na wodach duńskich, 3 na wodach 

szwedzkich, 1 częściowo na wodach duńskich i szwedzkich oraz 1 na obszarze spornym) (patrz 

Tabela 4-4). 
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Tabela 4-4 Opis obszarów krytycznych zlokalizowanych wzdłuż trasy rurociągu Baltic Pipe 
uwzględniający częstotliwości wycieku bez specjalnych zabezpieczeń, informacje na temat 
zastosowanych zabezpieczeń i częstotliwości wycieku po zamontowaniu zabezpieczeń (Ramboll, 2018f). 
Przedstawione przecięcia są zlokalizowane na terenie wód duńskich (DK), wód szwedzkich (S) i na 
obszarze spornym (DA). 

Obszar 
kry-
tyczny 

Opis 

Wartość 
począt-
kowa 
punktu 
kilome-
trowego 

Wartość 
końcowa 
punktu 
kilome-
trowego 

Częstotli-
wość nie-
zabezpie-
czonych 
emisji [rok-

1] 

Grubość 
zabez-
piecze-
nia 
[m] 

Długość 
zabez-
piecze-
nia 
[km] 

Częstotli-
wość za-
bezpieczo-
nych emi-
sji [rok-1] 

1 (DK) 
Obszar 
Øresund 

30 39 5,28×10-4 0,9  6 1,65×10-5 

2 (S) 
Szlak 
Trelleborg-
Lübeck 

46 56 1,21×10-3 0,9 7 1,56×10-5 

3 (S) 
Szlak 
Trelleborg-

Świnoujście 

72 81 6,35×10-4 0,9 8 8,57×10-6 

4 (S) 
Szlak Ystad-
Świnoujście 

110 122 5,18×10-4 0,8-1-1 6 2,65×10-5 

5 
(S/DK) 

Obszar 
Morza 
Bałtyckiego 
(na północ 
od wyspy 
Bornholm) 

125 142 2,97×10-3 1,0-1-1 13 7,16×10-5 

6 (DK) 

Obszar 
Morza 
Bałtyckiego 
(na południe 
od wyspy 
Bornholm) 

172 181 1,27×10-4 0,6-0,9 3 7,58×10-5 

7 (DA) 

Obszar 
Morza 
Bałtyckiego 
(obszar 
południowy) 

203 214 4,28×10-4 1,2-1,3 7 8,07×10-5 

 Ocena skutków 

Wyciek gazu uwalniającego się z podmorskiej instalacji gazowej może spowodować powstawanie 

przypowierzchniowej chmury gazowej. W momencie, gdy chmura ta osiągnie krytyczną wartość 

stosunku powietrza do gazu, może dojść do eksplozji wywołanej kontaktem ze źródłem zapłonu 

(np. w postaci przepływającego w pobliżu statku), która w efekcie może spowodować wypadek 

śmiertelny. Tym samym, określenie stopnia dyspersji gazu i potencjalnych konsekwencji wybuchu 

chmury gazowej utworzonej w wyniku wycieku gazu jest niezwykle istotne. 

 

W celu oceny zdolności chmury gazu do dyspersji w powietrzu konieczne jest podanie wielkości 

wycieku. Wielkość wycieku zależy od wielkości powstałego otworu. Tabela 4-5 przedstawia cztery 

różne, rozważane rozmiary otworów. 

Tabela 4-5 Rozmiary otworów i interwałów wycieku gazu. 

Wielkość 
przecieku 

Wielkość interwału [mm] Wyznaczona wielkość [mm] 

Mała < 20 20 

Średnia 20 – 80 50 

Duża > 80 80 

Przerwanie Przerwanie 914 

 

Tabela 4-6 przedstawia wielkości otworów powstałych w wyniku różnych uszkodzeń ogólnych oraz 

wielkości wycieków związanych z ruchem statków, uwzględniając przy tym odpowiadające im 

prędkości emisji. Przedstawione prędkości emisji małych, średnich i dużych wycieków zostały 
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wyznaczone na podstawie wstępnej wartości przepływu masowego, podczas gdy prędkości 

przepływu medium w przypadku przerwania struktury rurociągu zostały wyznaczone na podstawie 

średniej ważonej wartości przepływów masowych zmierzonych w czasie 20 minut od powstania 

przerwania. 

Tabela 4-6 Rozkład wielkości przecieków i odpowiadające im prędkości emisji i wycieków wynikających  
z ruchu statków. 

Wielkość przecieku 
Rozkład wycieków 
wywołanych ruchem 
statków 

Rozkład wycieków 
powstałych w wyniku 
uszkodzeń ogólnych 

Prędkość emisji 
[kg/s] 

Mała 0% 74% 7,9 

Średnia 0% 16% 49,2 

Duża 50% 2% 125,8 

Przerwanie 50% 8% 3 613 

 

W pierwszej godzinie od powstania, małe, średnie i duże wycieki charakteryzują się stosunkowo 

stałą wartością przepływu masowego, którego wielkość jest niewielka w porównaniu z dostępną 

masą, natomiast wartość przepływu masowego wycieku powstałego w wyniku przerwania struktury 

rurociągu zmniejsza się wykładniczo. 

 

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na Rysunku 4-11, gaz wydobywający się z przerwanego 

rurociągu rozprzestrzenia się w otaczającej go wodzie, tworząc stożkową kolumnę w miarę 

uchodzenia ku powierzchni morza. Powstała podwodna dyspersja może zostać podzielona na trzy 

strefy: strefę stabilizacji wypływu (ZOFE – z ang. Zone of Flow Establishment), strefę 

ustabilizowanego wypływu (ZOEF – z ang. Zone of Established Flow) i strefę wypływu 

powierzchniowego (ZOFS – z ang. Zone of Surface Flow). 
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Rysunek 4-11 Wyciek gazu uwalniającego się z przerwanej struktury podmorskiej instalacji gazowej 
(Ramboll, 2018f).  

W większości przypadków, nie dojdzie do zapalenia wydzielającego się gazu. Zostanie on uwolniony 

do powietrza i dołączy do gromadzących się gazów cieplarnianych (GHG – z ang. greenhouse 

gases). Metan (CH4) będący głównym składnikiem gazu naturalnego jest niezwykle silnym gazem 

cieplarnianym charakteryzującym się wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP –  

z ang. global warming potential), który jest około 28 razy większy niż współczynnik ocieplenia 

globalnego CO2 (IPCC, 2014). 

 

Korzystając z modelu obliczeniowej mechaniki płynów (CFD – z ang. computational fluid dynamic) 

wyznaczono współczynnik dyspersji uwolnionych gazów w powietrzu, którego wyliczenie stanowi 

ważną część ilościowej analizy ryzyka. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły na określenie 

prawdopodobieństwa wybuchu, które zostało uwzględnione w analizie ryzyka zagrożenia dla 

bezpieczeństwa człowieka (Ramboll, 2018f). 

 Zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi (strony trzecie) 

Ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa ludzi zostało przeanalizowane przy uwzględnieniu ryzyka 

indywidualnego (w odniesieniu do osób trzecich) i społecznego (w odniesieniu do osób trzecich). 

Ryzyko indywidualne odpowiada rocznej częstotliwości występowania wypadków śmiertelnych  

w odniesieniu do osoby, która jest uznawana za najmocniej narażoną na ryzyko wyznaczonej na 

podstawie całkowitej ilości awarii instalacji rurociągowej oraz konsekwencji, jakie niesie za sobą 

wyciek gazu. Ryzyko społeczne odpowiada rocznej częstotliwości występowania wypadków 
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poważnych i przewidywanej ilości przypadających na nie wypadków śmiertelnych wyznaczonej na 

podstawie całkowitej ilości awarii instalacji rurociągowej oraz konsekwencji, jakie niesie za sobą 

wyciek gazu (Ramboll, 2018n). 

 

Ocena ryzyka indywidualnego (w odniesieniu do osób trzecich) została przeprowadzona dla 

obszarów krytycznych całego rurociągu. Analiza uwzględniała ruch statków i ogólne uszkodzenia 

będące przyczyną wypadków lub mające jakiekolwiek z nimi powiązanie. Wyznaczona wielkość 

ryzyka indywidualnego (w odniesieniu do osób trzecich) przed zamontowaniem zabezpieczenia 

odpowiada 4,28×10-6 wypadkom rocznie, podczas gdy po zamontowaniu zabezpieczenia spada ona 

do 1,07×10-6 wypadków rocznie. Tym samym, ponieważ wielkość ryzyka indywidualnego 

(w odniesieniu do osób trzecich) jest mniejsza niż kryterium akceptacji ryzyka wynoszące 10-5 

wypadków rocznie (przed i po montażu zabezpieczenia), ryzyko to zostaje uznane za akceptowalne 

(Ramboll, 2018f). 

 

Do analizy ryzyka społecznego posłużyła krzywa F-N. Rysunek 4-12 przedstawia krzywe F-N 

odpowiadające stanowi przed i po montażu zabezpieczenia. Zgodnie z informacjami 

przedstawionymi na poniższym rysunku, ryzyko społeczne (w odniesieniu do osób trzecich), dzięki 

zastosowaniu zasady ALARP i wprowadzeniu wspomnianych zabezpieczeń, zostaje obniżone do 

akceptowalnego poziomu. 

 

 

Rysunek 4-12 Krzywe F-N - ryzyko społeczne (w odniesieniu do osób trzecich) dla zabezpieczonych  
i niezabezpieczonych instalacji rurociągowych (Ramboll, 2018f). 

 Środowiskowe skutki wycieku gazu na etapie eksploatacji 

Potencjalny wyciek gazu doprowadzi do pionowego zmieszania kolumny wodnej i gazu uwolnionego 

w wyniku przerwania struktury instalacji rurociągowej w sposób przedstawiony na Rysunku 4-11. 

Poważne przerwanie struktury gazociągu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia organizmów 

morskich (np. ssaków, ryb i ptaków morskich) mających kontakt chmurą gazu unoszącą się tuż 

nad powierzchnią morza, w przypadku pełnego przerwania struktury rurociągu średnica chmury 

gazu może poszerzyć się nawet do 40 m (Ramboll, 2018f). Pionowe zmieszanie kolumny wodnej  

i gazowej może potencjalnie wpłynąć na zasolenie i stopień nasycenia tlenem wody morskiej 

znajdującej się bezpośrednio nad uszkodzeniem. W związku z właściwościami chłodzącymi gazu 

aktywowanymi spadkiem ciśnienia, zmieszanie pionowe kolumn może mieć również potencjalny 

wpływ na temperaturę wody morskiej w całym profilu pionowym.  
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Rozpuszczalność naturalnego gazu w wodzie morskiej jest niska, co oznacza, że większość 

uwolnionego gazu zostanie odprowadzona do atmosfery. W przypadku zapłonu gazu wywołana 

eksplozja będzie miała negatywny wpływ na życie organizmów morskich przebywających na 

obszarze objętym wybuchem. Jeśli nie dojdzie do zapłonu gazu, gaz zostanie uwolniony do 

atmosfery i dołączy do gromadzących się gazów cieplarnianych (patrz Rozdział 4.8.3 ROOŚ). 

Przyjmując, że całkowita długość objętego Projektem rurociągu (w wariancie preferowanym) 

wynosi ok. 273,9 km, a jego średnica wewnętrzna to 0,8728 m, co oznacza, że jego całkowita 

objętość to około 163 900 m3. Maksymalna gęstość gazu przepływającego przez rurociąg  

w warunkach roboczych (ρ) wynosi około 85,6 kg/m3 (Ramboll, 2018c). Zakłada się zachowawczo, 

że maksymalna gęstość gazu pozostaje stała na całej długości rurociągu oraz że rurociąg może 

pomieścić około 14 000 ton naturalnego gazu. Zakładając, że gaz składa się wyłącznie z metanu, 

którego współczynnik ocieplenia globalnego (GWP) został przedstawiony w Rozdziale 4.8.3 

Raportu, wyznaczona objętość odpowiada około 392 000 ton CO2. Porównując, odpowiada ona 

około 2,7% rocznej emisji CO2 wydzielanego przez wszystkie statki poruszające się po Morzu 

Bałtyckim w 2017 roku (Johansson i Jalkanen, 2018). 

 

Zaburzenia i emisje wraz z potencjalnymi oddziaływaniami, jakie może powodować Przedsięwzięcie 

na środowisko w wyniku wystąpienia zdarzeń nieplanowanych, zostały przedstawione i opisane  

w Rozdziale 5.7.2 Raportu. Natomiast wyniki oceny oddziaływań Przedsięwzięcia na poszczególne 

elementy środowiska zawarto w Rozdziale 9 Raportu. 

4.9 Ryzyko związane z innymi zagrożeniami o charakterze naturalnym i antropogenicznym, 

w tym zmian klimatycznych 

 Aktywność sejsmiczna 

Morze Bałtyckie mieści się na eurazjatyckiej płycie kontynentalnej, stanowiącej obszar relatywnie 

stabilny pod względem geologicznym. Obszar ten jest prawie pozbawiony aktywności sejsmicznej 

(Mäntyniemi, 2004). Jednakże od czasu do czasu zdarzają się niewielkie trzęsienia ziemi. 

Opisywana niewielka aktywność sejsmiczna jest wynikiem uwalniania się naprężeń zgromadzonych 

w litosferze w wyniku jej wypiętrzania się po ostatnim zlodowaceniu przypadającym na koniec 

ostatniej epoki lodowcowej. 

 

Aktywność sejsmiczna jest opisywana na podstawie typu, częstotliwości i rozmiaru trzęsień ziemi, 

do których doszło na danym obszarze w określonym przedziale czasu. Południowa część Morza 

Bałtyckiego oraz przylegające do niego tereny Niemiec, Polski, krajów bałkańskich i Kaliningradu 

charakteryzują się niezwykle niską aktywnością sejsmiczną. Trzy trzęsienia ziemi wykryte na 

terenie Niemiec i Kaliningradu o mocy równej od 3,1 do 4,7 Mw (magnitudy – skala odpowiadająca 

skali Richtera dla trzęsień ziemi o średniej mocy) były najsilniejszymi trzęsieniami ziemi 

zarejestrowanymi dla tych regionów (Grünthal et al., 2008). Dane te potwierdzają, że 

najpotężniejsze trzęsienia ziemi zrejestrowane na platformie wschodnio europejskiej mieszczą się 

w zakresie od 5,0 do 5,5 Mw, w efekcie obszar wschodni Morza Bałtyckiego można uznać za obszar 

o niewielkiej, a nawet znikomej aktywności sejsmicznej (Pačėsa i Šliaupa, 2011). Twierdzenie to 

jest poparte również wynikami pomiaru aktywności sejsmicznej prowadzonymi na terenie Danii, 

która charakteryzuje się podobnymi magnitudami co tarcza fennoskandyjska  

i platforma wschodnio europejska. Trzęsienia ziemi zarejestrowane na tym obszarze nie są 

powiązane z obecnością stref uskokowych obejmujących m.in. głęboką strefą uskokową nazywaną 

strefą Teisseyre'a-Tornquista, która ma od 30 do 50 km szerokości i powstała w wyniku rozległych 

zaburzeń uskokowych przypadających na okres górnej kredy/ wczesnego trzeciorzędu 

oddziaływujących w na obszarze zaczynającym się na terenie Polski i ciągnącym się przez wyspę 

Bornholm w kierunku zachodnim/północno-zachodnim. Na obszarze nie widać żadnych oznak 

niedawnych zaburzeń uskokowych ani odkształceń krustalnych – fakt ten potwierdza, że obszar 

Danii i okoliczne tereny charakteryzują się niezwykle niską aktywnością sejsmiczną (Voss et al., 

2017). 
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Powyższe dane potwierdzone zostały z wynikami badania przeprowadzonego na potrzeby 

Gazociągu Północnego (Ramboll, 2017a). W czasie planowania przebiegu Gazociągu Północnego 

przeprowadzono pełną probabilistyczną analizę bezpieczeństwa sejsmicznego obejmującą cały 

region i potencjalne miejsce montażu rurociągu. Ustalono, że aktywność sejsmiczna regionu, a tym 

samym również całej trasy rurociągu, jest niska/niezwykle niska, zwłaszcza w odniesieniu do innych 

regionów europejskich. Przeprowadzono również analizę zagrożeń sejsmicznych uwzględniającą 

ryzyko wywołania podwodnych osunięć gruntu, w ostatnim okresie geologicznym nie 

zarejestrowano jednak żadnego przypadku tego typu (Ramboll, 2017a). 

 

Trzęsienia ziemi mogą stanowić zagrożenie dla rurociągów podmorskich w związku z: 1) ryzykiem 

bezpośredniego uszkodzenia rurociągu wywołanego aktywnością sejsmiczną (jest to szczególnie 

ważne w przypadku, gdy rurociąg został zakopany w dnie morskim i przecina aktywną strefę 

uskokową) oraz 2) ryzykiem uszkodzenia rurociągu przykładowo w wyniku osunięcia się dna 

morskiego wywołanego aktywnością sejsmiczną (jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy 

rurociąg jest zlokalizowany w pobliżu zbocza lub szelfu kontynentalnego).  

 

W przypadku ryzyka bezpośredniego uszkodzenia rurociągu należy upewnić się, że został on 

zaprojektowany tak, by wytrzymał niemożliwą do przewidzenia aktywność sejsmiczną. Metody  

i kryteria projektowe zostały opisane w normie NORSOK z roku 2007 oraz normie ISO 19901-2  

z tego samego roku. 

 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania geologiczne w tym aktywność sejsmiczną analizowanego 

obszaru wskazujące na stabilność tektoniczną, przy jednoczesnym braku przecinania aktywnych 

stref uskokowych przez trasę Przedsięwzięcia, nie przewiduje się konieczności wdrożenia 

specjalnych środków zapobiegawczych celem zwiększania integralności struktury rurociągu. 

Trzęsienia ziemi o przewidywalnej mocy nie będą stanowiły żadnego zagrożenia dla instalacji 

rurociągowej. 

 

Rozważając możliwe oddziaływania pośrednie, należy pamiętać o potencjalnej możliwości 

wywołania osunięć dna morskiego np. w pobliżu zboczy kantonalnych jako skutek trzęsienia ziemi. 

Jednakże, w przypadku trasy Przedsięwzięcia nie zostały zidentyfikowane uwarunkowania 

stwarzające ryzyko wystąpienia osunięć, jak również nie zostały zarejestrowane żadne osunięcia 

dna morskiego. 

 

Tym samym, obszaru Morza Bałtyckiego nie trzeba obejmować analizą ryzyka związanego 

z możliwymi skutkami trzęsień ziemi oddziaływujących na rurociągi podmorskie. 

 Zmiany klimatu i ekstremalne zjawiska pogodowe 

Obszar realizacji Przedsięwzięcia położony jest w rejonie, dla którego scenariusze zmian 

klimatycznych przewidują zmiany o charakterze niekorzystnym, ale w stopniu nieznacznym lub 

umiarkowanym. Przestrzenna analiza wybranych elementów klimatycznych wskazuje na niewielkie 

zmiany uśrednionych warunków klimatycznych, z tendencją wzrostową temperatury powietrza. 

Pociągać może to za sobą wzrost zmienności i częstsze występowanie zjawisk ekstremalnych. 

 

Przeprowadzono analizę oceanograficzną mającą na celu określenie warunków eksploatacji  

i wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych na przebieg całego Baltic Pipe (w tym obszaru wód 

morskich Polski). Badania te obejmowały stworzenie symulacji ruchu fal, prądów  

i poziomu wód w 55 lokalizacjach zlokalizowanych na alternatywnych wariantach przebiegu 

gazociągu, które przedstawiono na Rysunku 4-13 (Ramboll, 2018g). Przeprowadzono analizę 

Weibulla 12 sektorów o konkretnym ukierunkowaniu fal, a raz na miesiąc analiza ta obejmowała 

również każdy z 55 punktów wyznaczonych wzdłuż alternatywnych tras. Punkty dobrano w sposób 

umożliwiający poprawne odwzorowanie warunków panujących na całej trasie rurociągu. Tak zwana 

analiza Peak-Over-Threshold została przeprowadzona dla każdego wyznaczonego punktu w celu 



 
 
 
 
 

 

161 

 

określenia wysokości fali znacznej, prędkości prądów morskich i poziomów wód na przestrzeni 1, 

5, 10, 50 i 100 lat. 

 

Wyniki powyższej analizy wykorzystano m. in. do opracowania scenariuszy przewidywanych zmian 

w morfologii linii brzegowej Polski (Ramboll, 2018i) i Danii (Ramboll, 2018j). Prognozy powstały  

w celu upewnienia się, że morfologia linii brzegowej nie ulegnie zmianie, co mogłoby się przyczynić 

do odsłonięcia rurociągu w dnie morskim w dnie morskim. Podsumowując, analiza oceanograficzna 

stała się podstawą do zaprojektowania instalacji rurociągowej, przykładowo do szczegółowego 

zaplanowania prac ingerujących w dno morskie (Ramboll, 2018k). Tym samym, ryzyko związane  

z oddziaływaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, także uwzględniających możliwe zmiany 

klimatu, na rurociąg zostało zmniejszone już na etapie projektowania instalacji. 

 

 

Rysunek 4-13 Rozmieszczenie punktów umożliwiających przeprowadzenie analizy danych oceanicznych 
(Ramboll, 2018g). 

Dla części lądowej Przedsięwzięcia należy stwierdzić, że zwłaszcza w zakresie: ekstremalnych 

opadów, burz i silnych wiatrów (w tym zniszczenia infrastruktury, budynków) zastosowane 

rozwiązania konstrukcyjne zapewniają odporność na ekstremalne zdarzenia pogodowe zgodnie  

z aktualnymi wymaganiami formalnymi, technicznymi i technologicznymi. Zastosowano 

zabezpieczenia przed uszkodzeniami infrastruktury energetycznej i przerwami w zasilaniu energią. 

 Sabotaż i ataki terrorystyczne 

Rurociągi są wrażliwe na sabotaż/ataki terrorystyczne z wykorzystaniem materiałów wybuchowych 

lub innych środków umożliwiających fizyczne uszkodzenie rurociągu, są celami niezwykle 

podatnymi na uszkodzenia, trudno je obronić i stosunkowo łatwo można w nie trafić. Ropociągi  

i gazociągi są jednymi z częstych celów ataków terrorystów, grup militarnych i przestępczości 

zorganizowanej (Parfomak, 2016). Większość ataków na rurociągi miała miejsce na mniej 

stabilnych obszarach, np. w Kolumbii, krajach byłego Związku Radzieckiego, Indiach, Nigerii, 

Meksyku i krajach Środkowego Wschodu – na terenie Europy nie przeprowadzono żadnego ataku. 

Znacząca większość tego typu ataków została miała miejsce na lądzie. Jednakże w 2016 roku 

zgłoszono jeden atak na rurociąg podmorski firmy Shell zlokalizowany w delcie nigeryjskiej,  

w wyniku, którego doszło do wycieku ropy naftowej i przerwy w pracy rurociągu trwającej kilka 

tygodni (Laessing, 2016). 

 

Pomimo że europejskie łańcuchy dostaw energii nie padły jeszcze celem ataków terrorystycznych, 

groźba zaburzenia dostawy węglowodorów jest realna, a samo zagrożenie wciąż rośnie (UE, 2009). 
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Gazociąg podmorski będzie spoczywać odsłonięty na dnie morza, rozciągając się na dużą odległość, 

dla niektórych odcinków gazociągu zakłada się ułożenie na głębokości do 2,5 m w dnie morskim. 

Tym samym, z technicznego punktu widzenia, istnieje ryzyko uszkodzenia rurociągu np. poprzez 

przymocowanie do niego materiałów wybuchowych. Jednakże nie ma żadnego wyraźnego powodu, 

dla którego poszczególne elementy Przedsięwzięcia miałaby przyciągnąć uwagę organizacji 

terrorystycznych. Gazociąg to struktura nie budząca dużych kontrowersji, zarówno  

w odniesieniu do krajów zaangażowanych w jego budowę, jak i wpływu na środowisko.  

W odniesieniu do ryzyka sabotażu lub ataku terrorystycznego, fizycznemu uszkodzeniu morskiej 

części gazociągu podmorskiego prawdopodobieństwo wystąpienia zmniejszają następujące fakty: 

• Norwegia, Dania i Polska nie są krajami o tak dużym znaczeniu politycznym jak inne kraje 

posiadające ropociągi i gazociągi; 

• wszystkie obszary, przez które przechodzi rurociąg (Dania, Szwecja, Polska) należą do krajów, 

gdzie poprawnie działają krajowe agencje wywiadowcze, aktywnie przeciwdziałające możliwym 

planom ataków terrorystycznych; 

• instalacja rurociągowa nie powinna zwrócić szczególnej uwagi radykalnych ekologów, których 

celem powinny stać się paliwa kopalne o większej szkodliwości dla środowiska, obejmujące 

m.in. węgiel kamienny, olej z łupków bitumicznych i im podobne źródła energii – co więcej, 

zastąpienie węgla kamiennego gazem naturalnym może mieć pozytywny wpływ na środowisko 

naturalne; 

• znacznie trudniej jest przeprowadzić atak podwodny niż uszkodzić rurociąg naziemny – dowodzi 

tego fakt przeprowadzenia jedynie jednej zgłoszonej próby sabotażu skierowanego przeciw 

rurociągowi podwodnemu przy równoczesnym przeprowadzeniu wielu zarejestrowanych 

ataków skierowanych przeciw rurociągom lądowym. 

Dużo bardziej prawdopodobnym zagrożeniem jest ryzyko zakłócenia pracy komputerowego 

systemu sterującego pracą systemu gazociągu. Ostatnio branża energetyczna była celem ataków 

cybernetycznych znacznie częściej niż inne branże przemysłowe, roczna ilość ataków stale się 

zwiększa. Wśród bardziej popularnych systemów sterujących pracą instalacji wykorzystywanych 

przez branżę energetyczną dostępne są również systemy kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych 

(SCADA – z ang. Supervisory Control and Data Acquisition). Systemy SCADA to systemy kontrolne 

działające na podstawie specjalistycznego oprogramowania, które mogą odbierać dane (takie jak 

ciśnienie brzegowe) z czujników rozmieszczonych w sieci rurociągowej w czasie rzeczywistym 

umożliwiając ich równoczesne monitorowanie z pomieszczenia kontrolnego. Problemy wynikające 

z zastosowania systemów SCADA zostały uznane za częściową, a być może nawet główną 

przyczynę niedawnych wypadków związanych z rurociągami (Dancy i Dancy, 2017). Ryzyko 

związane z zastosowaniem tego typu systemów zostało zmniejszone poprzez upewnienie się, że 

system SCADA i główny system sterujący działaniem gazociągu są wytrzymałe i stale 

aktualizowane tak, by zawsze spełniały najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

 Możliwe eksplozje wygenerowane przez sąsiadujące obiekty przemysłowe i wojskowe 

oraz wybuchy powstałe w związku z transportem towarów 

Trasa rurociągu podmorskiego nie naraża instalacji na skutki potencjalnych eksplozji 

wygenerowanych przez sąsiadujące obiekty przemysłowe i wojskowe oraz wybuchów powstałych 

w związku z transportem towarów.  

 

W przypadku części lądowej Przedsięwzięcia, wariant Niechorze-Pogorzelica przebiega  

w bezpośrednim sąsiedztwie jednostki wojskowej K-1712. Na etapie planowania i opracowywania 

projektu wstępnego wykonano analizy w celu określenia wzajemnego wpływu na bezpieczeństwo 

Przedsięwzięcia i jednostki wojskowej.  

 

W oparciu o wyniki analiz przesunięto miejsce lądowania gazociągu oraz lokalizację SZG na zachód 

poza strefę ochronną A i B jednostki wojskowej. Zaprojektowano większą głębokość ułożenia 

gazociągu zakładając 2 m nadkładu. Natomiast stacja zaworowa zostanie w całości zabudowana 
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pod ziemią w specjalnych komorach ze zbrojonego betonu. Powyższe rozwiązania konstrukcyjno-

projektowe opisano szczegółowo w Rozdziale 3 Raportu.  

 

Przeprowadzone analizy potwierdzają, iż przy zastosowaniu powyższych rozwiązań wzajemny 

wpływ jednostki wojskowej i Przedsięwzięcia jest pomijalny. Tym samym już na etapie 

projektowania znacznie zredukowano ryzyko wystąpienia awarii i tym samym ryzyko wystąpienia 

potencjalnego negatywnego oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko. 

4.10 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz System Zarządzania 

Środowiskowego GAZ-SYSTEM S.A. 

 System zarządzania ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i ochroną środowiska 

Podstawą systemu zarządzania ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i ochroną środowiska, 

stworzonego na potrzeby Przedsięwzięcia jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 

zgodny z postanowieniami standardu OHSAS 18001/ISO 45001 oraz system zarządzania 

środowiskiem zgodny z postanowieniami standardu ISO 14001. 

 

Na każdym etapie projektu, firma GAZ-SYSTEM S.A. dopilnuje wdrożenia efektywnych, 

praktycznych i osiągalnych środków umożliwiających ochronę zdrowia, zapewnienie 

bezpieczeństwa i dobrobytu pracowników i pozostałych osób, a także zapewnienie bezpieczeństwa 

środowiska naturalnego. 

 

Firma GAZ-SYSTEM S.A. spełni założenia planu zarządzania ochroną zdrowia, bezpieczeństwem 

i ochroną środowiska poprzez wyznaczenie celów, stworzenie procesu biznesowego oraz wdrożenie 

standardów i procedur z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zostaną 

one poddane przeglądom i audytom, a na ich podstawie stworzone zostaną raporty wydajnościowe 

z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

 

By wdrożyć plan zarządzania ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i ochroną środowiska należy 

wykonać następujące kluczowe czynności: 

• upublicznić politykę z zakresu BHP i ochrony środowiska; 

• przedstawić założenia polityki pracownikom i podwykonawcom firmy GAZ-SYSTEM S.A., 

zaangażować ich we wdrażanie polityki poprzez uczestnictwo, konsultacje i zapewnienie 

dostępu do wydajnego systemu pozwalającego na nawiązanie komunikacji wewnątrz firmy  

i Projektu; 

• jasno rozdzielić odpowiedzialność za organizację, działania i przygotowania, jakie należy 

poczynić w celu wdrożenia polityki z zakresu BHP i ochrony środowiska; 

• upewnić się, że planowanie rozwiązania i zarządzanie problemami związanymi z BHP i ochroną 

środowiska mają nadany ten sam priorytet, co pozostałe działania biznesowe; 

• stosować urządzenia, elementy konstrukcyjne i wyposażenie najwyższej jakości w celu 

zwiększenia bezpieczeństwa wykonywanych prac; 

• na etapie projektowania i budowy, ocenić ryzyko i potencjalne zagrożenia poprzez 

zastosowanie zasad identyfikacji zagrożeń, oraz analizy ryzyka; 

• na etapie projektowania i budowy, wdrożyć opłacalne środki pozwalające na redukcję ryzyka 

związanego z BHP i ochroną środowiska do możliwie najniższego poziomu; 

• upewnić się, że warunki pracy są w pełni bezpieczne oraz że pracownicy wykorzystują 

bezpieczne i przyjazne środowisku procesy i że wszystkie procedury mające na celu ochronę 

zdrowia pracowników oraz osób trzecich, które mogą być narażone na ryzyko pośrednio 

i bezpośrednio związane z przeprowadzonymi działaniami, są przestrzegane na wszystkich 

obszarach roboczych; 

• ocenić wpływ działań na środowisko oraz wdrożyć środki i procedury pozwalające na 

zmniejszenie lub wyeliminowanie ryzyka uszkodzenia instalacji, wycieku produktów 

ropopochodnych i powstawania szkodliwych dla środowiska naturalnego emisji; 
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• upewnić się, czy odpowiednie wymogi ustawowe są spełnione; 

• zatrudnić wykonawców spełniających standardy i regulacje dotyczące BHP i ochrony 

środowiska, upewniając się, że prace i dostawy będą przebiegały w sposób efektywny; 

• zgłosić i zbadać wszelkie wypadki, uwzględniając również ich potencjalny wpływ na ludzi  

i sprzęt prowadzące do ich uszkodzenia lub wywołania negatywnego oddziaływania na 

środowisko; 

• stworzyć plany działań z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych; 

• utrzymać wydajne systemy monitorowania, pomiaru wydajności, audytowania i kontroli 

z zakresu BHP i ochrony środowiska; 

• uczyć się na podstawie przeprowadzonych audytów, przeglądów i kontroli dążąc do stałego 

poprawiania wydajności procesów BHP. 

Plan zarządzania ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i ochroną środowiska przedstawia procesy 

i działania z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska związane ze wszystkimi 

procesami projektowymi, zaopatrzeniowymi, produkcyjnymi, konstrukcyjnymi, instalacyjnymi  

i eksploatacyjnymi. 

 

Uzupełnieniem do niniejszego planu będzie plan zarządzania ochroną zdrowia, bezpieczeństwem  

i ochroną środowiska odnoszący się do wykonawców prac etapu budowy. Plan ten ma opisać 

sposób, w jaki wykonawcy powinni spełnić wymagania przedstawione w niniejszym dokumencie  

i podpisanych z nimi umowach. Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac, 

wykonawcy będą musieli stworzyć własny plan zarządzania ochroną zdrowia, bezpieczeństwem  

i ochroną środowiska. 

 

Wykonawca będzie musiał udowodnić, że stworzony przez niego system zarządzania ochroną 

zdrowia, bezpieczeństwem i ochroną środowiska: 

• spełnia wymogi systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego 

z postanowieniami standardu OHSAS 18001/ISO 450001 oraz systemu zarządzania 

środowiskiem zgodnego z postanowieniami standardu ISO 14001; 

• spełnia wymogi przedstawione w niniejszym dokumencie i podpisanej z nim umowie; 

• działa zgodnie z procedurami wdrożonymi przez wykonawcę; 

• spełnia wszelkie odnoszące się do niego krajowe i międzynarodowe przepisy, rozporządzenia  

i kodeksy prawne. 

Podstawowe aspekty, które muszą zostać uwzględnione w stworzonym przez wykonawcę planie 

zarządzania ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i ochroną środowiska, by spełniał on wymogi prawa 

międzynarodowego, zostały przedstawione w Tabeli 4-7. 

Tabela 4-7 Podstawowe fragmenty planu zarządzania ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i ochroną 
środowiska. 

Fragment planu zarządzania 

ochroną zdrowia, bezpieczeństwem 

i ochroną środowiska 

Wyjaśnienie 

Zdolności kierownicze  

i zaangażowanie 

Zaangażowanie pracowników na wszystkich szczeblach oraz 

kultura bezpieczeństwa, które są podstawą sukcesu systemu 

Polityka i cele strategiczne 
Plany inwestycyjne, zasady działań i dążenie do realizacji celów  

z zakresu BHP i ochrony środowiska 

Organizacja, zasoby  

i dokumentacja 

Organizacja pracy ludzi, zarządzanie zasobami i prowadzenie 

dokumentacji w celu spełnienia celów z zakresu BHP i ochrony 

środowiska  

Analiza ryzyka i zarządzanie nim 
Identyfikacja i ocena ryzyka z zakresu ochrony zdrowia, ochrony 

środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do 
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Fragment planu zarządzania 

ochroną zdrowia, bezpieczeństwem 

i ochroną środowiska 

Wyjaśnienie 

działań, produktów i usług oraz stworzenie środków 

pozwalających na zmniejszenie poziomu ryzyka 

Planowanie i tworzenie procedur 

Planowanie sposobu przeprowadzenia prac, wliczając w to 

przygotowanie planu awaryjnego i planu na wypadek sytuacji 

kryzysowych 

Wdrażanie i monitorowanie 
Wykonywanie i monitorowanie prac oraz określenie sposobu 

wdrażania koniecznych działań naprawczych 

Audytowanie i prowadzenie 

przeglądów 

Okresowa analiza wydajności, efektywności pracy  

i podstawowych wymagań dotyczących instalacji 

 Plan działań z zakresu reagowania kryzysowego 

W ramach systemu BHP i ochrony środowiska firma GAZ-SYSTEM S.A. będzie odpowiedzialna za 

przygotowanie planu działań z zakresu reagowania kryzysowego obejmującego projekt gazociągu, 

upewniając się, że w przypadku kryzysu wszystkie strony pracujące przy projekcie zostaną 

powiadomione i zaangażowane w wykonywanie działań kryzysowych. 

 

Stworzony przez wykonawcę system zarządzania ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i ochroną 

środowiska powinien szczegółowo opisywać plany działań i procedury z zakresu reagowania 

kryzysowego wdrożonych na placach budowy i statkach roboczych, uzupełnione o zgody na 

leczenie. Plany zarządzania w zakresie BHP i ochrony środowiska, jak również konieczne działania 

powinny zostać jasno zakomunikowane wszystkim pracownikom. 

 

Przed mobilizacją statków i wyposażenia, strony będą musiały stworzyć odpowiednie dokumenty 

pomostowe dotyczące przeprowadzanych prac. 

 

Wszyscy wykonawcy zaangażowani w wykonanie projektu muszą wdrożyć procedury umożliwiające 

przetestowanie stworzonych przez nich planów działań z zakresu reagowania kryzysowego, 

procedury te należy dokładnie opisać w planie zarządzania ochroną zdrowia, bezpieczeństwem  

i ochroną środowiska. W czasie odpowiedniej fazy wykonywania prac może dojść do 

przeprowadzenia wspólnego ćwiczenia sprawdzającego reakcję na sytuacje kryzysowe 

odbywającego się na terenie montażu instalacji (w razie potrzeby) dając wykonawcom możliwość 

przetestowania stworzonego planu, uwzględniając przy tym umowy łączone i wszelką komunikację. 

 Spis dokumentów firmy GAZ-SYSTEM S.A. 

• GAZ-1701-PLN-003 Plan zarządzania ochroną zdrowia, bezpieczeństwem i ochroną 

środowiska; 

• GAZ-1701-SPE-002 Specyfikacja wymogów HSEQ odnoszących się do wykonawców. 

4.11 Wnioski 

Główne ryzyko wywołania wypadków losowych na etapie budowy i eksploatacji jest związane  

z przebiegiem rurociągu, który przecina liczne szlaki żeglugowe. Co oznacza, że istnieje ryzyko 

kolizji niezależnego statku ze statkiem budowlanym, w wyniku, którego może dojść do zranienia 

ludzi i/lub wycieku oleju do morza. Na etapie eksploatacji istnieje dodatkowo ryzyko kontaktu 

rurociągu z przepływającymi statkami, np. w wyniku rzucenia/wleczenia kotwicy lub zatonięcia 

jednego ze statków. 

 

Na etapie budowy, prawdopodobieństwo wystąpienia wycieku oleju jest niskie i porównywalne do 

innych działań morskich przeprowadzanych na terenie Morza Bałtyckiego, przy pominięciu działań 

związanych z produkcją i transportem oleju. Porównanie prawdopodobieństwa wystąpienia 

wycieków oleju w czasie układania gazociągu z prawdopodobieństwem wystąpienia wycieków oleju 
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wywołanego uszkodzeniem instalacji zamontowanych na obszarze Morza Północnego dodatkowo 

potwierdza poprawność powyższego stwierdzenia. Potencjalne wycieki gazu mają lokalny  

i krótkotrwały wpływ na środowisko naturalne. W przypadku poważnego pęknięcia struktury 

instalacji rurociągowej metan uwolniony do atmosfery dołączy do gromadzących się gazów 

cieplarnianych. W tym niezwykle nieprawdopodobnym przypadku, oddziaływania uwolnionego gazu 

na zdrowie i życie ludzi będzie naszą największą obawą. 

 

Ryzyko natrafienia na niewybuchy zostanie możliwie zminimalizowane dzięki zmianie trasy 

rurociągu. Jeśli zmiana trasy rurociągu nie będzie możliwa, konieczne będzie unieszkodliwienie 

niewybuchów. W takim przypadku konieczne będzie wdrożenie środków mitygujących. 

 

Ryzyka związane z aktywnością sejsmiczną, sabotażem i atakami terrorystycznymi dla obszarów, 

na których zostanie ułożony gazociąg, są niezwykle niskie i zostały dodatkowo zredukowane dzięki 

odpowiedniemu zaprojektowaniu instalacji rurociągowej przy uwzględnieniu dostępnych środków 

technicznych. 

 

Odpowiednie założenia mające na celu mitygację ryzyka wystąpienia zagrożeń zostały 

uwzględnione w projekcie gazociągu, dzięki czemu zagrożenie bezpieczeństwa człowieka (osób 

trzecich) zostało zredukowane do poziomu mniejszego niż kryterium akceptacji ryzyka. Wdrożone 

środki mitygujące pozwolą na dalsze zmniejszenie ryzyka do możliwie najniższego akceptowalnego 

poziomu (zasada ALARP). Dotyczy to zarówno etapu budowy jak i eksploatacji. 

 

Niezależnie i w uzupełnieniu do powyższego inwestor Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-

System S.A. posiada ustanowione i wdrożone odpowiednie procedury celem ograniczenia do 

minimum ryzyka wystąpienia awarii oraz minimalizacji skutków takiej awarii. Takimi procedurami 

są: Procedura nr P.02.O.04 „Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii lub zdarzenia 

awaryjnego”, Procedura nr P.02.G.01 „Prace gazoniebezpieczne i niebezpieczne”. Procedury mają 

zastosowanie dla Przedsięwzięcia na każdym etapie jego realizacji. 
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5. POTENCJALNE EMISJE, ZABURZENIA I ODDZIAŁYWANIA 

Celem tego rozdziału jest zapewnienie powiązania pomiędzy opisem Przedsięwzięcia (Rozdział 3 

ROOŚ) i oceną ryzyka wystąpienia zdarzeń nieplanowych (Rozdział 4 ROOŚ), a oceną oddziaływania 

na środowisko, jaka została przedstawiona w Rozdziale 9 Raportu.  

 

 

Rysunek 5-1 Schemat powiązań pomiędzy rozdziałami Raportu opisującymi Przedsięwzięcie, potencjalne 
oddziaływania, środowisko i wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko.  

W rozdziale tym przedstawiono wszystkie potencjalne zaburzenia i emisje, które mogą wystąpić 

na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji gazociągu. Do każdej emisji/zaburzenia zostały 

przyporządkowane oddziaływania, jakie mogą one powodować na poszczególne elementy 

środowiska, tzw. receptory oddziaływań.  

 

Zdefiniowano także parametry Przedsięwzięcia wpływające na skalę emisji, zaburzeń. 

Parametry te, były podstawą wnioskowania co do możliwości wystąpienia oraz skali poszczególnych 

oddziaływań. 

  

Następnie wszystkie oddziaływania zostały ocenione pod względem potencjalnej ich wielkości,  

a więc siły z jaką będą wpływać na poszczególne receptory.  

 

Wielkość oddziaływania została oszacowana, na podstawie pięciu parametrów (charakter 

oddziaływania, jego skala, czas trwania, intensywność i odwracalność). Wielkość każdego 

oddziaływania została opisana w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, umiarkowane, duże.  

 

Do oceny wielkości oddziaływania zastosowano matrycę, w której dokonano zestawienia wszystkich 

parametrów. Tabele, stanowiące wyciąg z matrycy, wskazujące przypisane parametry 

poszczególnych oddziaływań oraz wynik określający wielkość oddziaływania, przedstawiono  

w kolejnych podrozdziałach poniżej, w odniesieniu do każdej grupy emisji/zaburzeń. Wielkość 

poszczególnych oddziaływań była szacowana dla najdalej idących scenariuszy.  

Tabela 5-1 Parametry oceny wielkości oddziaływań (w nawiasach podano symbole zastosowane  
w tabelach wynikowych). 

Charakter od-
działywania 

Skala Czas trwania Intensywność Odwracalność  
Wielkość 
oddziały-
wania 

Negatywny  
(N) 
 
Pozytywny  

Lokalne  
(L) 
 
Regionalne  

Chwilowe  
(Ch) 
 

Brak  
(-) 
 
Niska  

Nieodwracalne 
(Nie) 
 

Pomijalne 
  
Małe 
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Charakter od-

działywania 
Skala Czas trwania Intensywność Odwracalność  

Wielkość 
oddziały-
wania 

(P) (R) 
 
Krajowe  
(K) 
 
Transgraniczne 

(T) 

Krótkoterminowe 
(KT) 
 
Średnioterminowe 
(ŚT) 
 

Długoterminowe 
(DT) 

(N) 
 
Średnia  
(Ś) 
 
Duża  

(D) 

Odwracalne 
(Tak) 

Średnie 
 
Duże 

 

Analiza wielkości oddziaływania, dokonana w tym rozdziale, była pierwszym etapem oceny 

oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko. Kolejne etapy (ocena wrażliwości receptorów i ocena 

znaczenia poszczególnych oddziaływań) zostały opisane w Rozdziale 9 Raportu. Szczegółowy opis 

całej metodyki oceny oddziaływania znajduje się w Rozdziale 8 Raportu.    

 

Opis i charakterystyka emisji i zaburzeń, które przyczyniają się do powstania oddziaływań 

Przedsięwzięcia na środowisko, został uporządkowany według następujących kroków:  

• identyfikacja i nazwanie zaburzenia/emisji powodowanych przez Przedsięwzięcie na danym 

etapie jego realizacji (etap budowy, etap eksploatacji, etap likwidacji), oddzielnie dla części 

morskiej i lądowej; 

• identyfikacja i nazwanie oddziaływań wywoływanych przez daną emisję/zaburzenie; 

• identyfikacja receptorów poszczególnych oddziaływań; 

• charakterystyka 5 parametrów każdego oddziaływania zgodnie z metodyką oceny (patrz 

Rozdział 8 ROOŚ); 

• ocena wielkości każdego oddziaływania; 

• zestawienie i prezentacja wyników oceny wielkości poszczególnych oddziaływań w macierzy; 

• identyfikacja i prezentacja podstawowych parametrów Przedsięwzięcia, mających wpływ na 

skalę jego oddziaływania.  

5.1 Emisje i zaburzenia na etapie budowy części morskiej 

Tabela 5-2 przedstawia najważniejsze parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na skalę 

potencjalnych oddziaływań. Jest to zestawienie danych szerzej opisanych i scharakteryzowanych 

w Rozdziale 3 Raportu. Należy pamiętać, iż przedstawione parametry Przedsięwzięcia opierają się 

na obecnie prowadzonych pracach projektowych i są założeniami aktualnymi na moment pisania 

Raportu. Niektóre z nich mogą ulegać jeszcze niewielkim modyfikacjom, niemającym istotnego 

wpływu na występowanie i skalę oddziaływań, wynikającym np. z wyników badań geotechnicznych, 

analiz występowania niewybuchów, czy innych uwarunkowań, których nie można przewidzieć na 

obecnym etapie. W czasie realizacji etapu budowy może wystąpić konieczność zmiany przebiegu 

trasy ze względu na nieoczekiwane natrafienie na przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego 

lub zatopioną broń chemiczną. Strategia postępowania w takim przypadku została opisana  

w rozdziale 4.7 niniejszego dokumentu. Trasa rurociągu nie będzie wykraczać poza zbadany 

korytarz.  

Tabela 5-2 Kluczowe parametry Przedsięwzięcia wpływające na wielkość oddziaływań.  

Gazociąg w części morskiej 

Parametr/emisja/zaburzenie Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Orientacyjna długość rurociągu 

Strefa sporna: ok. 30,3 km 
Polskie WSE: 28,9 km 
Polskie WT: 22,5 km 
Łącznie POM: ok. 81,7 km 

Strefa sporna: ok. 30,3 km 
Polskie WSE: 31,7 km 
Polskie WT: 23,5 km 
Łącznie POM: ok. 85,5 km 

Średnica zewnętrzna (max) 914 mm (36”)  914 mm (36”)  
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Długość zakopywania w dnie 

Zakładany scenariusz 
w strefie spornej: 7 km 
obszary 12-20 m: 36 km 
obszary 0-12 m: 0,8 km 
łącznie: 43,8 km 
 
Alternatywny scenariusz:  
0 km (rurociąg w całości ułożony 
na dnie) 

Zakładany scenariusz 
W strefie spornej: 7 km 
obszary 12-20 m: 10,2 km 
obszary 0-12 m: 5,4 km 
łącznie: 22,6 km 
 
Alternatywny scenariusz:  
0 km (rurociąg w całości ułożony 
na dnie) 

Długość ułożenia na dnie 

Zakładany scenariusz:  
ok. 37,9 km 
 
Alternatywny scenariusz:  
ok. 81,7 km (rurociąg w całości 
ułożony na dnie) 

Zakładany scenariusz:  
ok. 62,9 km 
 
Alternatywny scenariusz: 
85,5 km (rurociąg w całości 
ułożony na dnie) 

Głębokość zakopywania 
max. głębokość wykopu:  
ok. 2,5 m 
średnia głębokość: 2 m 

max. głębokość wykopu:  
ok. 2,5 m 
średnia głębokość: 2 m 

Parametry wykopu 
(głębokość/szerokość) 

Wykop pogłębiarką: 
szerokość na dnie wykopu 5 m,  
głębokość: 2,0 m 
całkowita szerokość: 10-30 m w 
zależności od rodzaju osadów 
 
Wykop przy użyciu pługa: 
szerokość wykopu: 8 m 

głębokość: maksymalnie 2,5 m 
(średnia 2 m) 
nachylenie ścian: 35 stopni 

Wykop pogłębiarką: 
szerokość na dnie wykopu: 5 m,  
głębokość: 2,0 m 
całkowita szerokość: 10-30 m w 
zależności od rodzaju osadów 
 
Wykop przy użyciu pługa: 
szerokość wykopu: 8 m 

głębokość: maksymalnie 2,5 m 
(średnia 2 m) 
nachylenie ścian: 35 stopni 

Ilość odpadów 325,61 Mg 341,21 Mg 

Liczba miejsc interwencji w dno 
2 miejsca układania materiału 
skalnego 

2 miejsca układania materiału 
skalnego 

Ilość materiału skalnego do 
obsypania rurociągu w miejscu 
przecięcia z kablami  

Maksymalnie: 9 materacy 
Dodatkowo: nasypy materiału 
skalnego w granicach szlaków 
żeglugi i na wszystkich 
wykopach zagłębienia gazociągu 
w dno morskie, jeżeli grunt z 
dna morskiego nie nadaje się do 
zasypania wykopu. 
 
Maksymalna ilość materiału 
skalnego 600 m3 

Maksymalnie: 9 materacy 
Dodatkowo: nasypy materiału 
skalnego w granicach szlaków 
żeglugi i na wszystkich 
wykopach zagłębienia gazociągu 
w dno morskie, jeżeli grunt z 
dna morskiego nie nadaje się do 
zasypania wykopu. 
 
Maksymalna ilość materiału 
skalnego 600 m3 

Ilość materiału skalnego do 
obsypania rurociągu w celu 
jego stabilizacji 

Około 1000 m3 Około 1000 m3 

Procesy budowlane w części morskiej 

Czas prac na morzu ok. 22 miesiące ok. 22 miesiące 

Szybkość układania  

Układanie gazociągu w morzu 
o gł. > 20 m: 2,5-4 km/dobę 
Układanie gazociągu w morzu 
o gł. < 20 m: 0,5 km/dobę 

Układanie gazociągu w morzu 
o gł. > 20 m: 2,5-4 km/dobę 
Układanie gazociągu w morzu 
o gł. < 20 m: 0,5 km/dobę 

Szybkość zakopywania 

Wkopywanie gazociągu 
(zagłębianie pługiem po 
ułożeniu): 100-800 m/h 
Wkopywanie rurociągu 
(pogłębiarką podsiębierną): 
w zależności od charaktery 
zadania, podłoża, itp.  

Wkopywanie gazociągu 
(zagłębianie pługiem po 
ułożeniu): 100-800 m/h 
Wkopywanie rurociągu 
(pogłębiarką podsiębierną): 
w zależności od charaktery 
zadania, podłoża, itp.  

Ilość statków budowalnych 
1-2 statki budowlane non-stop 
2 statki do obsługi kotwic 

1-2 statki budowlane non-stop 
2 statki do obsługi kotwic 

Ilość statków 
zaopatrzeniowych 

2-4 statków/dzień - dostawa rur 
1 statek/tydzień – zaopatrzenie 
żywność 
2-4 przelotów 
śmigłowcem/tydzień – załoga 

2-4 statków/dzień - dostawa rur 
1 statek/tydzień – zaopatrzenie 
żywność 
2-4 przelotów 
śmigłowcem/tydzień – załoga 

Strefa kotwiczenia ok. 1,5 km wokół rurociągu ok. 1,5 km wokół rurociągu 
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Strefy odziaływań w części morskiej  

Ograniczenia żeglugi wokół 
statków budowlanych 

Statki do układania gazociągu: 
w promieniu 1 000 – 1 500 m od 
jednostki 
Pozostałe jednostki pływające: 
w promieniu 500 m od jednostki 

Statki do układania gazociągu: 
w promieniu 1 000 – 1 500 m od 
jednostki 
Pozostałe jednostki pływające: 
w promieniu 500 m od jednostki 

Strefa bezpieczeństwa wokół 
rurociągu  

Założenie projektowe: 200 m po 
każdej stronie gazociągu 
maksymalnie: 500 m po każdej 
stronie gazociągu 

Założenie projektowe: 200 m po 
każdej stronie gazociągu 
maksymalnie: 500 m po każdej 
stronie gazociągu 

Strefa płoszenia ptaków wokół 
statków 

ok. 1500 m ok. 1500 m 

Strefa efektu uszkodzenia ryb 
w wyniku emisji hałasu  

max. 0,8 km max. 0,8 km 

Strefa TTS i PTS ssaków 
morskich 

TTS: max. 18,7 km 
PTS: max. 6 km 

TTS: max. 18,7 km 
PTS: max. 6,5 km 

Strefa wzburzenia osadów 
wokół miejsca budowy  
(maksymalny zasięg 
zagęszczenia 15 mg/l 
utrzymujący się powyżej 12 h 

93,5 km2 9,4 km2  

Średni czas unoszenia się 
zawiesiny o zagęszczeniu 15 
mg/l  

5,9 h 3,1 h 

Maksymalna powierzchnia 
redepozycji osadów powyżej 1 
cm grubości warstwy 

5,1 km2 1,7 km2 

Parametry i procesy budowy przejścia przez brzeg   

Średnica mikrotunelu 2,5 m 2,5 m 

Długość mikrotunelu 600 m 1200 m 

Odległość od brzegu końca 
mikrotunelu (morze/brzeg) 

ok. 400 m  ok. 850 m 

Czas budowy mikrotunelu 35 tygodni 50 tygodni 

Wielkość szybu końcowego 
(szerokość/długość/głębokość) 

40/60/5,4 m  40/60/5,4 m 

Obszar składowania urobku na 
dnie 
(szerokość/długość/głębokość) 

150/500/1,5 m 150/500/1,5 m  

 Fizyczna ingerencja w dno morskie 

Podczas budowy gazociągu będą prowadzone prace polegające na interwencji w dno morskie, 

spowodują one fizyczne zaburzenia struktury dna morskiego. Prace te uwzględniają przygotowanie 

dna pod układanie gazociągu, układanie, wkopywanie gazociągu w dno morskie, układanie 

materiału skalnego oraz prace związane z budową mikrotunelu, w tym czasowe odkładanie 

materiału na potrzeby zasypania wykopu jednostki TBM.  

 

Innym czynnikiem, który wpływa na zaburzenia fizyczne dna morskiego są kotwice statków 

biorących udział w budowie i jednostek pływających zaopatrujących i obsługujących budowę.  

 

Szczegółowe informacje o zakresie planowanych prac mających wpływ na fizyczna ingerencje  

w dno prezentuje Rozdział 3.5 Raportu. 

 

Interwencje w dno morskie (tj. przygotowanie dna, wkopywanie i układanie gazociągu oraz 

układanie skał pod wodą lub montaż materacy betonowych) oraz zarzucanie i przemieszczanie 

kotwic nie powodują znaczących zmian w morfologii powierzchni dna wzdłuż trasy rurociągu. Mogą 

Emisja zanieczyszczeń do 
powietrza w trakcie budowy 

 

* z uwzględnieniem działalności 

budowalnej na morzu oraz produkcji 

materiałów (stal i beton) 

CO2 – 116 795 t – budowa*, 20 t 
– eksploatacja  
NOX – 1 247 t  
SOX – 29 t 
PM 2,5 – 53 t 
PM 10 – 53 t 
PM (TSP) – 54 t 

CO2 – 116 795 t – budowa*, 20 t 
– eksploatacja  
NOX – 1 247 t 
SOX – 29 t 
PM 2,5 – 53 t 
PM 10 – 53 t 
PM (TSP) – 54 t 
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przyczyniać się do miejscowych (punktowych) zmian w batymetrii, w postaci zwałowisk osadów 

dennych wzdłuż wykopu, ułożonych materacy skalnych i przekryć betonowych, skarp, oraz 

odkładanie się osadów wzburzonych podczas robót i następnie ponownie wytrąconych na dno 

morza. 

Potencjalne oddziaływania związane z fizyczną ingerencją w dno morskie 

Fizyczna ingerencja w dno morskie może wywoływać szereg oddziaływań na różne receptory 

biotyczne i abiotyczne środowiska, które zostały przedstawione i ocenione co do wielkości  

w poniższej tabeli. 

Tabela 5-3 Ocena wielkości oddziaływań związanych z fizyczną ingerencja w dno na etapie budowy. 

Oddziaływanie Receptor 

Parametry 
oddziaływania 

W
ie

lk
o
ś
ć
 

o
d

d
z
ia

ły
w

a
n

ia
 

C
h

a
r
a
k
te

r 

S
k
a
la

 

C
z
a
s
 t

r
w

a
n

ia
 

I
n

te
n

s
y
w

n
o
ś
ć
 

O
d

w
ra

c
a
ln

o
ś
ć
 

Zmiana morfologii dna 
Morfologia dna  
i batymetria 

N L DT N NIE Pomijalne 

Zmiana typu i struktury osadów 
Geologia, osady 
powierzchniowe  
i zanieczyszczenia 

N L KT Ś NIE Małe 

Zniszczenie/zaburzenie siedliska – 
zmiana warunków bytowania 
(bentos, ichtiofauna) 

Fitobentos N L ŚT D TAK Umiarkowane 

Zoobentos N L ŚT D TAK Umiarkowane 

Ichtiofauna N L ŚT D TAK Umiarkowane 

Fizyczne zniszczenie zbiorowisk 
bentosu 

Fitobentos N L ŚT D TAK Umiarkowane 

Zoobentos N L ŚT D TAK Umiarkowane 

Ograniczenie bazy pokarmowej dla 
ryb, ssaków morskich i ptaków 

morskich wynikające ze zniszczenia 
zbiorowisk bentosu (oddziaływanie 
wtórne) 

Ichtiofauna, ptaki 
morskie  

N L ŚT D TAK Umiarkowane 

 Wzburzenie osadów 

Podczas budowy rurociągu prowadzone będą prace skutkujące zaburzeniami osadów dennych. 

Prace te będą obejmowały: układanie gazociągu, interwencje w dno morskie (zwłaszcza podczas 

wkopywania i zagłębiania), układanie materiału skalnego oraz czasowe odkładanie materiału na 

potrzeby zasypania wykopu przy mikrotunelingu. Takie zakłócenia będą również skutkiem 

kotwiczenia statków budowlanych. 

 

Wzrośnie objętość osadów zawieszonych (w wyniku resuspensji) i rozprzestrzenią się one w słupie 

wody (rozproszenie). Cząstki organiczne i nieorganiczne, większe od 0,45 µm unoszące się  

w wodzie, tworzą zawiesinę (Font i in., 1996). W wyniku tego wzrośnie na pewnym obszarze  

i czasie, mętność wody morskiej. Drobne cząsteczki unoszą się w toni wodnej dłużej niż większe 

cząsteczki i zasięg ich rozproszenia jest szerszy (Hiscock et al., 2002).  

 

Do słupa wody w wyniku powyższych oddziaływań dostaną się z osadami również metale, inne 

zanieczyszczenia i składniki biogenne uwolnione ze wzbijanych osadów. Jednakże w okresie 

ok. 1 roku od momentu zaprzestania działań związanych z budową, substancje te po osiągnięciu 

stanu równowagi będą przechodzić z powrotem do osadu. 

 

Zgodnie z opisem Przedsięwzięcia (Rozdział 3.5 ROOŚ), gazociąg będzie wymagał zagłębienia  

i zasypania w dnie morskim na wodach płytszych niż 20 m w celu ochrony przed zagrożeniami 

związanymi z żeglugą lub w celu stabilizacji rurociągu (obciążenie falami i prądami morskimi). Jako 

konserwatywne podejście, na potrzeby oceny potencjalnych oddziaływań związanych z pracami na 

dnie morskim, przyjęto powyższy scenariusz. W przypadku gdy, końcowe założenia projektowe 
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dotyczące zabezpieczenia i stabilizacji gazociągu będą mniej wymagające co do prac na dnie 

morskim (tj. wykopy na wodach o głębokości mniejszej niż 20 m, przesunięcie granicy 20 m do 

np. 15 m), projekt zagłębiania gazociągu zostanie zoptymalizowany w celu zredukowania długości 

wykopów. Optymalizacja ta wpłynie na zmniejszenie potencjalnego oddziaływania Przedsięwzięcia 

na środowisko w tym zakresie. W celu dodatkowej ochrony rurociągu może pojawić się konieczność 

zagłębienia na wodach o głębokościach większych niż 20 m, tj. w miejscach przecięcia ze szlakami 

żeglugowymi. Jadnkże, co do zasady, na odcinkach gazociągu w toni o większej głębokości (w tym 

w północnej części Przedsięwzięcia) gazociąg nie będzie zakopany w dnie morskim, co zmniejszy 

wielkość i zasięg zawiesiny z osadów, 

 

Zakłada się możliwość wykorzystania kilku technologii zagłębiania gazociągu. Poszczególne 

technologie będą stosowane na różnych odcinkach układania gazociągu, a ich użycie będzie 

uzależnione od rodzaju dna i głębokości (patrz Tabela 5-4). 

 

Doświadczenia z realizacji inwestycji budowy mostu przez cieśninę Wielki Bełt oraz mostu Oresund 

w Danii wskazują, że maksymalny całkowity procentowy wskaźnik wzbijania osadów dziennych 

podczas pogłębiania dna koparkami nie powinien sięgnąć 5% usuwanej masy (Sund og Bælt 

Holding A/S, 2008). Podczas pogłębiania koparkami podsiębiernymi masa osadów jest wybierana 

czerpakiem z dna morza, przenoszona słupem wody i odkładana na pokład barki lub zapory. Danych 

o wielkości wskaźnika wzbijania osadów dennych nie ma dla operacji wkopywania i zagłębiania 

rurociągów podmorskich. Jednakże wiadomo, że zagłębianie rurociągów pługiem wymaga 

przeniesienia znacznie mniejszej ilości osadów dennych – nie są one podnoszone w słupie wody na 

powierzchnię, tj. na pokład barki lub na wierzch zapory. Pług podmorski mechanicznie przemieszcza 

materiał na powierzchni dna, ryjąc bruzdę o klinowanym przekroju. Osad wypierany jest z bruzdy 

na odkład po obu stronach wykopu. Powstałe zaburzenie osadu ma charakter lokalny. Tym samym 

ocenia się, że wskaźnik wzbijania osadów z przemieszczanej masy materiałów dna morskiego 

powinien oscylować wokół 2% (Ramboll, 2009, s. 285). Rozprzestrzenianie się osadów wzbijanych 

podczas pogłębiania pogłębiarką przecinająco-ssącą lub wleczoną, wedle szacunków może wynieść 

nawet 30%. 

 

Skala wzburzenia osadów dennych zależy przede wszystkim od ich typu orazod warunków 

hydrograficznych, a także rodzaju urządzeń używanych na dnie morza. Czynniki te, biorąc pod 

uwagę wszystkie rozważane technologie,  uwzględniono w modelu numerycznym 

rozprzestrzeniania się osadów (metodyka modelowania została opisana w Załączniku 8.B do 

Raportu). Ilość osadów, które mogą ulec wzburzeniu w rozważanych wariantach prezentuje Tabela 

5-4. 

Tabela 5-4 Ilość osadów, która może ulec wzburzeniu w wyniku ingerencji w dno morskie podczas prac 
budowalnych w rozważanych wariantach, przy wykorzystaniu różnych technologii. 

Rodzaj interwencji w dno morskie 
Ilośc osadów 
[tony] 

Niechorze-Pogorzelica 

Wkopywanie - pług 2 951 

Zagłębianie - pogłębiarka typu CSD lub typu TSHD (głębokość morza 10-20 m) 334 605 

Wkopywanie - bagrownica podsiębierna (głębokość morza 0-10 m) 1 911 

Układanie materiału skalnego 126 

Układanie materiału skalnego (głębokość morza 0-10 m) 17 

Łącznie 339 610 

Rogowo 

Wkopywanie - pług 2 951 

Zagłębianie - pogłębiarka typu CSD lub typu TSHD (głębokość morza 10-20 m) 107 306 

Wkopywanie - bagrownica podsiębierna (głębokość morza 0-10 m) 7 864 

Układanie materiału skalnego 126 

Układanie materiału skalnego (głębokość morza 0-10 m) 113 

Łącznie 118 360 
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Analizując skalę możliwych oddziaływań związanych ze wzburzeniem osadów, należy wziąć pod 

uwagę kilka czynników: długość odcinka zakopywanego w dnie, parametry wykopu (szerokość  

i głębokość), szybkość zakopywania, które mają wpływ na ilość wzburzonego osadu, a także 

głębokość, wielkość falowania i siłę prądów morskich, mających wpływ na zasięg przemieszczania 

się osadów i czas ich zawieszenia w toni wodnej. Parametry te uwzględniono w wykonanym na 

potrzeby projektu modelowaniu wzburzenia i osadzania się osadów.  

 

Wzrost stężenia osadów w zawiesinie od zarzucania i przemieszczania kotwic oraz układania 

gazociągu na dnie (bezpośrednio, tj. bez wkopywania) będzie niewielki w porównaniu z innymi 

rodzajami robót, a zatem można ten aspekt pominąć w dalszych rozważaniach.  

 

W ocenie oddziaływania wzięto pod uwagę najdalej idący scenariusz wyników modelowania, 

zakładający wykorzystanie wszystkich rozważanych technologii w poszczególnych strefach (patrz 

Tabela 5-4 i Załącznik 8.B ROOŚ), w dnie miękkim (szerszy wykop), na całej długości przy 

głębokości mniejszej niż 20 m, w okresie zimowym (silniejsze prądy i większe falowanie, 

powodujące dodatkowe wzburzenie osadów i dłuższe ich utrzymywanie się w toni wodnej).  Wyniki 

modelowania zasięgu i czasu trwania wzburzenia osadów w najdalej idącym scenariuszu  

w rozważanych wariantach prezentują poniższe rysunki.  

 

 

Rysunek 5-2 Rozprzestrzenianie się osadów dennych podczas wkopywania gazociągu w wariancie 
Niechorze-Pogorzelica ( scenariusz opisany w Załączniku 8.B do Raportu- sezon zimowy).  
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Rysunek 5-3 Rozprzestrzenianie się osadów dennych podczas wkopywania gazociągu w wariancie 
Rogowo (scenariusz opisany w Załączniku 8.B do Raportu- sezon zimowy).   

Tabela 5-5 prezentuje wyniki wykonanego modelowania w zakresie wzburzenia osadów do toni 

wodnej, maksymalnego zasięgu ich rozprzestrzeniania dla trzech wartości zagęszczenia 

(5, 10 i 15 mg/l) i maksymalnego czasu utrzymania się w toni wodnej. Przy analizie wyników, 

należy wziąć pod uwagę, że prezentują one całkowity obszar, na którym nastąpi wzburzenie osadów 

podczas całego okresu budowy. Jest to podejście ostrożnościowe, nie oddające realnej skali 

potencjalnych oddziaływań, które będą wielokrotnie mniejsze, biorąc pod uwagę że proces 

zakopywania  

i układania gazociągu nie będzie prowadzony na całej trasie równocześnie, lecz stopniowo. I tak na 

przykład w przypadku zakopywania przy użyciu pługa w tempie od 100 do 800 m/h. Źródło 

wzburzenia osadów będzie więc punktowe, przemieszczające się wzdłuż trasy zakopywania 

gazociągu, co przy szacowanym czasie opadania osadu na dno (do 13,4 godziny w najgorszym 

scenariuszu) będzie powodować znaczące ograniczenie strefy unoszenia się osadów w toni wodnej.   

 

Ponadto w najdalej idącym scenariuszu, a więc wzburzenia osadów w okresie zimy, kiedy występuje 

większe falowanie i silniejsze prądy, należy uwzględnić dodatkowe naturalne wzburzenie osadów, 

powodowane przez falowanie, zwłaszcza podczas niekorzystnej pogody. Podczas sztormu, 

wzburzenie osadów w wyniku falowania, może zachodzić nawet na dużych głębokościach  

i powodować zagęszczenie zawiesiny w toni wodnej przewyższającej 100 mg/l (Jonson, 2005, 

Birklund, 2009), a więc wielokrotnie więcej niż w wyniku realizacji Przedsięwzięcia.    

Tabela 5-5 Zasięg i czas unoszenia się osadów dennych wzbitych podczas pogłębiania dna dla 
Przedsięwzięcia w rozważanych wariantach w okresie letnim i zimowym. 

Wariant Pora 
roku 

Obszar 
stężenia 
> 5 mg/l 

Obszar 
stężenia 
> 10 mg/l 

Obszar 
stężenia 
> 15 mg/l 

Średni 
czas 
trwania 
stężenia 
> 5 mg/l 

Średni 
czas 
trwania 
stężenia 
> 10 mg/l 

Średni 
czas 
trwania 
stężenia 
> 15 mg/l 

 [km2] [km2] [km2] [godz.] [godz.] [godz.] 

Lato 403,7 303,7 239,3 13,4 9 7,1 
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Wariant Pora 
roku 

Obszar 
stężenia 
> 5 mg/l 

Obszar 
stężenia 
> 10 mg/l 

Obszar 
stężenia 
> 15 mg/l 

Średni 
czas 
trwania 
stężenia 
> 5 mg/l 

Średni 
czas 
trwania 
stężenia 
> 10 mg/l 

Średni 
czas 
trwania 
stężenia 
> 15 mg/l 

 [km2] [km2] [km2] [godz.] [godz.] [godz.] 

Niechorze-
Pogorzelica 

Zima 1 138,2 882,9 767,1 10,2 7,4 5,9 

Rogowo 
Lato  234,1 159 115,2 7,6 4,8 3,5 

Zima 617,6 557,9 508,4 6,9 4 3,6 

 

Osad denny może rozprzestrzenić się w okresie zimowym w wariancie Niechorze-Pogorzelica na 

odległość nawet od 80 km w kierunku wschodnim (5 mg/l) do 50 km przy gęstości objętościowej 

osadów na poziomie 15 mg/l. W okresie letnim zasięgi te będą nawet kilkakrotnie mniejsze i nie 

powinny przekroczyć 25 km (Rysunek 5-4 i Rysunek 5-5).    

 

 

Rysunek 5-4 Rozprzestrzenianie się osadów dennych podczas wkopywania gazociągu w wariancie 
Niechorze-Pogorzelica ( scenariusz opisany w Załączniku 8.B do Raportu- sezon letni).   
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Rysunek 5-5 Rozprzestrzenianie się osadów dennych podczas wkopywania gazociągu w wariancie 
Rogowo (scenariusz opisany w Załączniku 8.B do Raportu- sezon letni).   

Najprawdopodobniej, największe ilości zanieczyszczeń i substancji biogennych zostaną uwolnione  

z osadów silnie zanieczyszczonych i o dużych stężeniach składników pokarmowych, zwłaszcza gdy 

chodzi o osady drobnoziarniste (gliniaste i ilaste). Osady te będą przyczyną wyższej gęstości 

zawiesiny w toni morskiej, z której będzie ona wytrącała się przez względnie długi czas. Jednakże 

podczas przeprowadzonych badań geochemicznych nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 

wartości granicznych określonych we właściwych rozporządzeniach (patrz Rozdział 9.3 ROOŚ). Na 

tej podstawie można stwierdzić, że uzyskane wartości stężeń w badanych osadach dennych 

pobranych ze wszystkich omawianych obszarów badań dla normowanych grup związków (metale, 

WWA, PCB) są niskie, a osady nie są zanieczyszczone związkami z tych grup (więcej w Załączniku 

2 I do Raportu). Skład zanieczyszczeń i substancji biogennych w osadach dennych zebranych  

w granicach obszaru inwestycyjnego nie odbiega od średnich stężeń tych samych substancji  

w osadach dennych pobranych z południowego Bałtyku (patrz Rozdział 9.3 ROOŚ). 

 

Przewidywane ilości metali ciężkich, które mogą uwolnić się do wody morskiej podczas budowy 

gazociągu podmorskiego, przedstawia Tabela 5-6. 

Tabela 5-6 Przewidywane ilości metali ciężkich, które mogą uwolnić się do wody morskiej podczas 
budowy gazociągu podmorskiego.  

Metale ciężkie 

Średnie stężenie metalu  
w postaci labilnej1 [mg·kg-1 
masy suchej osadów] 

Całkowita zawartość  
w osadzie [kg] 

Źródła metali 
ciężkich 
trafiających do 
Bałtyku  
w latach 2004–
2006 [Mg] 

Wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wariant 
Rogowo 

Wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wariant 
Rogowo 

Cd (Kadm i jego 
związki) 

0,182±0,29 0,169±0,295 61,8 20,0 Brak danych 

Pb (Ołów i jego 
związki) 

11,083±17,229 10,537±17,473 3,770 1,243 151,64 

Hg (Rtęć i jego 
związki) 

0,014±0,016 0,013±0,016 4,8 1,5 3057,34 
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Metale ciężkie 

Średnie stężenie metalu  
w postaci labilnej1 [mg·kg-1 
masy suchej osadów] 

Całkowita zawartość  
w osadzie [kg] 

Źródła metali 
ciężkich 
trafiających do 
Bałtyku  
w latach 2004–
2006 [Mg] 

Wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wariant 
Rogowo 

Wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wariant 
Rogowo 

As (Arsen) 4,181±4,476 3,594±4,727 1,426 426 886,34 

Cr (Chrom 
całkowity) 

10,98±14,086 9,539±14,685 3,736 1,124 41,03 

Zn (Cynk) 22,601±31,875 20,054±32,698 7,675 2,379 567,03 

Cu (Miedź) 7,174±12,975 6,693±13,168 2,445 793 9,33 

Ni (Nikiel i jego 
związki) 

6,252±9,192 5,456±9,496 2,140 651 592,04 

1 Średnie stężenie labilnych postaci metali ciężkich na podstawie stężeń metali w próbkach osadów pobranych 
na trasie gazociągu podmorskiego w ramach badania geochemicznego w 2018 r.  
2 Obliczono mnożąc średnie wartości stężenia labilnych postaci metali ciężkich (z kolumny nr 2) przez, 
odpowiednio: 5% masy suchej osadów wzburzonych przez pogłębianie i 2% masy suchej osadów uszkodzonych 
podczas zagłębiania (wkopywania) gazociągu — patrz Tabela 5-6 powyżej. 
3 Źródło: Helcom, 2007, dane z 2004 (dla obciążenia w powietrzu i wodzie) 
4 Źródło: Helcom, 2011, dane z 2006 (tylko dla obciążenia w wodzie) 

 

Przewidywane ilości substancji odżywczych, które mogą uwolnić się do wody morskiej podczas 

budowy polskiej części gazociągu Baltic Pipe, przedstawia Tabela 5-7. 

Tabela 5-7 Przewidywane ilości substancji odżywczych, które mogą uwolnić się do wody morskiej 
podczas budowy gazociągu podmorskiego.  

Składniki 

odżywcze 

Średnie stężenie1 [mg·kg-1 
masy suchej osadów] 

Całkowita zawartość w 
osadzie [kg] 

Źródła 
składników 
odżywczych 

trafiających do 
Bałtyku w roku 
20102 [Mg] 

Wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wariant 
Rogowo 

Wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wariant 
Rogowo 

Fosfor (Ptot) 439 405 149,089 47,936 Brak danych 

Azot (Ntot) 872 872 296,140 103,210 802 000 

1 Średnie stężenie fosforu w próbkach osadów pobranych na trasie gazociągu podmorskiego w ramach badania 

geochemicznego w 2018 r.  

2 Źródło: Helcom, 2011, dane z 2010 (obciążenie w powietrzu i wodzie) 

 

Przewidywane ilości zanieczyszczeń organicznych (polichlorobifenoli i aromatycznych związków 

wielopierścienowych), które mogą uwolnić się do wody morskiej podczas budowy gazociągu 

podmorskiego, przedstawia Tabela 5-8. 

Tabela 5-8 Przewidywane ilości zanieczyszczeń organicznych — PCB i PAH — które mogą uwolnić się do 
wody morskiej podczas budowy gazociągu podmorskiego. 

Składniki 
odżywcze 

Średnie stężenie1 [mg·kg-1 masy 
suchej osadów] 

Całkowita zawartość w 
osadzie [kg] 

Źródła 
zanieczyszczeń 
organicznych 
trafiających do 
Bałtyku 

Wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wariant Rogowo 
Wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wariant 
Rogowo 

PAH 0,218±0,537 0,218±0,538 74,0 25,8 Brak danych 

PCB 0,00043±0,00072 0,00037±0,00057 0,14 0,05 Brak danych 

 

Należy pamiętać, że jednoczesne procesy przemieszczania mas osadów dennych mogą w niewielki 

sposób wpłynąć na poprawę jakości osadów dennych (poprzez wzrost natlenienia i spadek ilości 

zanieczyszczeń i związków azotu w osadach, w wyniku przejścia przez słup wody). Natlenienie 

osadów dennych może ograniczyć przepływ fosforu z masy osadu, ponieważ proces ten przebiega 

w warunkach beztlenowych (Alloway i Ayres, 1999). 

Potencjalne oddziaływania związane ze wzburzeniem osadów 

Wzburzenie osadów może wywoływać szereg oddziaływań na różne receptory biotyczne  

i abiotyczne środowiska, które zostały przedstawione i ocenione co do wielkości w poniższej tabeli. 
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Tabela 5-9 Ocena wielkości oddziaływań związanych ze wzburzeniem osadów. 

Oddziaływanie  Receptor 

Parametry oddziaływania 

W
ie
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ś
ć
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d
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ia
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Zmiana jakości wody związana ze 
wzrostem koncentracji zawiesiny  
w wodzie (zmniejszenie 
przezroczystości wody) oraz 
uwolnieniem zanieczyszczeń  
i substancji biogennych z osadu do 
toni wodnej 

Hydrologia  
i jakość wody 

N L/R Ch/KT Ś TAK Małe 

Zmniejszenie głębokości warstwy 
eufotycznej 

Hydrologia  
i jakość wody 

N L/R Ch/KT Ś TAK Małe 

Zmiana typu i struktury osadów 
Geologia, osady 
powierzchniowe  
i zanieczyszczenia 

N L KT Ś NIE Małe 

Pogorszenie kondycji i warunków 
rozwoju organizmów morskich 
oraz zwiększenie ich śmiertelności 
(m.in. zaburzenie procesu 
fotosyntezy u organizmów 
roślinnych związane z 
ograniczeniem dostępu światła, 
zatykanie aparatu filtracyjnego  
u małży, zaburzenie rozwoju larw  
i ikry, utrudnienia w zdobywaniu 

pokarmu i zatykanie skrzeli ryb) 
związane ze wzrostem 
koncentracji zawiesiny w wodzie  

Fito-  
i zooplankton 

N L/R Ch/KT Ś TAK Małe 

Fitobentos N L/R Ch/KT Ś TAK Małe 

Zoobentos N L/R Ch/KT Ś TAK Małe 

Ichtiofauna N L/R Ch/KT Ś TAK Małe 

Pogorszenie warunków żerowania 
ssaków morskich i ptaków 
morskich, zarówno ze względu na 
ograniczenie przejrzystości wody 
(dot. gatunków wykorzystujących 
wzrok do polowania), jak i poprzez 
wpływ na organizmy stanowiące 
pożywienie tych organizmów – 
patrz powyżej (oddziaływanie 
wtórne) związane ze wzrostem 
koncentracji zawiesiny w wodzie 

Ptaki morskie N L Ch/KT N TAK Pomijalne 

Ssaki morskie N L/R Ch/KT N TAK Pomijalne 

Zmiany w strukturze jakościowo-
ilościowej (np. wzmożony rozwój 
organizmów planktonowych na 
skutek wzrostu stężenia 
biogenów, spadek liczebności  

i bioróżnorodności bentosu  
w wyniku działania szkodliwych 
związków chemicznych) związane 
ze wzrostem koncentracji 
zanieczyszczeń i substancji 
biogennych w wodzie 

Fito-  
i zooplankton 

N L Ch/KT N TAK  Pomijalne 

Fitobentos N L Ch/KT N TAK  Pomijalne 

Zoobentos N L Ch/KT N TAK  Pomijalne 

Pogorszenie kondycji i warunków 
rozwoju organizmów morskich 
oraz wzrost ich śmiertelności (np. 
wady rozwojowe, zaburzenia 

hormonalne itp. w odniesieniu do 
ichtiofauny) związane ze 
wzrostem koncentracji 
zanieczyszczeń i substancji 
biogennych w wodzie 

Ssaki morskie N L Ch/KT N TAK  Pomijalne 

Ichtiofauna N L Ś/DT N TAK  Małe 
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Oddziaływanie  Receptor 

Parametry oddziaływania 
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Pogorszenie walorów 
turystycznych w gminach 
nadmorskich (w przypadku prac  
w sezonie turystycznym) 

Turystyka  
i obszary 
rekreacyjne 

N L Ch Brak TAK Pomijalne 

Wpływ na pomiary Państwowego 
Monitoringu Środowiska 

System 
monitoringu 
środowiska  
i badania morskie 

N L Ch N TAK Pomijalne 

 Redepozycja osadów 

Prace prowadzone na etapie budowy gazociągu, w szczególności układanie i zabezpieczanie 

rurociągu (prace wykopowe, zagłębianie, zasypywanie, układanie materiału skalnego) czy czasowe 

odkładanie materiału na potrzeby zasypania wykopu przy mikrotunelingu, a także kotwiczenie 

statków, powodują wzburzenie osadów, które następnie w postaci zawiesiny rozprzestrzeniają się 

na pewne odległości, by ostatecznie opaść i ponownie osadzić się na dnie morskim.  

 

Drobne cząsteczki unoszą się w toni wodnej dłużej niż większe cząsteczki i zasięg ich rozproszenia 

jest szeroki (Hiscock et al., 2002). Zasięg przewidywanego rozprzestrzeniania się zawiesiny w toni 

wodnej na etapie budowy gazociągu był przedmiotem modelowania wykonanego na potrzeby 

projektu. Wyniki modelowania obrazują Tabela 5-10 oraz poniższe rysunki. 

Tabela 5-10 Wyniki modelowania dyspersji osadów na dnie morza.  

Wariant 

Maksymalny 
zasięg  
(0,1 mm) 
[km2] 

Maksymalny 
zasięg  
(1 mm) 
[km2] 

Maksymalny 
zasięg  
(10 mm) 
[km2] 

Maksymalna 
warstwa 
depozycji 
[mm] 

Średnia 
warstwa 
depozycji 
[mm] 

Niechorze-Pogorzelica 

Lato 122 22 7,4 86 0,2 

Zima 95 23 5,1 136 0,26 

Warunki normalne 91 24 6,5 64 0,18 

Rogowo 

Lato  26 10 1,9 41 0,1 

Zima 33 10 1,7 44 0,07 

Warunki normalne 29 11 1,5 44 0,06 
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Rysunek 5-6 Symulacja zasięgu redepozycji osadów wzburzonych podczas interwencji w dno na etapie 
budowy Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica o grubości warstwy 1 i 10 mm w okresie 
zimowym (najdalej idący scenariusz).  

 

 

Rysunek 5-7 Symulacja zasięgu redepozycji osadów wzburzonych podczas interwencji w dno na etapie 
budowy Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo o grubości warstwy 1 i 10 mm w okresie zimowym 
(najdalej idący scenariusz).  
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Rysunek 5-8 Symulacja zasięgu redepozycji osadów wzburzonych podczas interwencji w dno na etapie 
budowy Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica o grubości warstwy 1 i 10 mm w okresie 
letnim.  
 

 

Rysunek 5-9 Symulacja zasięgu redepozycji osadów wzburzonych podczas interwencji w dno na etapie 
budowy Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo o grubości warstwy 1 i 10 mm w okresie letnim. 

Potencjalne oddziaływania związane z redepozycją osadów 

Redepozycja wzburzonych osadów może być potencjalnie źródłem oddziaływań, które zostały 

przedstawione w poniższej tabeli.  
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Tabela 5-11 Ocena wielkości oddziaływań związanych z redepozycji osadów. 

Oddziaływanie Receptor 
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Zmiana morfologii dna 
Morfologia dna  
i batymetria 

N L DT N NIE Małe 

Zmiana typu i struktury 
osadów w miejscu 
redepozycji osadów 

Geologia, osady 
powierzchniowe  
i zanieczyszczenia 

N L DT Ś NIE Umiarkowane 

Zasypanie warstwą osadów 
skutkujące pogorszeniem 
kondycji i warunków 
rozwoju organizmów 
bentosowych  

(w tym zaburzenie procesu 
fotosyntezy u fitobentosu) 
oraz zwiększeniem ich 
śmiertelności 

Fitobentos N L KT N TAK Pomijalne 

Zoobentos N L KT N TAK Pomijalne 

Ograniczenie bazy 
pokarmowej (bentosu) dla 
ryb i ptaków morskich 
(oddziaływanie wtórne) 

Ichtiofauna N L KT N TAK Pomijalne 

Ptaki morskie N L KT N TAK Pomijalne 

Ograniczenie bazy 
pokarmowej (ryb) dla 
ssaków morskich 
(oddziaływanie wtórne 
drugiego rzędu) 

Ssaki morskie N L KT N TAK Pomijalne 

Przykrycie istniejących 
obiektów dodatkową 
warstwą osadów 

Archeologia  
i dziedzictwo 
kulturowe na morzu 

Neutralne L KT N TAK Pomijalne 

 Fizyczna obecność gazociągu – nowa struktura na dnie morskim 

Układanie rurociągu (wraz z ochronną warstwą skalną) spowoduje stopniowe pojawianie się na 

dnie morskim nowej i nienaturalnej dla danego obszaru utwardzonej struktury.    

 

Proces układania gazociągu i materiałów skalnych może zmienić bieżący reżim prądów morskich 

poprzez zmianę morfologii dna morza. Fizyczna obecność gazociągu i jego konstrukcji nośnych 

(np. nasypów skalnych itp.) w niewielkim stopniu zmieni istniejące warunki batymetryczne, a tym 

samym szorstkość dna morskiego, wpływającą na przepływ wody. Istnieje potencjalna możliwość 

zaistnienia zmiany parametrów dopływu silnie natlenionej wody słonej do basenu Morza 

Bałtyckiego. 

 

Zakłada się, iż na głębokości do 20 m rurociąg, co do zasady, będzie zakopywany w dnie, a na 

wodach głębszych układany na dnie. Należy zauważyć, że odkryte odcinki gazociągu podmorskiego 

będą w sposób naturalny osiadały w głąb dna morskiego (i zostaną zasypane w wyniku naturalnego 

procesu zagłębiania w osadach, a zatem z biegiem czasu oddziaływanie gazociągu na warunki 

hydrograficzne będzie malało). Z programów monitorowania stanu przyrodniczego gazociągu Nord 

Stream wynika jednoznacznie, że w ciągu pięciu lat od zakończenia jego budowy zasypanych  

w sposób naturalnie zostało co najmniej 50% jego długości w większości badanych miejsc 

(Ramboll, 2017c). 

 

Kolejne elementy rurociągu powleczonego betonem wraz z warstwą zabezpieczającą/stabilizującą 

zbudowaną z kamieni, głazów bądź tłucznia skalnego będą stanowić podłoże korzystne dla rozwoju 

tzw. efektu sztucznej rafy, polegającego na kolonizacji podwodnej infrastruktury gazociągu przez 

zespoły poroślowe – roślinne i zwierzęce oraz wzroście bioróżnorodności i liczebności ichtiofauny.  
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Potencjalne oddziaływania związane z fizyczną obecnością gazociągu na dnie morskim 

Fizyczna obecność gazociągu (jako nowej struktury na dnie morskim) może być potencjalnie 

źródłem oddziaływań, które zostały przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 5-12 Ocena wielkości oddziaływań związanych z obecnością gazociągu na dnie. 

Oddziaływanie Receptor 
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Zmiana morfologii dna 
Morfologia dna  
i batymetria 

N L DT N NIE Pomijalne 

Zmiana reżimu prądów morskich 
Hydrologia  
i jakość wody 

N L ŚT/DT N NIE Pomijalne 

Osiadanie dna morskiego 
Morfologia dna  
i batymetria 

N L ŚT/DT N NIE Pomijalne 

Efekt bariery dla ryb (formy 
juwenilne) 

Ichtiofauna N L DT N TAK Pomijalne 

Ograniczenie żeglugi statków  
o dużym zanurzeniu (już na etapie 
budowy) 

Żegluga i trasy 
żeglugowe 

N L DT Ś TAK Umiarkowane 

Ograniczenie dostępu do 
infrastruktury liniowej w miejscu 
krzyżowania 

Kable, rurociągi  
i morskie farmy 
wiatrowe 

N L DT N TAK Pomijalne 

 Emisja hałasu podwodnego i wibracji 

Na etapie układania rurociągu wyróżnia się następujące źródła emisji hałasu podwodnego: 

• układanie materiału skalnego; 

• wkopywanie ułożonego gazociągu;  

• układanie gazociągu; 

• przemieszczanie kotwic; 

• ruch statków realizujących budowę gazociągu; 

• hałas eksploatacyjny (od przepływającego gazu ziemnego); 

• hałas towarzyszący unieszkodliwianiu niewybuchów (są to zdarzenia nieplanowane, patrz 

Rozdział 4.7 ROOŚ).  

Za główne źródła hałasu uznaje się przede wszystkim prace związane z obsypywaniem gazociągu 

materiałem skalnym w celu jego osłony/stabilizacji oraz wzmożony ruch jednostek pływających.  

Na etapie budowy gazociągu przewiduje się intensyfikację ruchu żeglugowego — uwzględniającą 

jednostki małe i o dużej wyporności. Hałas ten zwiększy poziom hałasu w środowisku morskim. 

Jednostki duże, o małej prędkości żeglugi, nie powinny znacząco zwiększyć poziomu hałasu  

w częstotliwościach istotnych dla morświnów i fok, ponieważ zasadnicza część energii emitowanej 

akustycznie przez takie statki mieści się poniżej 1 kHz (Richardson et al., 1995; McKenna et al., 

2012). Jednakże już mniejsze, a zatem szybsze jednostki nawodne mogą emitować znaczące ilości 

energii akustycznej w granicach słyszalności dla morświnów i fok (patrz omówienie w OSPAR 2009).  

OSPAR 2009 przedstawia następujący podział hałasu według rodzajów jednostek nawodnych: 

• niewielkie pojazdy i statki turystyczne < 50 m, emisja zmienna: 160-175 dB re 1µPa w odl.  

1 m; < 1kHz - > 10 kHz; 

• jednostki o średnim tonażu 50 - 100 m; 165 – 180 dB re 1µPa w odl. 1 m; < 1 kHz; 

• duże jednostki > 100 m; 180 - > 190 dB re 1µPa w odl. 1 m; < 200 Hz. 

Można wnioskować, że zasadnicza część hałasu emitowanego przez płynące jednostki nawodne 

mieści się głównie w paśmie poniżej 1 kHz. Należy jednak pamiętać, że występują także źródła 
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emisji o częstotliwości przekraczającej 1 kHz. Może to być problematyczne dla morświnów, które 

lepiej słyszą dźwięki o wysokiej częstotliwości. Emisja dźwięku towarzyszącego żegludze, nie 

nakłada się istotnie na dźwięki emitowane przez zębowce, w tym morświny. Słuch fok jest 

natomiast względnie wyczulony na wspomniane niższe pasma częstotliwości, zaś emisja głosu 

przez foki nakłada się na hałas związny z żeglugą morską.  

Potencjalne oddziaływania związane z emisją hałasu podwodnego i wibracji 

Emisja hałasu podwodnego i wibracji może być potencjalnie źródłem oddziaływań, które zostały 

przedstawione w poniższej tabeli. 

Tabela 5-13 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją hałasu podwodnego i wibracji. 

Oddziaływanie Receptor 
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Podniesienie poziomu hałasu  
w środowisku 

Podwodny klimat 
akustyczny 

N L Ch Ś TAK Małe 

Zmiana zachowania (w tym reakcja 
unikania i efekt maskowania innych 
sygnałów) – wykonanie wykopu, 
instalacja materiału skalnego, ruch 
statków 

Ichtiofauna N L Ch N TAK Pomijalne 

Ssaki morskie N L KT N TAK  Pomijalne 

Wpływ na pomiary Państwowego 
Monitoringu Środowiska 

Stacje monitoringu 
środowiska  
i obszary badawcze 

N L Ch N TAK Pomijalne 

Możliwość uszkodzenia obiektów 
zabytkowych/ archeologicznych 
znajdujących się na dnie lub pod 
powierzchnią dna 

Archeologia  
i dziedzictwo 
kulturowe na morzu 

N L Ch N NIE Małe 

 Ograniczenie żeglugi i kotwiczenia wokół obszaru budowy 

Na etapie budowy mogą zostać wyznaczone strefy objęte zakazem żeglugi i kotwiczenia w obszarze 

prowadzenia prac budowlanych (tj. układania, zakopywania, obsypywania materiałem skalnym, 

usuwania amunicji itd.).  

 

Ograniczenie żeglugi i kotwiczenia będzie obejmować obszar wokół statków wykorzystywanych na 

etapie budowy, zatem obszar objęty zakazem żeglugi będzie się przesuwał w miarę postępu 

instalacji. Zasięg strefy ograniczenia może być różny dla różnych statków. Dla przykładu promień 

strefy dla barek wykorzystywanych do układania rurociągu ograniczenie może wynosić 1,5 km, dla 

statków wyposażonych w system dynamicznego pozycjonowania 1 km, dla pozostałych statków 

500 m2. Ograniczenia te muszą zostać ustalone z administracją morską. 

 

Wprowadzenie ograniczeń żeglugi i kotwiczenia w obszarze instalacji rurociągu oznaczać może 

czasową konieczność zmiany dotychczasowych łowisk lub tras przepływu jednostek rybackich na 

łowiska. Konieczność wydłużenia tras przepływu może spowodować wzrost kosztów wynikający ze 

wzrostu zużycia paliwa. Zmiana łowiska może przełożyć się na zmianę wielkości połowów, co może 

mieć swoje konsekwencje pozytywne (wzrost połowów – wzrost przychodów) lub negatywne 

(spadek połowów – spadek przychodów), w zależności od zasobów ryb na łowisku alternatywnym. 

                                                

 

2 ESPOO REPORT Nord Stream 2. 2017 
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Potencjalne oddziaływania związane z ograniczeniem żeglugi wokół obszaru budowy 

Ograniczenie żeglugi wokół obszaru budowy może być potencjalnie źródłem oddziaływań, które 

zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela 5-14 Ocena wielkości oddziaływań związanych z ograniczeniem żeglugi. 
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Zajęcie/ograniczenie obszarów dla 
rybołówstwa 

Rybołówstwo 
komercyjne 

N R/M Ch N TAK Małe 

Ograniczenie żeglugi  
i kotwiczenia  

Żegluga i trasy 
żeglugowe 

N L Ch Ś TAK Małe 

Ograniczenie wykorzystania 
obszarów na potrzeby turystyki  
i rekreacji (sporty wodne, jachty, 
nurkowanie) 

Turystyka i obszary 
rekreacyjne 

N L KT Ś TAK Małe 

Ograniczenie możliwości 
poszukiwania i wydobycia 
surowców 

Poszukiwanie  
i wydobycie surowców 

N L Ch Ś TAK Małe 

Utrudnienia dla żeglugi z/na 
obszary ćwiczeń wojskowych 

Obszary wojskowe N L Ch Ś TAK Małe 

Utrudnienia w prowadzeniu badań 
ze statków 

Stacje monitoringu 
środowiska i obszary 
badawcze 

N R KT N TAK Pomijalne 

 Obecność jednostek pływających 

Podczas prac instalacyjnych w jednym momencie zaangażowanych może być na te potrzeby kilka 

jednostek pływających, m.in. pogłębiarka/statki wyposażone w urządzenia do wykonywania 

wykopów, statki układające rurociąg, holowniki, statki dozorowe, statki transportowe itd. W efekcie 

w obszarze instalacji gazociągu oraz na trasie z/do bazy logistycznej znajdującej się w wybranym 

porcie na lądzie wystąpi wzmożony ruch jednostek pływających.  

 

Jednostki pływające zaangażowane w układanie rurociągu mogą być widoczne dla obserwatorów 

znajdujących się na lądzie. Mogą oni widzieć zarówno statki zaangażowane w prace w miejscu 

instalacji, jak również statki na etapie przepływu z portów stanowiących zaplecze logistyczne 

budowy na miejsce instalacji.  

 

Zwiększony ruch jednostek pływających zaangażowanych układanie rurociągu spowoduje wzrost 

ryzyka kolizji statków, zarówno na morzu jak i w portach. Będzie także czynnikiem wywołującym 

reakcje behawioralne u zwierząt morskich, głównie płoszenie ryb, ssaków morskich i ptaków  

z miejsca wykonywania prac.   

Potencjalne oddziaływania związane z obecnością i ze zwiększonym ruchem jednostek 

pływających 

Zwiększony ruch jednostek pływających może być potencjalnie źródłem oddziaływań, które zostały 

przedstawione w poniższej tabeli.  
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Tabela 5-15 Ocena wielkości oddziaływań związanych ze zwiększonym ruchem jednostek pływających. 

Oddziaływanie Receptor 
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Pogorszenie walorów krajobrazowych Krajobraz N L Ch N TAK Pomijalne 

Kolizje ze statkami Ssaki morskie N L Ch N NIE Pomijalne 

Powstanie bariery dla nietoperzy 
Nietoperze 
migrujące 

N L Ch N TAK Pomijalne 

Płoszenie 

Nietoperze 
migrujące 

N L KT N TAK Pomijalne 

Ptaki morskie N L KT N TAK Pomijalne 

Utrudnienia dla rybołówstwa 
Rybołówstwo 
komercyjne 

N L Ch N TAK Pomijalne 

Uszkodzenie narzędzi połowowych 
przez statki 

Rybołówstwo 
komercyjne 

N T Ch N NIE Małe 

Utrudnienia dla żeglugi, w tym 
statków z/na obszary ćwiczeń 
wojskowych 

Obszary wojskowe N L Ch N TAK Pomijalne 

Żegluga i trasy 
żeglugowe 

N L Ch N TAK Pomijalne 

Pogorszenie walorów turystycznych  
w gminach nadmorskich (zaburzenie 
krajobrazu) 

Turystyka  
i obszary 
rekreacyjne 

N L KT N TAK Pomijalne 

Ograniczenie możliwości 
poszukiwania i wydobycia surowców 

Poszukiwanie  
i wydobycie 
surowców 

N L Ch N TAK Pomijalne 

 Emisja hałasu nawodnego 

Podczas prac związanych z układaniem rurociągu będzie miała miejsce emisja hałasu nawodnego, 

którego źródłem będą jednostki pływające zaangażowane w prace instalacyjne oraz 

wykorzystywane maszyny i urządzenia. Spowoduje to czasowe podniesienie poziomu tła 

akustycznego w miejscu prowadzonych prac i na trasach przepływu statków.  

 

Hałas nawodny, którego źródłem mogą być statki zaangażowane w etap budowy oraz prowadzone 

prace, może spowodować przepłoszenie ptaków oraz wypieranie ich z miejsca wykonywania prac 

Emisja hałasu może być uznana za uciążliwą i doprowadzić do czasowego zakłócenia wypoczynku 

turystów uprawiających sporty wodne czy wypoczywających na plaży.  

Potencjalne oddziaływania związane z emisją hałasu nawodnego 

Emisja hałasu nawodnego może być potencjalnie źródłem oddziaływań, które zostały 

przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela 5-16 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją hałasu nawodnego. 
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Płoszenie ptaków, ssaków 
Ssaki morskie N L KT N TAK Pomijalne 

Ptaki morskie N L KT N TAK Pomijalne 

Zakłócenie wypoczynku turystów 
(sporty wodne, wypoczynek na plaży) 

Turystyka i obszary 
rekreacyjne 

N L KT Ś TAK Pomijalne 
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 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Na etapie realizacji (budowy) Przedsięwzięcia przewiduje się produkcję spalin ze statków morskich 

i silników spalinowych maszyn budowlanych. Tu najważniejszymi substancjami z punktu widzenia 

czystości powietrza będą: dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOx) i dwutlenek siarki (SO2)  

a także pył zawieszony (PM). 

 

Dostawa rur na pokład jednostki układającej gazociąg 

Na obecnym etapie nadal nie określono miejsc składowania rur przeznaczonych do budowy 

Przedsięwzięcia. Jednakże wiadomo, że proponowane miejsca składowania muszą mieć 

powierzchnię na tyle dużą, by pomieścić 23 000 szt. rur o długości 12,2 m oraz zakład pokrywania 

rur płaszczem betonowym, a także dostęp do morza, z odpowiednią głębokością wody przy 

nadbrzeżu, celem przeładunku gotowych rur na pokład statków transportowych. Obecnie takimi 

miejscami są na terenie Polski porty w Szczecinie, Policach i Świnoujściu, choć dopuszcza się 

składowanie i załadunek w portach na terenie Niemiec, Szwecji lub Danii (Ramboll, 2018-1). 

 

Zakłada się, że gotowe odcinki gazociągu zostaną przewiezione morzem z wytypowanego portu 

składowania na pokład jednostki układającej gazociąg. Do transportu posłuży średniej wyporności 

statek do przewozu rur. Dostawy powyższe będą realizowane tak, aby móc dotrzymać 

harmonogramu całodobowej budowy gazociągu. 

 

Układanie gazociągu 

Podczas budowy gazociągu podmorskiego planuje się rejs jednego statku do układania gazociągu 

w asyście trzech innych wspierających kotwice oraz jednej małej jednostki pomocniczej. 

Do zagłębiania gazociągu w dnie morskim przewiduje się jeden samobieżny pług podwodny oraz 

dwie pogłębiarki operujące na wodach przybrzeżnych. Na etapie układania gazociągu pod wodą 

mogą uczestniczyć ewentualnie dwie jednostki pomocnicze. Do kontroli trasy gazociągu przed 

ułożeniem poszczególnych odcinków przewidziano dwa statki badawcze. Na odcinku północnym, 

głębokowodnym obszaru inwestycji konieczne będzie ułożenie materiału skalnego na ułożonym 

gazociągu — operację tę przeprowadzi statek typu FPV, ze specjalną, giętką rurą spustową. 

Wielkość emisji 

Znając moc silników okrętowych, rodzaj ich paliwa oraz oczekiwany czasu żeglugi na wodzie 

obliczono wielkość zużycia paliwa na etapie budowy gazociągu (patrz Rozdział 3 ROOŚ) i następnie 

wielkość obciążenia środowiska zanieczyszczeniami. Dane te zestawiono w Tabeli 5-17. 

 

Obliczenia przeprowadzono dla najdłuższego z rozważanych wariantów trasy gazociągu (Rogowo), 

który liczy ok. 85,5 km. Wariant ten biegnie najdalej od kompleksu portowego w Szczecinie  

i Świnoujściu. Dlatego też przyjmuje się, że jest to scenariusz najmniej korzystny. 

Tabela 5-17 Łączna wielkość oczekiwanego obciążenia środowiska emisją CO2 na etapie budowy  
i eksploatacji Przedsięwzięcia.   

Działanie Emisja CO2 [t] 

Działania budowlane 46,111 

Produkcja materiałów (stal i beton) 68,694 

Etap budowy łącznie 116,795 

 

Etap eksploatacji (średniorocznie) 20 

Tabela 5-18 Łączna wielkość oczekiwanego obciążenia środowiska emisją zanieczyszczeń powietrza na 
etapie budowy i eksploatacji Przedsięwzięcia.   

 Zanieczyszczenia powietrza [t] 

NOX SO2 PM (TSP) PM10 PM2,5 

Budowa na morzu 1,247 29 54 53 53 

 

Obsługa i serwis na morzu 
(średniorocznie) 

1 0 0 0 0 
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Opracowanie porównujące obciążenia środowiska zanieczyszczeniami powietrza na etapie budowy 

Przedsięwzięcia z wielkością rocznego obciążenia związanego z ruchem statków na wodach Bałtyku 

przedstawiono w Rozdziale 9.4 Raportu. 

 

Oddziaływanie spowodowane obciążeniem emisyjnym na etapie budowy Przedsięwzięcia ustanie 

natychmiast po ułożeniu gazociągu. Jednostki uczestniczące w budowie gazociągu będą nieustannie 

zmieniały położenie na morzu, poruszając się średnio 1,5-3 km na dobę, zaś emitowane przez nie 

zanieczyszczenia szybko rozproszą przeważające wiatry.  

Potencjalne oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza może być potencjalnie źródłem oddziaływań, które zostały 

przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela 5-19 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza. 

Oddziaływanie Receptor 

Parametry oddziaływania 
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Pogorszenie jakości powietrza 
Klimat i jakość 
powietrza 

N L KT N TAK Pomijalne 

Zwiększenie stężenia gazów 
cieplarnianych (CO2) 

Klimat i jakość 
powietrza 

N L KT N TAK Pomijalne 

Pogorszenie walorów 
turystycznych 

Turystyka i obszary 
rekreacyjne 

N L Ch Brak TAK Pomijalne 

5.2 Etap eksploatacji części morskiej 

Tabela 5-20 Kluczowe parametry Przedsięwzięcia wpływające na wielkość oddziaływań. 

Etap eksploatacji na morzu 

Emisja/zaburzenia Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Częstość inspekcji 
kontrolnych i serwisowych 

Co roku przez pierwszych 5 lat 
eksploatacji, 
następnie co 3 lata. 

Co roku przez pierwszych 5 lat 
eksploatacji, 
następnie co 3 lata. 

Liczba statków obsługowych 2 statki 2 statki 

Strefa bezpieczeństwa 

Założenie projektowe: 200 m po 
każdej stronie gazociągu 
maksymalnie: 500 m po każdej 
stronie gazociągu 

Założenie projektowe: 200 m po 
każdej stronie gazociągu 
maksymalnie: 500 m po każdej 
stronie gazociągu 

 Nowa struktura na dnie morskim (fizyczna obecność gazociągu) 

Zaburzenie morfologii dna morskiego, które będzie narastało stopniowo na etapie budowy 

gazociągu, nabierze charakteru ciągłego na etapie eksploatacji i będzie niezmienne aż do likwidacji 

gazociągu. Na etapie eksploatacji inwestycji, skala zakłóceń nie będzie rosła w porównaniu  

z etapem budowy gazociągu.  

 

Nowa nienaturalna dla danego obszaru struktura na dnie morskim spowoduje zmianę morfologii 

dna morskiego w miejscu ułożenia rurociągu. Lokalnie w sąsiedztwie rurociągu może pojawić się 

zjawisko wymywania osadów i ponownego osadzania się na dnie morskim zawiesiny z toni wodnej. 

Ponadto nastąpią zmiany w bieżącym reżimie prądów morskich. Gazociąg ułożony na dnie wraz  

z kamienną warstwą zabezpieczającą/stabilizującą może modyfikować rozkład prędkości prądów 

morskich przydennych, wpływając również na transport osadów (Cooper i Beiboer, 2002; Köller  

i in., 2006; Zucco et al., 2006). Gazociąg, w zależności od jego masy, powodować będzie 

zagęszczenie leżącego pod nim dna, a tym samym jego osiadanie. 
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Rurociąg wraz z warstwą ochronną, jeżeli będzie zastosowana, zajmą określone powierzchnie dna 

morskiego. W miejscu posadowienia podwodnych instalacji nastąpi trwała utrata siedlisk bentosu 

(Söker i in., 2000; Meissner i Sordyl, 2006; Zucco et al., 2006; Macnaughton i in., 2014).  

Potencjalne oddziaływania związane z fizyczną obecnością gazociągu 

Fizyczna obecność gazociągu (jako nowej struktury na dnie morskim) może być potencjalnie 

źródłem oddziaływań, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

 

Oddziaływania te na etapie eksploatacji są w większości analogiczne jak dla etapu budowy. 

Tabela 5-21 Ocena wielkości oddziaływań związanych z fizyczną obecnością gazociągu. 

Rodzaj oddziaływań Receptor 

Parametry  
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Zmiana morfologii dna 
Morfologia dna  
i batymetria 

N L DT N NIE/TAK Pomijalne 

Osiadanie dna 
Morfologia dna  
i batymetria 

N L ŚT/DT N NIE/TAK Pomijalne 

Wymywanie osadów dennych 
Geologia, osady 
powierzchniowe  
i zanieczyszczenia 

N L ŚT/DT Ś NIE/TAK Umiarkowane 

Utrata siedliska 
Fitobentos N L DT D TAK Umiarkowane 

Zoobentos N L DT D TAK Umiarkowane 

Utworzenie nowego siedliska dla 
bentosu i ryb – powstanie 
„sztucznej rafy” 
Zwiększenie zasobów 
pokarmowych dla ryb, ptaków 
morskich i ssaków morskich 
(oddziaływanie wtórne) 

Fitobentos P L DT N TAK Pomijalne 

Zoobentos P L DT N TAK Pomijalne 

Ichtiofauna P L DT N TAK Pomijalne 

Ptaki morskie P L DT N TAK Pomijalne 

Ssaki morskie P L DT N TAK Pomijalne 

Ograniczenie żeglugi statków  
o dużym zanurzeniu 

Żegluga i trasy 
żeglugowe 

N L DT Ś TAK Umiarkowane 

Ograniczenie dostępu do 
infrastruktury liniowej w miejscu 
krzyżowania 

Kable, rurociągi  
i morskie farmy 
wiatrowe 

N L DT N NIE/TAK Pomijalne 

Wykluczenie obszaru  
z potencjalnych planów 
inwestycyjnych 

Poszukiwanie  
i wydobycie 
surowców 

N L DT Ś TAK Małe 

 Emisja ciepła z gazociągu 

Temperatura gazu ziemnego przesyłanego gazociągiem będzie znacznie większa od temperatury 

otoczenia, będzie ona sięgała średnio 40°C, jednakże będzie zmieniała się wzdłuż trasy gazociągu. 

Będzie to powodowało wymianę ciepła między gazociągiem, a otaczającą go tonią morską. 

 

Z doświadczeń zebranych podczas monitorowania środowiska gazociągu Nord Stream wynika, 

że na odcinkach, na których odsłonięte (niewkopane) części gazociągu NSP w pobliżu wyjścia na 

ląd w Wyborgu (w Rosji) wystawione są na działanie prądów morskich, temperatura wzrastała nieco 

(maksymalnie o 0,5°C) w wodzie w pobliżu dna morskiego oraz w wodzie w kierunku przesyłowym 

gazociągu. Jednakże tę zmianę temperatury wykryto w odległości nie większej niż 0,5-1 m od 

gazociągu. W warunkach ustania prądu morskiego zmiana temperatury w toni morza wokół 

gazociągu była bardzo ograniczona i zawierała się wyłącznie w wąskim słupie bezpośrednio nad 

gazociągiem. Tam odnotowano wzrost o maksymalnie 0,1°C, w słupie o wysokości 5 m nad osią 

gazociągu. W obecności prądów morskich oddziaływanie to maleje, ze względu na szybkie 

rozpraszanie podgrzanej wody. Na odcinkach, na których odsłonięte (niewkopane) części gazociągu 
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w obrębie Zatoki Pomorskiej (na wodach Niemiec) wystawione są na działanie prądów morskich, 

temperatura malała nieco (maksymalnie o 0,1°C) w wodzie w pobliżu dna morskiego oraz w wodzie 

w kierunku przesyłowym gazociągu. Jednakże tę zmianę temperatury wykryto w odległości nie 

większej niż 1 m od powierzchni gazociągu (Ramboll, 2017c).  

 

Emisja ciepła z gazociągu może spowodować zmianę temperatury wody i osadów w bezpośrednim 

sąsiedztwie rurociągu. Zwiększenie temperatury osadów i wody może spowodować zmianę 

warunków bytowania bentosu i ryb w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu.  

Potencjalne oddziaływania związane z emisją ciepła z gazociągu 

Emisja ciepła z gazociągu może być potencjalnie źródłem oddziaływań, które zostały przedstawione 

w poniższej tabeli.  

Tabela 5-22 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją ciepła z gazociągu. 

Rodzaj oddziaływań Receptor 
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Zwiększenie temperatury wody 
ponad naturalny poziom 

Hydrologia i jakość wody N L ŚT N TAK Pomijalne 

Zwiększenie temperatury 
osadów ponad naturalny poziom 

Geologia, osady 
powierzchniowe i 
zanieczyszczenia 

N L ŚT N TAK Pomijalne 

Zmiana warunków bytowania 
Fitobentos N L DT N TAK Pomijalne 

Zoobentos N L DT N TAK Pomijalne 

 Emisje związków chemicznych do wody z ochrony antykorozyjnej 

Anody protektorowe mają chronić gazociąg przed korozją. Podczas eksploatacji gazociągu anody 

mogą wydzielać zanieczyszczenia. 

 

Najczęściej używanym środkiem do ochrony antykorozyjnej stali w wodzie morskiej jest cynk, zaś 

aluminium w anodach ma wyłącznie postać stopu: cynk (3 – 6% Zn), z udziałem cyny 

(0,1 – 1% Sn), oraz Zn + In, Zn + Hg, Zn + Sn (Surowska, 2002). 

 

Przewidywana łączna masa anod protektorowych zamontowanych wzdłuż całego rurociągu waha 

się w granicach od ok. 319 do ok. 324 ton (tj. ok. 1175 kg/km długości), zależeć będzie natomiast 

od całkowitej długości gazociągu w wybranym wariancie — może on liczyć 274 km lub 278 km. 

Teoretyczna maksymalna ilość stopu aluminium uwalniana do środowiska przez 50 lat eksploatacji 

gazociągu wyniosłaby ok. 397 kg/km przez 50 lat, czyli ok. 7,9 kg/km/rocznie (Ramboll, 2018o) 

 

Podsumowując, można wyliczyć, że w zależności od wybranego wariantu z anod protektorowych  

w przypadku Niechorza-Pogorzelicy (długość 81,7 km) do środowiska zostanie uwolnionych rocznie 

ok. 643 kg aluminium, kadmu i cynku (łącznie). W przypadku Rogowa (długość 85,5 km) ilość ta 

wyniesie ok. 673 kg. 

 

Jest to niewiele na tle rocznej wielkości obciążenia dla środowiska z zanieczyszczeń trafiających do 

Bałtyku z wód rzecznych i opadów o masie 3057,3 ton cynku i 41 ton kadmu. Jeżeli co roku z anod 

uwalnianych będzie 2,7 ton kadmu tylko na odcinku polskim (w najdłuższym wariancie 85,5 km), 

to ilość ta stanowi ok. 7% rocznego obciążenia emisjami tego metalu w całym basenie Bałtyku. 

 

Należy jednak podkreślić, że główną ochroną antykorozyjną rurociągu jest jego powleczenie 

ochronną warstwą betonową, która pokrywa także zainstalowane elementy ochrony katodowej. 
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Uwolnienie związków chemicznych do wody z ochrony katodowej zachodzi więc wyłącznie w sytuacji 

uszkodzenia powłoki betonowej.  Poza najbliższym otoczeniem anod (tj. <5 m), koncentracja jonów 

metali w kolumnie wody w wyniku degradacji anodowej w fazie eksploatacji będą zasadniczo 

nieodróżnialne od stężeń w tle. 

 

Monitoring w obrębie gazociągu Nord Stream na Morzu Bałtyckim wykazał, że stężenie metali 

ciężkich w wodzie, był poniżej wykrywalnego poziomu, ok. 1-2 m od gazociągu (Nord Stream 2 AG, 

2017a).  

 

Większość odmian związków chemicznych cynku jest dobrze rozpuszczalna w wodzie, a zatem 

pozostaną biodostępne na dłużej. Cynk będzie wchłaniany i strącany z uwodnionymi tlenkami 

żelaza, manganu i glinu, trafiając do osadów dennych. Proces ten będzie powolny, ze względu na 

niską zawartość minerałów gliniastych w rejonie inwestycyjnym — minerały te dobrze wchłaniają 

cynk (Alloway i Ayres, 1999). 

 

Glin (Al) jest szeroko rozpowszechniony i występuje w biosferze, to jego toksyczny wpływ 

zaobserwowano głównie w przypadku nagłych zakwaszeń środowiska wód śródlądowych (Poleo, 

1997). Cynk (Zn) natomiast to niezbędny pierwiastek dla większości organizmów, który jednak  

w wysokich koncentracjach stanowi zagrożenie dla stanu zdrowotnego organizmów żywych, w tym 

ryb (Eisler, 1998; Amundsen et al., 1997), i może być dla nich toksyczny.  

Tabela 5-23 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisjami ochrony antykorozyjnej. 

Oddziaływanie Receptor 
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Zmiana jakości wody  Hydrologia i jakość wody N L Ch/KT M TAK Pomijalne 

Pogorszenie kondycji  
i warunków rozwoju 
organizmów morskich  

Fito- i zooplankton N L/R KT Ś TAK Małe 

Fitobentos N L/R KT Ś TAK Małe 

Zoobentos N L/R KT Ś TAK Małe 

Ichtiofauna N L/R KT Ś TAK Małe 

Wpływ na pomiary 
Państwowego Monitoringu 
Środowiska 

System monitoringu 
środowiska i badania 
morskie 

N L KT N TAK Pomijalne 

 Strefa bezpieczeństwa wokół gazociągu 

Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa rurociągu na etapie eksploatacji może wiązać się  

z koniecznością ustanowienia strefy bezpieczeństwa obejmującej np. zakaz żeglugi, kotwiczenia, 

rybołówstwa, nurkowania itp. Wielkość strefy bezpieczeństwa oraz zakres ograniczeń są ustalane 

przez administrację morską. Zwyczajowo strefa bezpieczeństwa wokół konstrukcji i instalacji tego 

typu wynosi 500 m, jednak zasięg ten może być różny. Dla przykładu strefa bezpieczeństwa wokół 

gazociągu złoże „B-8” – Władysławowo wynosi 150 m po obydwu stronach rurociągu3. Średnica 

tego rurociągu jest jednak znacznie mniejsza od tej, która jest zakładana w ramach gazociągu BP.  

 

W zależności od decyzji administracji morskiej, ustanowienie strefy bezpieczeństwa wokół 

gazociągu może przełożyć się na zakaz żeglugi, kotwiczenia czy rybołówstwa, czyli ograniczenie 

takiej działalności człowieka, która powoduje płoszenie ryb, ssaków morskich i ptaków.  Będzie to 

                                                

 

3 Zarządzenie Nr 9 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie ustanowienia strefy bezpieczeństwa dla gazociągu złoże "B-8" – 

Władysławowo  
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oddziaływanie o charakterze pozytywnym. Podobnie jak ograniczenie ingerencji kotwic oraz 

narzędzi połowowych w siedliska denne istotne dla bentosu i ichtiofauny oraz ograniczenie przyłowu 

w sieci ptaków morskich i ssaków morskich, przez co nie będzie dochodzić do istotnej antropopresji 

na te elementy ekosystemu.  

Potencjalne oddziaływania związane z ustanowieniem strefy bezpieczeństwa wokół 

gazociągu 

Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa wokół gazociągu może być potencjalnie źródłem oddziaływań, 

które zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela 5-24 Ocena wielkości oddziaływań związanych z ustanowieniem stref bezpieczeństwa. 

Rodzaj oddziaływań 
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Ograniczenie niepokojenia/płoszenia 
przez statki oraz przyłowu w sieci 
rybackie ptaków morskich i ssaków 
morskich.  
Ograniczenie ingerencji kotwic oraz 
narzędzi połowowych w siedliska denne 

istotne dla bentosu i ichtiofauny 

Fitobentos P L DT N TAK Pomijalne 

Zoobentos P L DT N TAK Pomijalne 

Ptaki morskie P L DT Ś TAK Małe 

Ssaki morskie P L DT Ś TAK Małe 

Ichtiofauna P L DT N TAK Pomijalne 

Zajęcie/ograniczenie obszarów dla 
rybołówstwa 

Rybołówstwo 
komercyjne 

N L DT Ś TAK Duże 

Ograniczenie żeglugi i kotwiczenia 
Żegluga i trasy 
żeglugowe 

N L DT N TAK Pomijalne 

Ograniczenie możliwości poszukiwania  
i wydobycia surowców 

Poszukiwanie  
i wydobycie 
surowców 

N L DT Ś TAK Umiarkowane 

Ograniczenia kotwiczenia w związku  
z obecnością strefy bezpieczeństwa 

Obszary wojskowe N L DT Ś TAK Umiarkowane 

Ograniczenia w prowadzeniu badań 
ingerujących w dno 

Systemy 
monitoringu 
środowiska i badania 
morskie 

N L DT N TAK Małe 

 Zwiększony ruch jednostek pływających 

Na etapie eksploatacji będzie miał miejsce zwiększony ruch jednostek pływających, w związku  

z pojawieniem się statków zaangażowanych w prace serwisowe/konserwacyjne/badania gazociągu. 

W efekcie w obszarze rurociągu oraz na trasie z/do bazy logistycznej znajdującej się w wybranym 

porcie na lądzie, pojawią się dodatkowe jednostki pływające. Dodatkowy ruch będzie jednak 

zdecydowanie mniejszy w porównaniu z etapem budowy. 

 

W pierwszych latach eksploatacji przewiduje się prowadzenie jednego badania na rok lub co dwa 

lata. Następnie częstotliwość badań może zmaleć, zależnie od stanu faktycznego inwestycji. 

Przeglądy takie będą realizowane aż do wyłączenia gazociągu z eksploatacji, czyli przez ok. 50 lat. 

Każdy przegląd będzie realizowany jednym statkiem badawczym. Zakłada się, że będzie on pływał 

przez 5-8 dni, w przypadku wariantu najdłuższego (z wyjściem na ląd w Rogowie — długość trasy 

ok. 85,5 km). Statek badawczy będzie w stanie wychodzić z mniejszych portów  

w pobliżu wyjścia gazociągu na ląd. Gazociąg może wymagać napraw lub konserwacji. Prace te 

można prowadzić bezpośrednio w trakcie powyższych przeglądów lub mogą wymagać udziału 

innych jednostek morskich. Jednakże nie sposób jest obecnie określić dokładnej liczby takich prac. 
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Potencjalne oddziaływania związane ze zwiększonym ruchem jednostek pływających 

Zwiększony ruch jednostek pływających może być potencjalnie źródłem oddziaływań, które zostały 

przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela 5-25 Ocena wielkości oddziaływań związanych ze zwiększonym ruchem jednostek pływających. 

Oddziaływanie 

  
Parametry 
oddziaływania 
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Kolizje ze statkami Ssaki morskie N L Ch N NIE Pomijalne 

Powstanie bariery dla nietoperzy 
Nietoperze 
migrujące 

N L Ch N TAK Pomijalne 

Płoszenie Ptaki morskie N L KT N TAK Pomijalne 

Utrudnienia dla rybołówstwa 
Rybołówstwo 
komercyjne 

N L Ch N TAK Pomijalne 

Uszkodzenie narzędzi połowowych 
przez statki 

Rybołówstwo 
komercyjne 

N L Ch N NIE Pomijalne 

Utrudnienia dla żeglugi, w tym 
statków z/na obszary ćwiczeń 
wojskowych 

Obszary wojskowe N L Ch N TAK Pomijalne 

Żegluga i trasy 
żeglugowe 

N L Ch N TAK Pomijalne 

5.3 Etap likwidacji części morskiej 

Na obecnym etapie projektu rozważane są różne scenariusze likwidacji części morskiej rurociągu 

(patrz Rozdział 3.8 ROOŚ): 

• pozostawienie rurociągu w całości na dnie morskim, w tym częsciowe zakopanie w dnie; 

• usunięcie rurociągu w całości lub części. 

W zależności od wybranego sposobu likwidacji będziemy mieli do czynienia z różnymi emisjami  

i zaburzeniami oraz oddziaływaniami na poszczególne elementy środowiska morskiego. 

 

Zasadniczo, jeżeli przewiduje się likwidację obiektu na miejscu tj. pozostawienie bez rozbiórki in 

situ, to potencjalne jego oddziaływanie na środowisko będzie przez wiele lat na poziomie 

porównywalnym z jego obecnością na etapie eksploatacji. Oznacza to potencjalnie dalsze 

tzw. zjawisko powstawania rafy, co z kolei będzie oddziaływać pozytywnie na rybołówstwo 

przemysłowe.  

 

Przewiduje się również dalsze rozpuszczanie i wydzielanie metalu z anod protektorowych.  

 

Stopniowa korozja rur stalowych powodowała będzie wydzielanie związków chemicznych, głównie 

żelaza, do środowiska morskiego. Tempo ich uwalniania będzie niewielkie i nie będzie miało 

negatywnych skutków dla środowiska morskiego. Stalowe elementy gazociągu będą ulegały korozji 

w przedziale 100-500 lat. Odpowiada to 1271 – 254 tonom materiału uwalnianego rocznie. 

 

Jeżeli natomiast przewiduje się całkowitą lub częściową rozbiórkę gazociągu, to ewentualne 

oddziaływanie obiektu na etapie wyłączenia z eksploatacji na środowisko morskie będzie 

porównywalne z oddziaływaniem podczas budowy całości lub części gazociągu podmorskiego lub – 

zależnie od okoliczności faktycznych – oddziaływanie to może być odwracalne. Ponadto, duża ilość 

materiałów zostanie użytych, częściowo spowoduje to powstawanie odpadów, a częściowo zapewni 

zasoby do ponownego przetwarzania (np. rury stalowe). Ocena wielkości tych oddziaływań będzie 

analogiczna do przedstawionych w Rozdziale 5.1 oddziaływań etapu budowy. 
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5.4 Etap budowy na lądzie 

Kluczowe parametry Przedsięwzięcia w jego części lądowej wpływające na wielkość oddziaływań na 

etapie budowy przedstawione zostały w tabeli poniżej. 

Tabela 5-26 Kluczowe parametry Przedsięwzięcia wpływające na wielkość oddziaływań (wielkości 
orientacyjne). 

Część lądowa Przedsięwzięcia  

Parametr/emisja/zab
urzenia 

Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Mikrotunel 

Powierzchnia placu 
budowy pod drążenie 
tunelu 

8 000 m2 (80 x 100 m) 8 000 m2 (80 x 100 m) 

Zapotrzebowanie na 
wodę 

ok. 600 m3 ok. 1 200 m3 

Ilość odpadów ok. 6 150 Mg ok. 12 229 Mg 

Maksymalny zasięg 
hałasu  

Izofona 45 db: ok.  570 m; 
izofona 45 dB: ok.  400 m w 
kierunku najbliższych zabudowań 
(etap 2.1 wbijanie grodzic i prace 
ziemne – wg Załącznika 5 Raportu) 
 
Izofona 55 db: ok. 240 
izofona 55 db: ok. 240 m w 
kierunku najbliższych zabudowań 
(etap 2.1: wbijanie grodzic i prace 
ziemne – wg Załącznika 5 Raportu) 

Izofona 45 db: ok.  730 m; 
izofona 45 dB: ok.  380 m w kierunku 
najbliższych zabudowań (etap 2.1 
wbijanie grodzic i prace ziemne – wg 
Załącznika 5 Raportu) 
 
Izofona 55 db: ok. 270 m; 
izofona 55 dB: ok. 180 m w kierunku 
najbliższych zabudowań (etap 2.1: 
wbijanie grodzic i prace ziemne – wg 
Załącznika 5 Raportu) 

Skala emisji 
(maksymalne 
obliczone stężenie 1-
godzinne [μg/m3]) 

Pył PM10=204,267; 
Dwutlenek siarki=81,156; 
Dwutlenek azotu=673,476; 
Tlenek węgla=1453,5; 
Węglowodory 
aromatyczne=230,063; 
Węglowodory alifatyczne=423,200; 
Pył zawieszony PM2,5=204,267. 

Pył PM10=213,162; 
Dwutlenek siarki=81,149; 
Dwutlenek azotu=749,51; 
Tlenek węgla=1617,5; 
Węglowodory aromatyczne=256,071; 
Węglowodory alifatyczne=470,967; 
Pył zawieszony PM2,5=213,162. 

Długość prac na lądzie 35 tygodni 50 tygodni 

Natężenie ruchu 
pojazdów 
transportowych  

583 transportów (mikrotunelowanie) 
- w 10 tygodni 
58 transportów (zaopatrzenie w 
wodę, paliwa i odbiór ścieków) w 11 
tygodni (po dostawie materiałów) 
21 transportów (przeciąganie 
rurociągu) 

1116 transportów (mikrotunelowanie) - 
w 10 tygodni 
115 transportów (zaopatrzenie w wodę, 
paliwa i odbiór ścieków) w 21 tygodni 
(po dostawie materiałów) 
21 transportów (przeciąganie 
rurociągu) 

Długość i 
powierzchnia dróg 
dojazdowych 

Długość: ok. 500 m (droga wspólna 
na plac budowy dla SZG i 
mikrotunelu) 
powierzchnia: brak 

Długość: 130 m (droga wspólna dla 
placu SZG i mikrotunelu) 
powierzchnia: 500 m2 

Ilość składowanej 
ziemi 

Wykopanie szybu startowego TBM i 
odkład urobku (10x5x6, z objętością 

nasypową 1,4) - 700 m3  
 
Tunelowanie z obudową - urobek (z 
objętością nasypową 1,4) – 4123 m3 

Wykopanie szybu startowego TBM i 
odkład urobku (10x5x6, z objętością 

nasypową 1,4) - 700 m3 
 
Tunelowanie z obudową - urobek (z 
objętością nasypową 1,4) – 8247 m3 

Gazociąg łączący pierwszy suchy spaw z SZG 

Długość odcinka 
gazociągu pomiędzy 
suchym spawem a 
SZG 

89 m  20 m  

Średnica gazociągu 900 mm 900 mm 

Głębokość zakopania Min. 2 m (do górnej granicy ścianki) Min. 2 m (do górnej granicy ścianki) 

Parametry wykopu 
(szerokość/ 
głębokość) 

Szerokość pasa robót: 28 m 
Szerokość wykopu: max. 7,7 m 
Głębokość wykopu: ok. 3,5 m  

Szerokość pasa robót: 28 m 
Szerokość wykopu: max. 7,7 m 
Głębokość wykopu: ok. 3,5 m  
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Stacja zaworowa (SZG) 

Powierzchnia placu 
budowy SZG 

ok 46 x 52 m ok. 42 x 49 m 

Zapotrzebowanie na 
wodę 

Woda słodka (PL): 
Zaplecze socjalne po stronie 
polskiej: 538 m3 
Odbiór wstępny gazociągu 
podmorskiego: 720 m3 
Odbiór wstępny gazociągu 
lądowego: 105 m3 
 
Woda morska (pobór z DK): 
Odbiór wstępny gazociągu 
podmorskiego: 374 740 m3 

Woda słodka (PL): 
Zaplecze socjalne po stronie polskiej: 
680 m3 
Odbiór wstępny gazociągu 
podmorskiego: 720 m3 
Odbiór wstępny gazociągu lądowego: 
105 m3 
 
Woda morska (pobór z DK): 
Odbiór wstępny gazociągu 
podmorskiego: 374 740 m3 

Ilość odpadów 1 658 Mg 1 658 Mg 

Maksymalny zasięg 
hałasu  

Izofona 45 dB: ok.  390 m w 
kierunku najbliższych zabudowań 
(etap 2.2 wbijanie grodzic i prace 
ziemne – wg Załącznika 5 Raportu) 
 
Izofona 55 dB: ok 230 m w kierunku 
najbliższych zabudowań (etap 2.2: 
wbijanie grodzic i prace ziemne – wg 
Załącznika 5 Raportu) 

Izofona 45 dB: ok.  730 m; 
izofona 45 dB: ok.  380 m w kierunku 
najbliższych zabudowań (etap 2.2 
wbijanie grodzic i prace ziemne – wg 
Załącznika 5 Raportu) 
 
Izofona 55 dB: ok. 270 m; 
izofona 55 dB: ok. 170 m w kierunku 
najbliższych zabudowań (etap 2.2: 
wbijanie grodzic i prace ziemne – wg 
Załącznika 5 Raportu) 

Czas trwania prac na 
lądzie 

12 miesięcy 16 miesięcy 

Natężenie ruchu 
pojazdów 
transportowych 

941 transportów łącznie (bez 
uwzględnienia tunelowania) 
Średnia: 5 pojazdów ciężarowych / 
dobę 
Okresy szczytowe: ok. 18 pojazdów 
ciężarowych / dobę przez 3 tygodnie 
oraz 15 pojazdów ciężarowych / 
dobę przez kolejnych 6 tygodni. 

1 182 transportów łącznie (bez 
uwzględnienia tunelowania) 
Średnia: 5 pojazdów ciężarowych / 
dobę 
Okresy szczytowe: ok. 18 pojazdów 
ciężarowych / dobę przez 3 tygodnie 
oraz 15 pojazdów ciężarowych / dobę 
przez kolejnych 6 tygodni. 

Długość i 
powierzchnia dróg 
dojazdowych 

Długość: ok. 500 m (droga wspólna 
na plac budowy dla SZG i 
mikrotunelu) 
powierzchnia: ok. 2 885 m2  

Długość: 130 m (droga wspólna dla 
placu SZG i mikrotunelu) 
powierzchnia: ok. 500 m2  

Ilość składowanej 
ziemi 

Część liniowa (łącznik gazociągu — 
spool): od ok. 1 200 m3 do 1 800 
m3 (zależnie od technologii robót); 
teren SZG (komory): ok. 1 000 m3; 
kabel ok. 280 m3 

Część liniowa (łącznik gazociągu — 
spool): od ok. 250 m3 do 350 m3 
(zależnie od technologii robót); 
teren SZG (komory): ok. 600 m3 

kabel ok. 300 m3 

Strefy oddziaływań na lądzie 

Maksymalny zasięg 
hałasu  

Izofona 45 dB: ok. 660 m; 
izofona 45 dB: ok. 500 m w 
kierunku najbliższych zabudowań 
(etap 2: jednoczesne wbijanie 
grodzic i prace ziemne na miejscu 
lądowania i w miejscu realizacji 
łącznika SPOOL i ZZ – wg Załącznika 
5 Raportu) 
 
Izofona 55 dB: ok 230 m; 
izofona 55 dB: ok 200 m w kierunku 
najbliższych zabudowań (etap 2: 
jednoczesne wbijanie grodzic i prace 
ziemne na miejscu lądowania i w 
miejscu realizacji łącznika SPOOL 
i ZZ – wg Załącznika 5 Raportu) 

Izofona 45 dB: ok. 960 m; 
izofona 45 dB: ok. 530 m w kierunku 
najbliższych zabudowań (etap 2: 
jednoczesne wbijanie grodzic i prace 
ziemne na miejscu lądowania i w 
miejscu realizacji łącznika SPOOL i ZZ 
– wg Załącznika 5 Raportu) 
 
Izofona 55 dB: ok. 370 m; 
izofona 55 dB: ok. 270 m w kierunku 
najbliższych zabudowań (etap 2: 
jednoczesne wbijanie grodzic i prace 
ziemne na miejscu lądowania i w 
miejscu realizacji łącznika SPOOL i ZZ 
– wg Załącznika 5 Raportu) 
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Skala emisji 
(maksymalne 
obliczone stężenie 1-
godzinne [μg/m3]) 

Pył PM10=204,267; 
Dwutlenek siarki=81,156; 
Dwutlenek azotu=673,476; 
Tlenek węgla=1453,5; 
Węglowodory 
aromatyczne=230,063; 
Węglowodory alifatyczne=423,200; 
Pył zawieszony PM2,5=204,267. 

Pył PM10=213,162; 

Dwutlenek siarki=81,149; 
Dwutlenek azotu=749,51; 
Tlenek węgla=1617,5; 
Węglowodory aromatyczne=256,071; 
Węglowodory alifatyczne=470,967; 
Pył zawieszony PM2,5=231,162. 

Powierzchnia terenu 

przekształcona 
czasowo 

1,68 ha  1,20 ha 

Powierzchnia terenu 
przekształcona na 
stałe 

0,45 ha 0,3 ha 

Zasięg leja depresji Ograniczony do placu budowy Ograniczony do placu budowy 

 Czasowe zajęcie terenu i jego fizyczne przekształcenie, w tym zmiana jego pokrycia  

Na etapie budowy Przedsięwzięcia będą miały miejsce prace, które spowodują fizyczne zakłócenia 

użytkowanego obszaru. 

 

Operacja mikrotunelingu będzie wymagała terenu dla umieszczenia maszyn drążących ze sprzętem 

pomocniczym oraz innych maszyn i urządzeń w sumie obszaru o powierzchni 80 m x 100 m = 

8000 m2. Po zakończeniu mikrotunelowania miejsce pracy zostanie przystosowane do układania 

rurociągu, a następnie odbioru wstępnego. Teren zostanie oczyszczony z drzew i innych przeszkód, 

aby zrobić miejsce na rozmieszczenia maszyn. 

 

Teren budowy SZG będzie wynosił 46 x 52 m dla wariantu Niechorze-Pogorzelica i 42 x 49 m dla 

Rogowa. W zależności od wariantu projektu zespół SZG będzie docelowo zajmował obszar 24 m x 

30 m (dla wariantu Niechorze-Pogorzelica) lub około 20 m x 27 m (dla wariantu Rogowo). SZG 

będzie umieszczona 5 m p.p.t (dla wariantu Niechorze-Pogorzelica) lub na terenie działki (wariant 

Rogowo z kontrolnymi i zautomatyzowanymi kontenerami jako obiekt powierzchniowy o wymiarach 

3,0 m x 4,0 m i wysokości ok. 2,5 m).  

 

Na potrzeby budowy rurociągów DN900 na obszarach leśnych (spool - oba warianty wyjścia na ląd) 

zaproponowano utworzenie pasa roboczego o szerokości 28 m. Obszar musi zostać wylesiony  

w korytarzu o szerokości 4 m (2 m po każdej stronie rurociągu). Jest on mierzony od osi rurociągu 

do pni drzew i krzewów. Aby chronić glebę przed degradacją, ściółkę leśną i wierzchnią warstwę 

gleby należy wykopać i zabezpieczyć przed wymieszaniem z pozostałym wykopem glebowym (jeśli 

to możliwe).  

 

Szerokość pasa roboczego do podłączenia linii energetycznej szacowana jest od 3 m do 6 m  

(w zależności od wybranej metody budowy). Kable przyłączeniowe będą biegły wzdłuż istniejących 

dróg, aby zminimalizować potrzebę wylesiania. Do budowy dróg dojazdowych do SZG konieczny 

będzie korytarz ok. 1 m po każdej stronie planowanej trasy. Łącznie pas roboczy niezbędny do 

budowy dróg dojazdowych do SZG będzie wynosił 5,5 m szerokości. 

 

Podczas prowadzonych prac (wykopy, pas montażowy, przygotowanie infrastruktury drogowej czy 

placu budowlanego) warstwa gleby/ściółki leśnej zostanie odpowiednio zdjęta i zabezpieczona 

(aby wykorzystać ją do przykrycia wykopów w końcowej fazie prac), ziemia z wykopów może być 

gromadzona na placu budowy lub wywożona (ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi na etapie 

projektowania). Po zakończeniu prac zostaną one rozplantowane w miejscu realizacji 

Przedsięwzięcia. Ziemia z wykopów może zostać wykorzystana do ich zasypania po zakończeniu 

prac budowlanych. 

 

W miejscu prowadzenia prac/wykopów oraz w miejscu odkładania gruntu z wykopów nastąpi 

miejscowa (ograniczona obszarowo) zmiana struktury gruntu/gleby. Poszczególne warstwy profilu 

glebowego (do głębokości dna wykopu) będą odkładane w specjalnie wyznaczonych do tego 
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miejscach, a po zakończeniu prac zostanie przywrócona z zachowaniem pierwotnej kolejności 

warstw. Na skutek prowadzonych prac budowlanych, wykonywanych wykopów oraz odkładania  

i rozplantowania ziemi z wykopów nastąpi nieznaczne przekształcenie istniejącego ukształtowania 

terenu. 

Na terenach leśnych nastąpi wycinka drzew i krzewów, dojdzie do wykarczowania pni oraz zdjęcia 

ściółki leśnej. Place, chodniki i drogi dojazdowe zostaną pokryte nawierzchnią betonową lub 

warstwą grysu. Możliwe jest również zastosowanie ażurowych płyt dla zapewnienia infiltracji wód 

z powierzchni oraz geomembran w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami z dróg dla 

bezpieczeństwa wód podziemnych. Wymienione wyżej zmiany oraz kompakcja gleb i podglebia 

mogą doprowadzić do zmniejszenia ich wodnej retencji. Sytuacja taka sprzyja powstawaniu 

zastoisk wodnych.  

 

Zajęcie terenu w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi uniemożliwi jego wykorzystanie 

w inny sposób w granicach wyznaczonego pasa montażowego. Obszar ten zostanie także wyłączony 

z produkcji leśnej. Całkowita powierzchnia terenu, przekształcona na potrzeby budowy wszystkich 

elementów Przedsięwzięcia, wyniesie w wariacie Niechorze-Pogorzelica 1,68 ha, a w wariancie 

alternatywnym 1,20 ha. Na etapie eksploatacji trwale przekształcone zostanie 0,45 ha w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica i 0,3 ha w wariancie Rogowo.  

Potencjalne oddziaływania związane z fizycznym przekształceniem powierzchni terenu 

Czasowe zajęcie terenu i jego fizyczne przekształcenie, w tym zmiana jego pokrycia będzie źródłem 

potencjalnych oddziaływań, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela 5-27 Ocena wielkości oddziaływań związanych z fizycznym przekształceniem terenu. 
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Wpływ na strukturę  
i funkcję brzegu, zmiana 
ukształtowania terenu, 
topografii 
Zmiana struktury 
gruntu/gleby 

Geologia, osady 
powierzchniowe  

i zanieczyszczenia 

N L KT Ś NIE Małe 

Zmiana walorów 
krajobrazowych 

Krajobraz N L KT N NIE Pomijalne 

Zmniejszenie retencji 
wodnej spowodowane 
zmianami w ukształtowaniu 
i pokryciu terenu 

Geologia, wody 
powierzchniowe  
i podziemne 

N L KT Ś TAK Małe 

Czasowe fizyczne 
zniszczenie/przekształcenie 
siedlisk przyrodniczych  
i siedlisk gatunków 

Siedliska 
przyrodnicze 

N L DT/ŚT D/Ś TAK 
Umiarkowane/ 
Małe 

Flora N L DT/ŚT D/Ś TAK 
Umiarkowane/ 
Małe 

Fauna N L DT/ŚT D/Ś TAK 
Umiarkowane/ 
Małe 

Zniszczenie stanowisk 
gatunków 

Flora N L DT D NIE Umiarkowane 

Zwiększenie śmiertelności 
zwierząt związane m.in.  
z uwięzieniem w wykopach, 
zasypywaniem siedlisk 
tymczasowych (np. 
głębokie koleiny 
wypełnione wodą) 

Fauna – 
herpetofauna  

N L Ch Ś/D* TAK 
Małe/ 
Umiarkowane* 
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Obniżenie walorów 

krajobrazowych w miejscu 
instalacji 

Ludność i zdrowie 
ludzkie, Turystyka  
i obszary 
rekreacyjne 

N L KT N TAK Pomijalne 

Ograniczenia w 
wykorzystaniu terenu  
(w tym wyłączenie z 
produkcji leśnej) 

Ludność i zdrowie 
ludzkie 

N L DT Ś TAK Umiarkowane 

*w odniesieniu do płazów w okresie migracji 

 Zaburzenie stosunków wodnych 

Na etapie budowy gazociągu mogą wystąpić́ czasowe (krótkotrwałe) zaburzenia stosunków 

wodnych, związane przede wszystkim z odwodnieniem wykopów pod SZG i szybu startowego dla 

jednostki TBM (o ile będą wymagane). W miejscach, gdzie zwierciadło wody gruntowej znajdować́ 

się będzie powyżej rzędnej dna wykopu może wystąpić zjawisko napływu wody do wykopu i może 

pojawić się konieczność́ jego odwodnienia. Woda z wykopu może być odprowadzana (w ogólnym 

ujęciu) do cieków wodnych/rowów melioracyjnych – w przypadku lokalizacji Przedsięwzięcia 

zakłada się jej ewentualne odprowadzenie do morza lub wywożenie. Uwzględniając obecne 

założenia projektowe, lej depresji zostanie ograniczony do obszaru wykopów budowlanych 

w obrębie placu budowy, dzięki zastosowaniu ścianek szczelnych.  

 

Zaburzenie stosunków wodnych może również wynikać ze zmiany ukształtowania terenu (spływ 

wody i jej gromadzenie się w innym miejscu), jego pokrycia (powierzchnia betonowa uniemożliwia 

przesiąkanie wody), a także kompakcji gleb i podglebia, która sprzyja powstawaniu miejscowych 

zastoisk wodnych. 

 

Zaburzenie stosunków wodnych w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi może 

doprowadzić do zmniejszenia retencji wodnej i drenażu wód podziemnych, który powstanie na 

skutek ewentualnego odwodnienia wykopów. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że odwodnienie 

ma charakter czasowy – po jego zaprzestaniu nastąpi powrót zwierciadła wody podziemnej do 

położenia sprzed rozpoczęcia prac. 

 

Zaburzenie stosunków wodnych będzie źródłem potencjalnych oddziaływań, które zostały 

przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela 5-28 Ocena wielkości oddziaływań związanych z zaburzeniem stosunków wodnych. 

 
 
Oddziaływanie 

  
Receptor 

Parametry 
oddziaływania 

W
ie

lk
o
ś
ć
 

o
d

d
z
ia

ły
w

a
n

ia
 

C
h

a
r
a
k
te

r 

S
k
a
la

 

C
z
a
s
 t

r
w

a
n

ia
 

I
n

te
n

s
y
w

n
o
ś
ć
 

O
d

w
ra

c
a
ln

o
ś
ć
 

Zmniejszenie retencji 
wodnej, drenaż wód 
podziemnych/zrzut 
spowodowany odwodnieniem 

budowlanym oraz zmianami 
w ukształtowaniu i pokryciu 
terenu 

Geologia, wody 
powierzchniowe i podziemne 

N L KT Ś TAK Małe 

Obniżenie poziomu 
zwierciadła wód 
podziemnych w wyniku 
odwodnienia wykopów 
budowlanych 

N L KT Ś TAK Małe 

Potencjalne pogorszenie 
stanu siedlisk przyrodniczych 
(oddziaływanie wtórne) 

Wystąpienie oddziaływania 
jest bardzo mało 
prawdopodobne. Nie 
przewiduje się, aby zasięg leja 

N L KT N TAK Pomijalne 
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Potencjalne pogorszenie 
stanu siedlisk oraz kondycji 
gatunków, a w konsekwencji 
nawet ich wyparcie z siedlisk 
(oddziaływanie wtórne)  

depresji wykroczył poza teren 
budowy (patrz: Rozdział 9.7 
ROOŚ) - oddziaływanie 
wykluczone z dalszych analiz 

 Wzrost zużycia wody 

Na etapie budowy gazociągu będzie mieć miejsce wzrost zużycia wody w związku z: 

 

• wykorzystaniem wody na cele wytworzenia płuczki wiertniczej na potrzeby mikrotunelingu; 

• wykorzystaniem wody do hydraulicznych prób wytrzymałości i szczelności rurociągu; 

• wykorzystaniem wody na cele socjalno-bytowe.  

 

Najważniejsze czynniki mające wpływ na skalę tego zaburzenia to: 

• ilość wykorzystanej wody; 

• źródło wody. 

 

Woda do wymienionych celów będzie zakupiona od podmiotów posiadających stosowne pozwolenia 

wodnoprawne. Należy podkreślić, że nie będzie prowadzony pobór wód z własnych ujęć przez 

wykonawcę gazociągu. Przewidywana wielkość zapotrzebowania na wodę dla poszczególnych 

czynności /prac oraz źródła poboru wody zostały wskazane w Rozdziale 3.13 Raportu. 

Potencjalne oddziaływania związane ze wzrostem zużycia wody 

Wzrost zużycia wody będzie źródłem potencjalnych oddziaływań, które zostały przedstawione  

w poniższej tabeli.  

Tabela 5-29 Ocena wielkości oddziaływań związanych ze wzrostem zużycia wody. 
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Zmniejszenie zasobu warstwy 
wodonośnej (w przypadku 
poboru wody z lokalnych 
ujęć) 
Obniżenie poziomu wód 
gruntowych (w przypadku 
poboru z wód podziemnych) 

Geologia, osady 
powierzchniowe i 
zanieczyszczenia 

N L KT Ś TAK Małe 

Pogorszenie kondycji 
gatunków oraz stanu ich 
siedlisk, a w konsekwencji 
nawet wyparcie z siedlisk 
(oddziaływanie wtórne) 
Pogorszenie stanu siedlisk 
przyrodniczych 
(oddziaływanie wtórne) 

Wystąpienie tego 
oddziaływania jest bardzo 
mało prawdopodobne - 
oddziaływanie wykluczone z 
dalszych analiz 

N L KT N TAK Pomijalne 

Ograniczenie zasobów wody 
dla mieszkańców i turystów 
oraz dla przemysłu i usług 

Ludność i zdrowie ludzkie, 
Turystyka i obszary 
rekreacyjne 

N R KT Ś TAK Małe 
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 Zrzut ścieków 

Na etapie budowy gazociągu pojawi się konieczność zrzutu wód zanieczyszczonych różnymi 

substancjami (ścieków): 

• ścieków socjalno-bytowych; 

• płuczki wiertniczej wykorzystanej do mikrotunelingu; 

• wód wykorzystanych w hydraulicznych próbach wytrzymałości i szczelności rurociągu. 

Najważniejsze czynniki mające wpływ na skalę tego zaburzenia to: 

• ilość ścieków, które podlegają zrzutowi; 

• charakter ścieków (rodzaj zanieczyszczeń); 

• miejsce zrzutu ścieków (zrzut do rowów melioracyjnych, wód, wywóz do oczyszczalni ścieków). 

Ścieki będą odbierane przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne pozwolenia celem 

utylizacji.  

 

Zastosowanie metody mikrotunelingu wymagać będzie zastosowania płuczki wiertniczej, 

stanowiącej roztwór wodny różnego rodzaju bentonitów i dodatków uszlachetniających. Substancją 

zastosowaną jako płuczka wiertnicza będzie występujący w środowisku naturalnym bentonit oraz 

woda. Bentonity są powszechnie stosowane w wiertnictwie. Substancja ta nie jest toksyczna i nie 

powoduje żadnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, ani gruntowo-wodnego. Zastosowanie 

płuczki ma na celu wynoszenie urobku, stabilizację otworu i obniżenie sił tarcia. Płuczka wpływająca 

po stronie rurociągowej jest przepompowywana rurociągiem do urządzeń wiertniczych po stronie 

maszynowej, gdzie jest czyszczona i ponownie wykorzystywana w procesie wiercenia.  

 

Na obecnym etapie prac nad projektem przewiduje się, że do wód powierzchniowych może zostać 

zrzucona woda pochodząca z odwodnienia wykopów. Wody z prób hydraulicznych, polegające na 

wypełnieniu rurociągu wodą o ciśnieniu wyższym niż ciśnienie operacyjne, będą zrzucane po stronie 

duńskiej gazociągu. 

 

Nie przewiduje się, aby wody pochodzące z prac budowlanych gazociągu, które potencjalnie mogą 

zostać zrzucone do wód powierzchniowych (patrz wyżej), były zanieczyszczone substancjami 

chemicznymi stwarzającymi zagrożenie dla środowiska. Ścieki podlegające zrzutowi będą spełniały 

wymagania i normy, zgodnie z polskim prawodawstwem. 

Potencjalne oddziaływania związane ze zrzutem ścieków 

Zrzut ścieków będzie źródłem potencjalnych oddziaływań, które zostały przedstawione w poniższej 

tabeli.  

Tabela 5-30 Ocena wielkości oddziaływań związanych ze zrzutem ścieków. 
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powierzchniowych w 
przypadku zrzutów 

Geologia, osady 
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N L KT N TAK Pomijalne 



 
 
 
 
 

 

201 

 

Oddziaływanie Receptor 
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Pogorszenie kondycji 
gatunków oraz stanu ich 
siedlisk (oddziaływanie 
wtórne) 
Pogorszenie stanu siedlisk 
przyrodniczych 
(oddziaływanie wtórne) 

Wystąpienie tego 
oddziaływania jest bardzo 
mało prawdopodobne - 
oddziaływanie wykluczone  
z dalszych analiz 

N L KT Brak TAK Pomijalne 

 Emisja hałasu i wibracji 

Źródłem hałasu i wibracji w trakcie realizacji Inwestycji będzie praca maszyn i urządzeń́ używanych 

do budowy gazociągu oraz poruszanie się środków transportu. Uciążliwość́ ta będzie mieć́ charakter 

miejscowy i okresowy. 

 

Na potrzeby oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na klimat akustyczny przyjęto źródła hałasu do 

środowiska w fazie budowy przedstawione w tabeli poniżej (Tabela 5-31) (szczegółowa metodyka 

została przedstawiona w Załączniku 5 do Raportu), przy czym docelowa liczba oraz rodzaj emitorów 

może ulec zmianie, jednak nie zakłada się by była wyższa. 

Tabela 5-31 Zestawienie źródeł emisji hałasu do środowiska (dane orientacyjne). 

Etap 

Rodzaj 

urządzenia / 

operacja 

powodująca 

emisję 

Poziom 

mocy 

akustycznej 

LWA dB(A) 

(dla 1 szt.) 

Efektywny 

czas pracy w 

ciągu 

normowego 

czasu 

odniesienia 

(%) 

Równoważny 

poziom mocy 

akustycznej przy 

uwzględnieniu 

liczby urządzeń 

oraz 

efektywnego 

czasu pracy (1 

LWAeq dB(A) 

Pora 

emisji 

Etap 1: 

Przygotowanie terenu 

pod miejsce 

lądowania oraz 

lokalizację zespołu 

zaporowego 

(Czas trwania: 21 

dni) 

Pilarka 

spalinowa 

(2 szt.) 

115 25% 112 
Pora 

dzienna 

Koparka 

(ok. 30 kW)  
96 25% 90 

Pora 

dzienna 

Spycharka 

(ok. 100 kW) 
104 25% 98 

Pora 

dzienna 

Samochód 

ciężarowy 
108 25% 102 

Pora 

dzienna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej: 112,6 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: brak emisji w 

nocy 

Etap 2.1: Wbijanie 

grodzic i prace 

ziemne – 

przygotowanie terenu 

miejsca lądowania  

(Czas trwania: 35 

dni) 

Sprzęt do 

wbijania 

grodzic / 

operacje 

wbijania 

grodzic (udary) 

126 25% 120 
Pora 

dzienna 

Koparka 

(ok. 400 kW) 
109 25% 103 

Pora 

dzienna 

Koparka 

(ok. 30 kW) 
96 25% 90 

Pora 

dzienna 
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Etap 

Rodzaj 

urządzenia / 

operacja 

powodująca 

emisję 

Poziom 

mocy 

akustycznej 

LWA dB(A) 

(dla 1 szt.) 

Efektywny 

czas pracy w 

ciągu 

normowego 

czasu 

odniesienia 

(%) 

Równoważny 

poziom mocy 

akustycznej przy 

uwzględnieniu 

liczby urządzeń 

oraz 

efektywnego 

czasu pracy (1 

LWAeq dB(A) 

Pora 

emisji 

Agregat 

pompowy do 

odwadniania 

wykopu 

94 100% 94 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej 120,1 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: 94,0 dB(A) 

Etap 2.2: Wbijanie 

grodzic i prace 

ziemne – 

przygotowanie terenu 

pod realizację 

łącznika (SPOOL) oraz 

Zespołu Zaporowego 

(ZZ) stanowiącego 

granicę pomiędzy 

gazociągiem 

podmorskim a 

lądowym 

(Czas trwania: 35 

dni) 

 

Możliwa jest realizacja 

równolegle z 

wbijaniem grodzic i 

pracami ziemnymi w 

trakcie przygotowania 

terenu miejsca 

lądowania (w trakcie 

Etapu 2.1) lub w 

późniejszym terminie 

Sprzęt do 

wbijania 

grodzic / 

operacje 

wbijania 

grodzic (udary) 

126 25% 120 
Pora 

dzienna 

Koparka 

(ok. 400 kW) 
109 25% 103 

Pora 

dzienna 

Koparka 

(ok. 30 kW) 
96 25% 90 

Pora 

dzienna 

Agregat 

pompowy do 

odwadniania 

wykopu 

94 100% 94 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej: 120,1 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: 94,0 dB(A) 

Etap 3.1: 

Tunelowanie wraz z 

montażem rur 

stanowiących 

obudowę tunelu (Czas 

trwania: Niechorze-

Pogorzelica: 77 dni; 

Rogowo: 147 dni) 

Dźwig 

(Niechorze-

Pogorzelica) – 

ok. 250 kW 

106 25% 100 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Dźwig 

(Rogowo) – 

ok. 375 kW 

108 25% 102 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Koparko-

ładowarka 

(ok. 30 kW) 

98 25% 92 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Agregat 

prądotwórczy 

ok. 1200 kW 

105 100% 105 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Urządzenia do 

przygotowania 

płuczki 

95 100% 95 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Pompy płuczki 

(3 szt.) 
103 100% 107,8 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Urządzenia do 

odzysku płuczki 
95 100% 95 

Pora 

dzienna  

i nocna 
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Etap 

Rodzaj 

urządzenia / 

operacja 

powodująca 

emisję 

Poziom 

mocy 

akustycznej 

LWA dB(A) 

(dla 1 szt.) 

Efektywny 

czas pracy w 

ciągu 

normowego 

czasu 

odniesienia 

(%) 

Równoważny 

poziom mocy 

akustycznej przy 

uwzględnieniu 

liczby urządzeń 

oraz 

efektywnego 

czasu pracy (1 

LWAeq dB(A) 

Pora 

emisji 

Przenośnik 

taśmowy 

urobku 

85 100% 85 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Urządzenia do 

montażu rur 

osłonowych 

92 100% 92 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Samochody 

ciężarowe – 

dowóz 

materiałów 

108 25% 102 
Pora 

dzienna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej: 

• Wariant Niechorze-Pogorzelica: 111,1 dB(A) 

• Wariant Rogowo: 111,3 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: 

• Wariant Niechorze-Pogorzelica: 110,5 dB(A) 

• Wariant Rogowo: 110,7 dB(A) 

Etap 3.2.: 

Realizacja łącznika 

(SPOOL) oraz Zespołu 

Zaporowego (ZZ) 

stanowiącego granicę 

pomiędzy 

gazociągiem 

podmorskim a 

lądowym 

 

(Czas trwania: 77 

dni) 

 

Możliwa jest realizacja 

równolegle z 

tunelowaniem 

(w trakcie Etapu 3.1) 

lub w późniejszym 

terminie 

Żuraw boczny 

(3-5 szt., do 

obliczeń 

przyjęto 5) 

101 10% 98 
Pora 

dzienna 

Żuraw 

samochodowy  
105 10% 95 

Pora 

dzienna 

Koparki (2-3 

szt., do 

obliczeń 

przyjęto 3) 

96 25% 94,8 
Pora 

dzienna 

Auto dostawcze 

(2 szt.) 
95 25% 92 

Pora 

dzienna 

Agregat 

prądotwórczy 
95 25% 89 

Pora 

dzienna 

Sprężarka 94 25% 88 
Pora 

dzienna 

Spawanie 96 25% 90 
Pora 

dzienna 

Agregat 

pompowy do 

odwadniania 

wykopu 

94 100% 94 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej 102,8 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: 94,0 dB(A) 
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Etap 

Rodzaj 

urządzenia / 

operacja 

powodująca 

emisję 

Poziom 

mocy 

akustycznej 

LWA dB(A) 

(dla 1 szt.) 

Efektywny 

czas pracy w 

ciągu 

normowego 

czasu 

odniesienia 

(%) 

Równoważny 

poziom mocy 

akustycznej przy 

uwzględnieniu 

liczby urządzeń 

oraz 

efektywnego 

czasu pracy (1 

LWAeq dB(A) 

Pora 

emisji 

Etap 4: Wydobycie 

wiertnicy TBM   

(Czas trwania: 5 dni) 

Pogłębiarka 

(praca na 

morzu blisko 

brzegu) 

115 25% 109 
Pora 

dzienna 

Barka robocza 

klasy split 

hopper barge 

(praca na 

morzu blisko 

brzegu) 

110 10% 100 
Pora 

dzienna 

Dźwig 

pływający 

(praca na 

morzu blisko 

brzegu) 

110 25% 104 
Pora 

dzienna 

Emisja z placu robót na morzu: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej: 110,6 dB(A) 

Emisja z placu robót na morzu: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: brak emisji w 

nocy 

Etap 5: 

Przygotowanie do 

operacji wyciągania 

rurociągu  

(Czas trwania: 10 

dni) 

Samochody 

ciężarowe – 

dowóz 

materiałów 

108 25% 102 
Pora 

dzienna 

Pogłębiarka 

(praca na 

morzu blisko 

brzegu) 

115 25% 109 
Pora 

dzienna 

Holownik 

(praca na 

morzu blisko 

brzegu) 

109 25% 103 
Pora 

dzienna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej: 102,0 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: brak emisji w 

nocy 

Emisja z placu robót na morzu: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej: 110,0 dB(A) 

Emisja z placu robót na morzu: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: brak emisji w 

nocy 

Etap 6: Wyciąganie 

rurociągu  

(Czas trwania: 2 dni) 

Barka robocza 

klasy shallow 

water lay barge 

(praca na 

morzu blisko 

brzegu) 

110 25% 104 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Spawanie 

(praca na 

morzu blisko 

brzegu) 

96 50% 93 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Wyciągarka 96 100% 96 

Pora 

dzienna  

i nocna 

Agregat 

prądotwórczy 
105 100% 105 

Pora 

dzienna  

i nocna 
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Etap 

Rodzaj 

urządzenia / 

operacja 

powodująca 

emisję 

Poziom 

mocy 

akustycznej 

LWA dB(A) 

(dla 1 szt.) 

Efektywny 

czas pracy w 

ciągu 

normowego 

czasu 

odniesienia 

(%) 

Równoważny 

poziom mocy 

akustycznej przy 

uwzględnieniu 

liczby urządzeń 

oraz 

efektywnego 

czasu pracy (1 

LWAeq dB(A) 

Pora 

emisji 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej 105,5 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej:105,5 dB(A) 

Emisja z placu robót na morzu: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej 104,3 dB(A) 

Emisja z placu robót na morzu: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej:104,3 dB(A) 

Etap 7: 

Przygotowanie do 

użytkowania – 

odwodnienie i 

osuszenie  

(Czas trwania: 13,5 

dni) 

Kompresory 

(11 szt.) 
105 100% 115,4 

Pora 

dzienna 

i nocna 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze dziennej   115,4 dB(A) 

Emisja z placu robót na lądzie: Sumaryczny LWAeq w porze nocnej: 115,4 dB(A) 

 

Drgania powstaną między innymi podczas prowadzenia prac budowlanych oraz ziemnych  

z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu: koparek, ładowarek, spychaczy czy pojazdów ciężarowych.  

 

Stosownie do przepisów normy PN-85/B02170 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez 

podłoże na budynki”, w przypadku obiektów budowlanych znajdujących się w odległości większej 

niż 20 m od źródła drgań technologicznych (wbijanie pali, wibromłoty, itp.) lub w odległości 

większej niż 25 m od źródła drgań przemysłowych, oddziaływanie w zakresie wibracji 

przekazywanych przez podłoże na etapie realizacji Przedsięwzięcia uznać można za pomijalne. 

Potencjalne oddziaływania związane z emisją hałasu i wibracji 

Emisja hałasu i wibracji będzie źródłem potencjalnych oddziaływań, które zostały przedstawione  

w poniższej tabeli.  

Tabela 5-32 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją hałasu i wibracji. 

Oddziaływanie 
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Zwiększenie poziomu hałasu  
w środowisku 

Klimat akustyczny N L KT Ś/D TAK Małe 

Płoszenie, niepokojenie zwierząt 
(wyparcie z siedlisk) 

Fauna N L KT D TAK Duże* 

Ograniczenie walorów turystycznych 
podczas prac budowlanych 

Turystyka i obszary 
rekreacyjne 

N L KT N TAK Pomijalne 

Obniżenie komfortu życia 
mieszkańców 

Ludność i zdrowie 
ludzkie 

N L KT Ś TAK Małe 

* w odniesieniu do gatunków chronionych ptaków lęgowych 

 Zwiększenie natężenie ruchu pojazdów 

Podczas prac budowlanych będzie mieć miejsce zwiększony ruch pojazdów przyjeżdżających lub 

odjeżdżających z miejsca budowy, transportujących różnego rodzaju maszyny, materiały itp. 

Średnio szacuje się przejazd 5 ciężarówek/dzień, a w okresach najbardziej intensywnych prac 
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przejazd ok. 18 ciężarówek/dzień przez okres 3 tygodni oraz 15 ciężarówek/dzień przez okres 

kolejnych 6 tygodni. Dodatkowo będą mieć miejsce przejazdy samochodów osobowych (dojazd 

pracowników).  

 

Wraz ze wzrostem natężenia ruchu pojazdów samochodowych wzrasta ryzyko kolizji pojazdów ze 

zwierzętami, wskutek których mogą one ponieść śmierć. Zagrożenie to dotyczy w szczególności 

herpetofauny. Ryzyko to jeszcze bardziej wzrasta, jeśli trasa przejazdu samochodów przecina stałą 

trasę przemieszczenia się zwierząt.  

 

Przejazdy pojazdów zaangażowanych w budowę gazociągu oraz hałas, którego są źródłem, mogą 

powodować płoszenie zwierząt z rejonu prowadzonych prac (przejazdów). 

 

Wzrost natężenia w ruchu drogowym pojazdów zaangażowanych w budowę inwestycji może 

spowodować utrudnienia w ruchu drogowym dla mieszkańców, turystów, zakładów przemysłowych 

czy usługowych, których pojazdy korzystają z tych samych dróg. 

Potencjalne oddziaływania związane ze zwiększeniem natężenia ruchu pojazdów 

Zwiększenie natężenia ruchu pojazdów zaangażowanych w budowę gazociągu będzie źródłem 

potencjalnych oddziaływań, które zostały przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela 5-33 Ocena wielkości oddziaływań związanych ze zwiększeniem natężenia ruchu pojazdów. 

Oddziaływanie 
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Zwiększona śmiertelność 
w wyniku kolizji  

Fauna - 
herpetofauna 

N L KT Ś/D* NIE 
Małe/ 
Umiarkowane* 

Utrudnienia w ruchu 
drogowym dla 
mieszkańców, turystów, 
przemysłu i usług 

Ludność i zdrowie 
ludzkie, Turystyka  
i obszary rekreacyjne 

N R KT Ś/D TAK Umiarkowane 

Utrudnienia w ruchu 
drogowym dla jednostek 
wojskowych 
(Pogorzelica) 

Obszary wojskowe N R KT N TAK Pomijalne 

*w odniesieniu do płazów w okresie migracji 

 Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Na etapie prowadzenia prac budowlanych związanych z realizacją Przedsięwzięcia występować 

będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, związana z typowymi 

pracami ziemnymi, budowlano – montażowymi i transportem. 

 

Ruch pojazdów, realizacja wykopów oraz składowanie gleby i ziemi może spowodować okresową 

emisję pyłów do atmosfery o zasięgu ograniczonym głównie do terenu budowy. W trakcie 

wykonywania prac budowlanych i montażowych nastąpi również okresowa emisja zanieczyszczeń́ 

do powietrza spowodowana pracą sprzętu montażowego i środków transportu, a także pracami 

spawalniczymi (CO2, NOx, SOx). 

 

Wielkość emisji, w szczególności emisji pyłowej, uzależniona będzie w znacznym stopniu od 

warunków atmosferycznych, np. podwyższona wilgotność podłoża i gruntu w radykalnym stopniu 

ograniczą emisję pyłu podczas poruszania się samochodów po drogach gruntowych jak i innych 

prac ziemnych. 
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Przyjmuje się, że na etapie budowy mogą zachodzić następujące emisje do powietrza: 

• emisja niezorganizowana produktów spalania paliwa (oleju napędowego) w silnikach maszyn 

budowlanych, samochodów ciężarowych oraz jednostek pływających na morzu 

wykorzystywanych do prowadzenia prac – głównie emisja tlenków azotu, dwutlenku siarki, 

tlenku węgla, pyłu (w tym pyłu PM10 i PM2,5) i węglowodorów; 

• emisja zorganizowana w/w produktów spalania paliwa (oleju napędowego) w agregacie 

prądotwórczym oraz w silnikach kompresorów na etapie odwodnienia i osuszania rurociągu 

przed oddaniem do użytkowania; 

• emisja niezorganizowana tlenków azotu, tlenku węgla i pyłu (w tym pyłu PM10 i PM2,5) 

ze spawania. 

Na potrzeby oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na klimat i jakość powietrza przyjęto następujące 

źródła emisji do powietrza w fazie budowy (szczegółowa metodyka została przedstawiona 

w Załączniku 6 Raportu), przy czym docelowa liczba oraz rodzaj emitorów może ulec zmianie, 

jednak nie zakłada się by była wyższa: 

Tabela 5-34 Zestawienie źródeł emisji do powietrza (dane orientacyjne). 

Etap 
Rodzaj 
urządzenia/operacja 
powodująca emisję 

Przyjęta do 
obliczeń moc 
silnika 

spalinowego (kW) 

Średnie 
obciążeni/
efektywny 
czas pracy 
(%) 

Zużycie 
paliwa 
[kg/h] 

Założona 
liczba 
godzin 
pracy na 
dobę 

Etap 1: 
Przygotowanie 
terenu pod 
miejsce 
lądowania 
oraz 

lokalizację 
zespołu 
zaporowego 
(Czas trwania: 
21 dni) 

Pilarka spalinowa 
(2 szt.) 

2 x 3 25% 0,3 12 

Koparka 30 25% 1,6 12 

Spycharka 100 25% 5,2 12 

Samochód ciężarowy 250 25% 13,1 12 

Etap 2.1: 
Wbijanie 
grodzic i prace 
ziemne – 
przygotowanie 
terenu 
miejsca 
lądowania  
(Czas trwania: 
35 dni) 

Sprzęt do wbijania 
grodzic 

250 25% 13,1 12 

Koparka 400 25% 20,9 12 

Koparka 30 25% 1,6 12 

Agregat pompowy do 
odwadniania wykopu 

40 100% 8,4 24 

Etap 2.2: 
Wbijanie 
grodzic i prace 
ziemne – 
przygotowanie 
terenu pod 
realizację 
łącznika 
(SPOOL) oraz 
Zespołu 
Zaporowego 
(ZZ) 
stanowiącego 
granicę 
pomiędzy 
gazociągiem 
podmorskim a 
lądowym 

Sprzęt do wbijania 
grodzic 

250 25% 13,1 12 

Koparka 400 25% 20,9 12 
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Etap 
Rodzaj 
urządzenia/operacja 
powodująca emisję 

Przyjęta do 

obliczeń moc 
silnika 
spalinowego (kW) 

Średnie 
obciążeni/
efektywny 
czas pracy 
(%) 

Zużycie 
paliwa 
[kg/h] 

Założona 
liczba 
godzin 
pracy na 
dobę 

(Czas trwania: 
35 dni) 
 
Możliwa jest 

realizacja 
równolegle z 
wbijaniem 
grodzic i 
pracami 
ziemnymi  
w trakcie 
przygotowania 
terenu 
miejsca 
lądowania 
(w trakcie 
Etapu 2.1) lub 
w późniejszym 
terminie 

Koparka 30 25% 1,6 12 

Agregat pompowy do 
odwadniania wykopu 

40 100% 8,4 24 

Etap 3.1.: 
Tunelowanie 
wraz 
z montażem 
rur 
stanowiących 
obudowę 
tunelu (Czas 
trwania: 
Niechorze-
Pogorzelica: 
77 dni; 
Rogowo: 147 
dni) 

Dźwig (Niechorze-
Pogorzelica) 

250 25% 13,1 24 

Dźwig (Rogowo) 375 25% 19,6 24 

Koparko-ładowarka 30 25% 1,6 24 

Agregat prądotwórczy 1200 90% 226,0 24 

Samochody ciężarowe 
– dowóz materiałów 

250 25% 13,1 12 

Etap 3.2.: 
Realizacja 
łącznika 
(SPOOL) oraz 
Zespołu 
Zaporowego 
(ZZ) 
stanowiącego 
granicę 
pomiędzy 
gazociągiem 
podmorskim a 
lądowym 
 
(Czas trwania: 
77 dni) 
 
Możliwa jest 
realizacja 
równolegle 
z 
tunelowaniem 
(w trakcie 
Etapu 3.1) lub 
w późniejszym 
terminie 

Żuraw boczny (3-5 
szt.) 

5 x 158 10% 16,5 12 

Żuraw samochodowy  200 10% 4,2 12 

Koparka (2-3 szt.) 3 x 30 25% 4,7 12 

Auto dostawcze (2 szt.) 100 25% 5,2 12 

Agregat prądotwórczy 100 25% 5,2 12 

Spawanie - 25% - 12 

Agregat pompowy do 
odwadniania wykopu 

40 100% 8,4 24 

Etap 4: 
Wydobycie 
wiertnicy TBM   
(Czas trwania: 
5 dni) 

Pogłębiarka (praca na 
morzu blisko brzegu) 

1500 25% 78,5 12 

Barka robocza klasy 
split hopper barge 
(praca na morzu blisko 
brzegu) 

1000 10% 20,9 12 
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Etap 
Rodzaj 
urządzenia/operacja 
powodująca emisję 

Przyjęta do 

obliczeń moc 
silnika 
spalinowego (kW) 

Średnie 
obciążeni/
efektywny 
czas pracy 
(%) 

Zużycie 
paliwa 
[kg/h] 

Założona 
liczba 
godzin 
pracy na 
dobę 

Dźwig pływający (praca 
na morzu blisko 
brzegu) 

1000 25% 52,3 12 

Etap 5: 
Przygotowanie 
do operacji 
wyciągania 
rurociągu  
(Czas trwania: 
10 dni) 

Samochody ciężarowe 
– dowóz materiałów 

250 25% 13,1 12 

Pogłębiarka (praca na 
morzu blisko brzegu) 

1500 25% 78,5 12 

Holownik (praca na 
morzu blisko brzegu) 

900 25% 47,1 12 

Etap 6: 
Wyciąganie 
rurociągu  
(Czas trwania: 
2 dni) 

Barka robocza klasy 
shallow water lay 
barge (praca na morzu 
blisko brzegu) 

5000 25% 261,6 24 

Spawanie (praca na 
morzu blisko brzegu) 

- 50% - 24 

Agregat prądotwórczy 1200 90% 226,0 24 

Etap 7: 
Przygotowanie 
do 
użytkowania – 
odwodnienie i 
osuszenie  
(Czas trwania: 
13,5 dni) 

Kompresory (11 szt.) 11 x 200 100% 460,5 24 

Potencjalne oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń do powietrza 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie źródłem potencjalnych oddziaływań, które zostały 

przedstawione w poniższej tabeli.  

Tabela 5-35 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza. 
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Pogorszenie 
jakości powietrza 

Klimat i jakość powietrza N L KT Ś TAK Małe 

Pogorszenie 
kondycji gatunków 
oraz stanu ich 
siedlisk 
(oddziaływanie 
wtórne) 
Pogorszenie stanu 
siedlisk 
przyrodniczych 
(oddziaływanie 
wtórne) 

Wystąpienie oddziaływania jest 
bardzo mało prawdopodobne. Wyniki 
modelowania nie wykazały 
przekroczeń wartości 
dopuszczalnych substancji w 
powietrzu ze względu na ochronę 
roślin poza terenem budowy (patrz: 
Załącznik 6 ROOŚ) - oddziaływanie 
wykluczone z dalszych analiz 

N L KT N TAK Pomijalne 

Obniżenie walorów 
turystycznych 
Obniżenie komfortu 
życia mieszkańców 

Ludność i zdrowie ludzkie, Turystyka 
i obszary rekreacyjne 

N L KT N/brak TAK Pomijalne 

 Emisja światła 

Teren SZG oświetlony będzie za pomocą naświetlaczy LEDowych zainstalowanych na słupach 

stalowych ocynkowanych. Na etapie budowy przewiduje się oświetlenie w porze nocnej. Instalacja 

oświetleniowa będzie mogła być załącza w sposób ręczny lub automatyczny. 
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Oświetlenie nocne zaburza funkcjonowanie organizmów naturalnie przystosowanych do ciemności 

(w szczególności ptaków, ssaków, w tym nietoperzy, i owadów). Światło sztuczne może zaburzyć 

ich rytm dobowy, powodując np. problemy z rozmnażaniem, a także zaburzyć ich orientację  

w terenie, powodując zmianę tras i wędrówek sezonowych. Może to doprowadzić do wyparcia 

niektórych gatunków z ich siedlisk. 

 

Oświetlenie stosowane w porze nocnej może także wabić niektóre gatunki owadów, przez co stają 

się one bardziej narażone na drapieżnictwo. Owady reagują na światło w przedziale od 300-400 nm 

(bliskie UV) do 600-650 nm (pomarańczowe). Światło LED nie zawiera składowej UV, a więc wabi 

owady w bardzo ograniczonym stopniu. Zwabienie owadów w porze nocnej do źródła światła może 

mieć aspekt pozytywny z punktu widzenia nietoperzy. Zwabione owady mogą bowiem stanowić dla 

nich nową dodatkową bazę żerowiskową. 

Potencjalne oddziaływania związane z emisją światła 

Emisja światła będzie źródłem potencjalnych oddziaływań, które zostały przedstawione w poniższej 

tabeli.  

Tabela 5-36 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją światła. 

Oddziaływanie  Receptor 

Parametry oddziaływania 
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Przywabianie owadów  
o aktywności nocnej do źródła 
światła, gdzie będą narażone na 

drapieżnictwo 

Bezkręgowce N L Ch N TAK Pomijalne 

Utworzenie bazy żerowiskowej dla 
nietoperzy (oddziaływanie wtórne) 

Chiropterofauna N L Ch N TAK Pomijalne 

Obniżenie komfortu życia 
mieszkańców 

Ludność  
i zdrowie ludzkie 

N R KT N/brak TAK Pomijalne 

 Wzrost zapotrzebowania na pracowników o określonych kwalifikacjach 

Prace związane z budową gazociągu spowodują wzrost zapotrzebowania na pracowników 

posiadających określone kwalifikacje.  

 

Prace związane z budową gazociągu wymagają zatrudnienia wysoko wyspecjalizowanych 

pracowników, posiadających odpowiednie doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji. Część 

prac, jak np. przygotowanie terenu prac, pasa montażowego, prace budowlane, rekultywacja 

terenu itp. nie wymaga posiadania specjalnych kwalifikacji. Przewiduje się, że do tego typu prac 

mogą zostać wynajęte lokalne firmy i zatrudnione osoby mieszkające w rejonie planowanej 

inwestycji. Przełoży się to na czasowy wzrost zatrudnienia w regionie. 

Potencjalne oddziaływania związane ze wzrostem zapotrzebowania na pracowników  

o określonych kwalifikacjach 

Wzrost zapotrzebowania na pracowników o określonych kwalifikacjach będzie źródłem 

potencjalnych oddziaływań społeczno-ekonomicznych, które zostały przedstawione w poniższej 

tabeli.  
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Tabela 5-37 Ocena wielkości oddziaływań związanych ze wzrostem zapotrzebowania na pracowników. 

Oddziaływanie Receptor 

Parametry oddziaływania 
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Wzrost zatrudnienia w regionie 
Ludność i zdrowie 
ludzkie 

P L KT N TAK pomijalne 

Dodatkowe przychody dla gminy z 
tytułu usług świadczonych dla 
pracowników (baza noclegowa i 
gastronomiczna) 

Ludność i zdrowie 
ludzkie 

P L KT N TAK pomijalne 

5.5 Etap eksploatacji na lądzie 

Kluczowe parametry Przedsięwzięcia w jego części lądowej wpływające na wielkość oddziaływań na 

etapie przedstawione zostały w tabeli poniżej. 

Tabela 5-38 Kluczowe parametry Przedsięwzięcia wpływające na wielkość oddziaływań. 

Etap eksploatacji na lądzie  

Emisja/zaburzenia Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Strefa kontrolowana 

6 m po każdej stronie gazociągu 
wzdłuż trasy rurociągu. Stałe 
wylesienie to pas 4 m wzdłuż 
trasy przebiegu rurociągu.  

6 m po każdej stronie gazociągu 
wzdłuż trasy rurociągu. Stałe 
wylesienie to pas 4 m wzdłuż trasy 
przebiegu rurociągu.  

Powierzchnia zajęta 
przez SZG 

24 m x 30 m 20 m x 27 m 

Parametry SZG 
(wysokość, głębokość) 

0 m/5 m 2,5 m/4,0 m 

 Trwałe zajęcie terenu (zmiana sposobu użytkowania) 

Na etapie eksploatacji będzie miało miejsce trwałe zajęcie terenu pod obiekty technologiczne 

gazociągu, tj. SZG wraz z drogami dojazdowymi. Dla wariantu Rogowo działka pod SZG będzie 

miała wielkość ok. 20 x 27 m, a długość planowanej drogi dojazdowej o szerokości 3,5 m wyniesie 

ok. 130 m. Dla wariantu Niechorze-Pogorzelica działka pod SZG będzie miała wielkość 

ok. 24 x 30 m, a długość planowanej drogi dojazdowej o szerokości 3,5 m wyniesie ok. 420 m. Dla 

części liniowej gazociągu trwałe zajęcie terenu wystąpi w terenie leśnym, gdzie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ze względów eksploatacyjnych i przeciwpożarowych zostanie 

wydzielony niezadrzewiony pas terenu o szerokości 4,0 m (po 2,0 m na stronę gazociągu).  

 

Na terenach zajętych pod infrastrukturę technologiczną gazociągu dojdzie do trwałej zmiany ich 

sposobu użytkowania. 

Trwałe zajęcie terenu i zmiana jego sposobu użytkowania spowoduje trwałą utratę powierzchni 

występujących na nich siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk gatunków. 

 

Na terenie zajętym pod infrastrukturę technologiczną gazociągu wykształcą się nowe warunki 

siedliskowe. Teren ten może zostać zasiedlony przez nowe nie występujące wcześniej na nim 

gatunki przystosowane do życia w środowisku przekształconym przez człowieka (tzw. gatunki 

synantropijne, w tym inwazyjne). 

Potencjalne oddziaływania związane z zajęciem terenu (zmianą sposobu użytkowania) 

Trwałe zajęcie terenu i zmiana sposobu użytkowania będą źródłem potencjalnych oddziaływań, 

które zostały opisane w kolejnych podrozdziałach 
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Tabela 5-39 Ocena wielkości oddziaływań związanych z zajęciem terenu. 

Rodzaj oddziaływań  Receptor 

Parametry oddziaływania 
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Utrata powierzchni 
siedlisk przyrodniczych  
i siedlisk gatunków 

Siedliska przyrodnicze N L DT D NIE Umiarkowane 

Flora N L DT D NIE Umiarkowane 

Fauna N L DT D NIE Umiarkowane 

Ograniczenia w 
wykorzystaniu terenu  

Ludność i zdrowie 
ludzkie, Turystyka  
i obszary rekreacyjne 

N L DT N TAK Pomijalne 

Zmiana wartości 
nieruchomości 

Ludność i zdrowie 
ludzkie, Turystyka  
i obszary rekreacyjne 

N L/R DT N TAK Małe 

 Zaburzenie krajobrazu 

Trwałe zajęcie terenu pod obiekty infrastruktury technologicznej gazociągu spowoduje zaburzenie 

krajobrazu. Niezależnie od wybranego wariantu przedsięwzięcia działki pod SZG będą miały 

ogrodzenie o wysokości ok. 2,0 m. W przypadku SZG Niechorze-Pogorzelica wszystkie obiekty  

i urządzenia będą umieszczone w komorach podziemnych. Dla wariantu Rogowo część elementów 

SZG będzie się znajdować ponad powierzchnią terenu, w tym np. kontener AKP o wymiarach ok. 

3,0 x 4,0 m i wysokości ok. 2,5 m. Część terenów wzdłuż infrastruktury liniowej zostanie wylesiona.  

 

Zaburzenie krajobrazu przez obiekty infrastruktury technologicznej gazociągu może zostać 

odebrane jako czynnik pogorszający walory turystyczne w gminach nadmorskich. Należy mieć na 

uwadze, że ocena zaburzenia krajobrazu to kwestia bardzo subiektywna i zależy od indywidualnej 

wrażliwości obserwatora 

Potencjalne oddziaływania związane z zaburzeniem krajobrazu 

Zaburzenie krajobrazu będzie źródłem potencjalnych oddziaływań, które zostały przedstawione  

w poniższej tabeli.  

Tabela 5-40 Ocena wielkości oddziaływań związanych z zaburzeniem krajobrazu. 

Rodzaj oddziaływań  Receptor 

Parametry oddziaływania 
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Obniżenie walorów 
krajobrazowych 

Krajobraz N L DT N NIE Pomijalne 

Pogorszenie walorów 
turystycznych w gminach 
nadmorskich 

Turystyka i obszary 
rekreacyjne 

N L DT N TAK Pomijalne 

5.6 Etap likwidacji na lądzie 

Na obecnym etapie ciężko jest przewidzieć jakie będą metody likwidacji lądowej części gazociągu 

za 50-60 lat. Bazując na obecnych doświadczeniach likwidacji rurociągów można założyć, że 

nieliniowe obiekty infrastruktury technologicznej zostaną usunięte, a sam rurociąg pozostanie 

zakopany pod powierzchnią terenu.  
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Mając na uwadze powyższe można założyć, że na etapie likwidacji gazociągu będą mieć miejsce 

podobne lub odwrotne oddziaływania w porównaniu do tych, które zostały zidentyfikowane na 

etapie budowy. W szczególności dojdzie do przywrócenia powierzchni biologicznie czynnej, 

odbudowy siedlisk gatunków, poprawy walorów krajobrazowych oraz przywrócenia możliwości 

wykorzystania obszarów w inny sposób. Prace likwidacyjne same w sobie będą źródłem emisji 

hałasu i wibracji, zwiększonego natężenia ruchu pojazdów, emisji zanieczyszczeń do powietrza, 

emisji światła oraz spowodują wzrost zapotrzebowania na pracowników o określonych 

kwalifikacjach. Opisy analogicznych zaburzeń i oddziaływań znajdują się w rozdziale dot. etapu 

budowy gazociągu na lądzie (patrz Rozdział 5.4 ROOŚ). 

5.7 Zdarzenia nieplanowane 

W niniejszym rozdziale opisano emisje i zaburzenia oraz powodowane przez nie potencjalne 

oddziaływania na środowisko biotyczne i abiotyczne, które mogą mieć miejsce na skutek 

wystąpienia różnego rodzaju zdarzeń nieplanowanych, awarii i zdarzeń losowych na 

poszczególnych etapach realizacji inwestycji. Tego typu zdarzenia zostały opisane  

i scharakteryzowane pod kątem prawdopodobieństwa wystąpienia w Rozdziale 4 Raportu, wraz ze 

wskazaniem działań adaptacyjnych, mających na celu ograniczenia do minimum ryzyka ich 

wystąpienia.  

 

Dla każdego ze zidentyfikowanych zdarzeń nieplanowanych określono emisje i zaburzenia, których 

dane zdarzenie może być źródłem. Następnie dla każdej emisji/zaburzenia wskazano  

i opisano potencjalne oddziaływania, które dana emisja/zaburzenie może powodować na receptory 

środowiskowe. 

 Detonacja przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego (przypadkowa lub 

podczas usuwania amunicji) 

Morze Bałtyckie jest historycznie i strategicznie ważnym akwenem dla żeglugi wojskowej. 

Od czasów I i II Wojny Światowej znajdują się na jego dnie liczne niewybuchy, które na użytek 

tego opracowania dzieli się następująco: 

• niewybuchy konwencjonalne — ładunki i amunicja wojskowa zawierające materiały wybuchowe 

używane podczas ostatnich wojen i w ramach ćwiczeń bojowych w latach powojennych. Są to 

miny morskie, ładunki głębinowe, torpedy, bomby lotnicze, pociski artyleryjskie, itp.; 

• niewybuchy chemiczne — broń w postaci ładunków i amunicji wojskowej zawierających bojowe 

środki chemiczne. Niewybuchy te w przeważającej większości zrzucono do morza w ramach 

akcji rozbrojeniowych po II Wojnie Światowej. 

Jak już wspomniano w Rozdziale 4.7 Raportu, trasa gazociągu przecina obszary, w których istnieje 

zagrożenie występowania niewybuchów konwencjonalnych. W ramach przygotowania projektu 

inwestycyjnego gazociągu Baltic Pipe przeprowadzono analizę służącą poznaniu problematyki 

niewybuchów na dnie Morza Bałtyckiego i ich położenia względem planowanej trasy Baltic Pipe 

(Ramboll, 2018a). W wynikach tej analizy ustalono obecność następujących obszarów zagrożonych 

niewybuchami w granicach korytarza trasy gazociągu: 

• pola minowe brytyjskie z okresu I Wojny Światowej; 

• miny niemieckie z okresu II Wojny Światowej; 

• sowieckie pola minowe z okresu II Wojny Światowej; 

• prawdopodobne niewybuchy pochodzące z poligonu Stevns Forter; 

• obszary ćwiczeń marynarki wojennej; 

• obszar niebezpiecznego składowiska broni chemicznej; 

• zatopiona lub porzucona celowo broń konwencjonalna (np. amunicja artyleryjska, bomby 

lotnicze, itp.).  



 
 
 
 
 

 

214 

 

W zachodniej części Bałtyku zarówno siły alianckie, jak i Państwa Osi używały bardzo licznych min 

morskich. Miny-niewybuchy usunięto w ramach powojennych operacji saperskich. Niemniej jednak 

miny z tamtych czasów nadal znajdują się w Morzu Bałtyckim, gdzie zrzucono je na dno i gdzie 

pozostały do dziś. Miny z dna morskiego są najczęściej niesprawne, ale bardzo często ich ładunek 

bojowy jest nienaruszony. Miny morskie zawierające materiał wybuchowy, jednakowoż zdolne są 

do eksplozji na skutek oddziaływania czynników  mechanicznych (pogłębiarka, pług, itp.). 

 

Podczas II Wojny Światowej używano na Bałtyku również innych środków bojowych. Do 

niewybuchów zalegających na dnie morza zalicza się torpedy i bomby głębinowe, których używano 

do zwalczania okrętów podwodnych. Niewybuchy torped na dnie morskim są torpedami, które nie 

osiągnęły celu, ani przeszkody przed wyczerpaniem się siły pędnej. Niewybuchy bomb głębinowych 

to albo ładunki nieuzbrojone, które wypadły za burtę przypadkiem, lub niewypały bojowe. Ponadto 

istnieją bomby  głębinowe celowo zatopione w Bałtyku, np. po zakończeniu II wojny światowej. 

Niewybuchy bomb głębinowych zawierające materiał wybuchowy zdolne są do eksplozji na skutek 

czynników mechanicznych.  

 

Nie można przy tym wykluczyć, że niewybuchy przemieszczały się z pierwotnego miejsca upadku 

na dno morza pod wpływem prądów morskich. W okresie międzywojennym oraz bezpośrednio po 

zakończeniu II Wojny Światowej na dno zachodniego Bałtyku wyrzucono pewne ilości zbędnych 

ładunków i amunicji. Podczas obu wojen na Bałtyku prowadzono walki morskie, a zatem na dnie 

morza spodziewać się można wraków — część z nich może mieć niewybuchy na pokładzie.  

 

Chcąc w maksymalnym stopniu wykluczyć kolizję gazociągu z ewentualnymi niewybuchami, jego 

trasa zostanie zaprojektowana na podstawie wyników badań geofizycznych dna morskiego. 

Jednakże na etapie budowy gazociągu, podczas badania magnetometrem przed ułożeniem 

gazociągu, nie można wykluczyć napotkania niewybuchów zagrzebanych w dnie morskim.  

 

Przebieg gazociągu Baltic Pipe na tle mapy obszarów o podwyższonym ryzyku wystąpienia 

niewybuchów i broni chemicznej prezentuje Rysunek 4-7. 

 

Potencjalne zaburzenia i emisje zanieczyszczeń będą pochodziły z przypadkowej detonacji 

niewybuchów lub detonacji celowej podczas operacji usuwania rozpoznanych niewybuchów. Będą 

one następujące:  

• fizyczna ingerencja w dno morskie; 

• wzburzenie osadów; 

• osadzanie się zawiesiny na dnie morskim – redepozycja osadów; 

• emisja hałasu podwodnego i wibracji; 

• emisja fali uderzeniowej i sejsmicznej; 

• chemiczne zanieczyszczenie po wybuchu (ołów, rtęć, itp.). 

 

Kwestie ryzyka wystąpienia detonacji przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego zostały 

omówione w Rozdziale 4.7 Raportu. 

Oddziaływania wywołane emisjami i zaburzeniami spowodowanymi detonacją pozostałości broni 

konwencjonalnej 

Oddziaływania związane z powyższymi zaburzeniami, będą analogiczne do występujących na etapie 

budowy i likwidacji, wywoływanych ingerencją w dno (patrz Rozdział 5.1.1-5.1.3 ROOŚ). 

Odrębnego omówienia wymaga jedynie emisja hałasu podwodnego, ze względu na potencjalne 

znaczenie możliwych oddziaływań dla fauny morskiej, w tym gatunków chronionych.  
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Tabela 5-41 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisjami i zaburzeniami spowodowanymi 
detonacją pozostałości broni konwencjonalnej. 

Oddziaływanie Receptory 

Parametry 
oddziaływania 
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Fizyczna ingerencja w dno morskie 

Zmiana morfologii dna 
Morfologia dna  
i batymetria 

N L DT N NIE Pomijalne 

Zmiana typu i struktury 
osadów 

Geologia, osady 
powierzchniowe  
i zanieczyszczenia 

N L KT Ś NIE Małe 

Zniszczenie/zaburzenie 
siedliska (bentos, 
ichtiofauna) 

Fitobentos N L ŚT D TAK Umiarkowane 

Zoobentos N L ŚT D TAK Umiarkowane 

Ichtiofauna N L ŚT D TAK Umiarkowane 

Fizyczne zniszczenie 

zbiorowisk bentosu 

Fitobentos N L ŚT D TAK Umiarkowane 

Zoobentos N L ŚT D TAK Umiarkowane 

Ograniczenie bazy 
pokarmowej dla ryb, ssaków 
morskich i ptaków morskich 
wynikające ze zniszczenia 
zbiorowisk bentosu 
(oddziaływanie wtórne) 

Ichtiofauna N L ŚT D TAK Umiarkowane 

Ptaki morskie N L ŚT D TAK Umiarkowane 

Wzburzenie osadów 

Zmiana jakości wody 
związana ze wzrostem 
koncentracji zawiesiny w 
wodzie (zmniejszenie 
przezroczystości wody) oraz 
uwolnieniem zanieczyszczeń 
i substancji biogennych z 
osadu do toni wodnej 

Hydrologia i jakość 
wody 

N L/R Ch/KT Ś TAK Małe 

Zmniejszenie głębokości 
warstwy eufotycznej 

Hydrologia i jakość 
wody 

N  L/R Ch/KT Ś TAK Małe 

Zmiana typu i struktury 

osadów 

Geologia, osady 
powierzchniowe  
i zanieczyszczenia 

N L KT Ś NIE Małe 

Pogorszenie kondycji  
i warunków rozwoju 
organizmów morskich oraz 
zwiększenie ich 
śmiertelności (m.in. 
zaburzenie procesu 

fotosyntezy u organizmów 
roślinnych związane z 
ograniczeniem dostępu 
światła, zatykanie aparatu 
filtracyjnego u małży, 
zaburzenie rozwoju larw i 
ikry, utrudnienia w 
zdobywaniu pokarmu i 
zatykanie skrzeli ryb) 
związane ze wzrostem 
koncentracji zawiesiny w 
wodzie 

Fito- i zooplankton N L/R Ch Ś TAK Małe 

Fitobentos N L/R Ch Ś TAK Małe 

Zoobentos N L/R Ch Ś TAK Małe 

Ichtiofauna N L/R Ch N TAK Pomijalne 
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Oddziaływanie Receptory 

Parametry 
oddziaływania 
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Pogorszenie warunków 
żerowania ssaków morskich  
i ptaków morskich, zarówno 
ze względu na ograniczenie 
przejrzystości wody (dot. 
gatunków wykorzystujących 
wzrok do polowania), jak i 
poprzez wpływ na organizmy 
stanowiące pożywienie tych 
organizmów – patrz powyżej 
(oddziaływanie wtórne) 
związane ze wzrostem 
koncentracji zawiesiny  
w wodzie 

Ptaki morskie N L/R Ch N TAK Pomijalne 

Ssaki morskie N L/R Ch N TAK Pomijalne 

Zmiany w strukturze 
jakościowo-ilościowej (np. 
wzmożony rozwój 
organizmów planktonowych 
na skutek wzrostu stężenia 
biogenów, spadek 
liczebności i 
bioróżnorodności bentosu  
w wyniku działania 
szkodliwych związków 
chemicznych) związane ze 
wzrostem koncentracji 
zanieczyszczeń i substancji 
biogennych w wodzie 

Fito- i zooplankton N L/R Ch N TAK Pomijalne 

Fitobentos N L Ch N TAK  Małe 

Zoobentos N L Ch N TAK  Małe 

Pogorszenie kondycji  
i warunków rozwoju 
organizmów morskich oraz 
wzrost ich śmiertelności (np. 
wady rozwojowe, zaburzenia 
hormonalne itp. w 
odniesieniu do ichtiofauny) 
związane ze wzrostem 
koncentracji zanieczyszczeń 
i substancji biogennych w 
wodzie 

Ssaki morskie N L Ch N TAK  Pomijalne 

Ichtiofauna N L Ch N TAK  Pomijalne 

Wpływ na pomiary 
Państwowego Monitoringu 
Środowiska 

System monitoringu 
środowiska i badania 
morskie 

N L Ch N TAK Pomijalne 

Osadzanie się zawiesiny na dnie morskim 

Zmiana morfologii dna 
Morfologia dna  
i batymetria 

N L DT N NIE Małe 

Zmiana typu i struktury 
osadów w miejscu 
redepozycji osadów 

Geologia, osady 
powierzchniowe  
i zanieczyszczenia 

N L DT Ś NIE Umiarkowane 

Zasypanie warstwą osadów 
skutkujące pogorszeniem 
kondycji i warunków 
rozwoju organizmów 
bentosowych  
(w tym zaburzenie procesu 
fotosyntezy u fitobentosu) 
oraz zwiększeniem ich 
śmiertelności 

Fitobentos N L Ch N TAK Pomijalne 

Zoobentos N L Ch N TAK Pomijalne 

Ichtiofauna N L/R Ch N TAK Pomijalne 
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Oddziaływanie Receptory 

Parametry 
oddziaływania 
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Ograniczenie bazy 
pokarmowej (bentosu) dla 
ryb i ptaków morskich 
(oddziaływanie wtórne) 

Ptaki morskie N L/R Ch N TAK Pomijalne 

Przykrycie istniejących 
obiektów dodatkową 
warstwą osadów 

Archeologia  
i dziedzictwo 
kulturowe na morzu 

Neutralne L KT N TAK  Pomijalne 

Emisja hałasu podwodnego i wibracji w wyniku detonacji niewybuchów 

Detonacja pozostałości broni konwencjonalnej będzie źródłem emisji hałasu podwodnego i wibracji. 

Wybuchy podwodne należą do najsilniejszych źródeł dźwięku w morzu. W ramach oceny 

oddziaływania środowiskowego przeprowadzono modelowanie rozchodzenia się hałasu 

podwodnego (opis metodyki przedstawiono w Załączniku 8.A do Raportu). Charakterystyka 

rozchodzenia się dźwięku pod wodą zależy od pory roku. Dlatego też w modelowaniu założono 

warunki słupa wodnego w morzu zimą (od grudnia do marca) i latem (od lipca do września). 

 

W poniższych tabelach przedstawiono wyniki modelowania rozchodzenia się hałasu podwodnego 

na odległość, względem przyjętych progowych wartości granicznych słuchu ryb i ssaków morskich. 

Odległość założona w ocenie obliczona została dla warunków zimowych i letnich, przyjmując 

konkretną masę ładunku wybuchowego w poszczególnych miejscach. 

Tabela 5-42 Odległość od miejsca detonacji niewybuchu (maksymalna) względem wartości progowych 
granicznych słuchu w miejscu położonym w pobliżu Niechorza.   

Detonacja niewybuchu 

(maks.) w pobliżu Niechorza 

Wartość progowa 150 kg TNT 950 kg TNT 

 Lato Zima Lato Zima 

Receptory Oddziaływanie 
SEL (Cum*) 

[dB re 1µPa2s] 
[km] [km] [km] [km] 

Foki i 
morświny 

PTS 179 dB 3,7 3,3 6,0 5,3 

TTS 164 dB 12,6 11,0 18,7 15,7 

Ryby 

Śmiertelność 
(urazy 
śmiertelne) 

207 dB 
(229-234 dB szczyt.) 

0,6 0,6 0,8 0,8 

Obrażenia 
fizyczne 

203 dB 0,8 0,8 0,8 0,8 

 
Tabela 5-43 Odległość od miejsca detonacji niewybuchu (średnia) względem wartości progowych 
granicznych słuchu w miejscu położonym w pobliżu Niechorza. 

Detonacja niewybuchu 
(średnia) w pobliżu 
Niechorza 

Wartość progowa 150 kg TNT 950 kg TNT 

 Lato Zima Lato Zima 

Receptory Oddziaływanie 
SEL (Cum*) 
[dB re 1µPa2s] 

[km] [km] [km] [km] 

Foki i 
morświny 

PTS 179 dB 3,1 2,7 4,9 4,1 

TTS 164 dB 10,2 7,1 14,2 9,5 

Ryby 
Śmiertelność  
(urazy 
śmiertelne) 

207 dB 
(229-234 dB szczyt.) 

0,4 0,4 0,5 0,5 
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Detonacja niewybuchu 
(średnia) w pobliżu 
Niechorza 

Wartość progowa 150 kg TNT 950 kg TNT 

 Lato Zima Lato Zima 

Receptory Oddziaływanie 
SEL (Cum*) 
[dB re 1µPa2s] 

[km] [km] [km] [km] 

Obrażenia 
fizyczne 

203 dB 0,4 0,4 0,5 0,5 

Tabela 5-44 Odległość od miejsca detonacji niewybuchu (maksymalna) względem wartości progowych 
granicznych słuchu w miejscu położonym w pobliżu Rogowa.   

Detonacja niewybuchu 

(maks.) w pobliżu Rogowa 

Wartość progowa 150 kg TNT 950 kg TNT 

 Lato Zima Lato Zima 

Receptory Oddziaływanie 
SEL (Cum*) 

[dB re 1µPa2s] 
[km] [km] [km] [km] 

Foki i 

morświny 

PTS 179 dB 4,0 3,4 6,5 5,6 

TTS 164 dB 13,9 12,8 18,7 17,4 

Ryby 

Śmiertelność 
(urazy 
śmiertelne) 

207 dB 
(229-234 dB szczyt.) 

0,6 0,6 0,7 0,7 

Obrażenia 
fizyczne 

203 dB 0,7 0,7 0,7 0,7 

Tabela 5-45 Odległość od miejsca detonacji niewybuchu (średnia) względem wartości progowych 
granicznych słuchu w miejscu położonym w pobliżu Rogowa. 

Detonacja niewybuchu 

(średnia) w pobliżu Rogowa 

Wartość progowa 150 kg TNT 950 kg TNT 

 Lato Zima Lato Zima 

Receptory Oddziaływanie 
SEL (Cum*) 

[dB re 1µPa2s] 
[km] [km] [km] [km] 

Foki i 

morświny 

PTS 179 dB 3,7 2,8 5,3 4,3 

TTS 164 dB 10,9 8,1 14,3 10,8 

Ryby 

Śmiertelność  
(urazy 
śmiertelne) 

207 dB 
(229-234 dB szczyt.) 

0,4 0,4 0,5 0,5 

Obrażenia 
fizyczne 

203 dB 0,4 0,4 0,5 0,5 

 

Wyniki zostały zobrazowane na mapach (Rysunek 5-10 - Rysunek 5-13). Miejsca potencjalnej 

detonacji na potrzeby modelowania wybrano uwzględniając obszary potencjalnego ryzyka 

występowania broni i min oraz uwarunkowania batymetryczne, przy których może dojść do najdalej 

idącego scenariusza propagacji hałasu w toni wodnej.  
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Rysunek 5-10 Mapa zasięgu potencjalnego oddziaływania hałasu podwodnego w przypadku detonacji 
NWB o ładunku TNT 150 kg – Niechorze-Pogorzelica (źródło: CDM Smith na podstawie danych Ramboll). 

 

 

 
Rysunek 5-11 Mapa zasięgu potencjalnego oddziaływania hałasu podwodnego w przypadku detonacji 

NWB o ładunku TNT 950 kg – Niechorze-Pogorzelica (źródło: CDM Smith na podstawie danych 
Ramboll). 
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Rysunek 5-12 Mapa zasięgu potencjalnego oddziaływania hałasu podwodnego w przypadku detonacji 

NWB o ładunku TNT 150 kg – Rogowo (źródło: CDM Smith na podstawie danych Ramboll). 

 

 

 
Rysunek 5-13 Mapa zasięgu potencjalnego oddziaływania hałasu podwodnego w przypadku detonacji 

NWB o ładunku TNT 950 kg – Rogowo (źródło: CDM Smith na podstawie danych Ramboll). 
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Potencjalne oddziaływania wywołane emisją hałasu 

Tabela 5-46 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją hałasu i fali uderzeniowej i sejsmicznej 
spowodowanych detonacją pozostałości broni konwencjonalnej. 

Oddziaływanie Receptory 

Parametry 
oddziaływania 
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Podniesienie poziomu hałasu w środowisku 
Podwodny klimat 
akustyczny 

N R Ch Ś TAK Małe 

Poważne uszkodzenia tkanek ciała, trwałe 
przesunięcie progu słyszenia (PTS), efekt letalny 

Ichtiofauna N L Ch D NIE Małe 

Ssaki morskie N L Ch D NIE Umiarkowane 

Zmiana zachowania (w tym reakcja unikania i 
efekt maskowania innych sygnałów) – 
wykonanie wykopu, instalacja materiału 
skalnego, ruch statków 

Ichtiofauna N L Ch D TAK Małe 

Ssaki morskie N L Ch D TAK Małe 

Niszczenie obiektów, instalacji jednostek 
pływających, organizmów żywych 

Infrastruktura N L Ch Ś TAK Małe 

Organizmy żywe N L Ch Ś NIE Małe  

Obiekty 
pływające 

N L Ch Ś TAK Małe  

 Rozszczelnienie gazociągu (w części morskiej) 

Istnieje ryzyko uszkodzenia rurociągu, które jest spowodowane przez strony trzecie (kotwiczenie 

statku, uziemienie lub tonięcie) lub ogólna awaria. W rezultacie może nastąpić wyciek i gaz 

naturalny może być uwolniony do środowiska. Rozszczelnienie gazociągu i uwolnienie do słupa 

wody gazu w dużych ilościach może spowodować utratę pływalności jednostek znajdujących się 

bezpośrednio nad miejscem nieszczelności i w konsekwencji doprowadzić do zatopienia statku.  

Więcej na ten temat informacji przedstawiono w Rozdziale 4.8 Raportu.  

 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku wycieku: 

• system jest wyposażony w urządzenia wykrywania wycieku; 

• czas zamknięcia w tłoczni i stacji zaworowej gazu w Danii i Polsce jest krótszy niż 1 minuta; 

• wyciek lokalizuje się przy pomocy statków i samolotów. 

Emisja metanu 

W wyniku uszkodzenia rurociągu może nastąpić emisja gazu naturalnego, metanu (CH4) do 

środowiska. Przykładowe wielkości wycieku z szacowanym przepływem masowym gazów 

przedstawiono w Rozdziale 4.8.5 Raportu. Gaz z pękniętego rurociągu podmorskiego rozproszy się 

w pobliskiej kolumnie wody w kształcie stożka w kierunku powierzchni morza (patrz Rozdział 4.8.3 

ROOŚ). 
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Potencjalne oddziaływania związane z emisją metanu 

Tabela 5-47 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją metanu. 

Oddziaływanie Receptory 

Parametry oddziaływania  
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Zwiększenie stężenia gazów 
cieplarnianych (metan, CO2) 

Klimat N T DT D TAK Duże 

Zmiana parametrów jakości wody 
(temperatura, zasolenie, natlenienie) 

Jakość wody N L KT N TAK Pomijalne 

Uszkodzenie lub śmierć osobników 
gatunku w związku z dużym stężeniem 
metanu w powietrzu/wodzie 

Ptaki morskie N L KT N NIE Pomijalne 

Ssaki N L KT N NIE Pomijalne 

Ryby N L KT N NIE Pomijalne 

Ograniczenie żeglugi Żegluga i transport N L KT D TAK Małe 

Skutki eksplozji uwolnionego gazu  

Emisja gazu z rurociągu podmorskiego może skutkować pojawieniem się chmury gazu tuż nad 

powierzchnią morza.  

 

Jeśli chmura osiągnie krytyczny stosunek powietrza do gazu, może nastąpić eksplozja 
spowodowana źródłem zapłonu (np. z przepływającego statku). Może to spowodować eksplozję,  

a co za tym idzie falę cieplną i uderzeniową, mogącą spowodować obrażenia ciała ludzi i zwierząt 
a nawet śmierć.   
 

Potencjalne oddziaływania związane z emisją hałasu podwodnego, nawodnego oraz wibracji na 

skutek wybuchu 

Tabela 5-48 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją hałasu podwodnego, nawodnego oraz 
wibracji na skutek wybuchu. 

Oddziaływanie Receptory 

Parametry oddziaływania 
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Uszkodzenie lub śmierć pojedynczych 
osobników 

Ptaki morskie N L Ch N NIE pomijalne 

Ssaki morskie N L Ch N NIE pomijalne 

Utrata zdrowia lub życia ludzi (na statkach) 
w przypadku wybuchu gazu  
z rozszczelnionego rurociągu 

Zdrowie i życie ludzi N L Ch D NIE małe 

 Rozszczelnienie gazociągu (w części lądowej) 

W sytuacjach awaryjnych, np. w wyniku korozji, podczas prac budowlano – montażowych, na 

skutek fizycznego uszkodzenia może dojść do rozszczelnienia gazociągu.  

Emisja metanu 

W przypadku rozszczelnienia gazociągu w części lądowej może nastąpić powolny wyciek gazu 

(metanu) do gruntu.  
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Potencjalne oddziaływania związane z emisją metanu 

Tabela 5-49 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją metanu. 

Oddziaływanie Receptory  

Parametry oddziaływania 
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Pogorszenie jakości powietrza Jakość powietrza N L KT D TAK Małe 

Zwiększenie stężenia gazów 
cieplarnianych (metan, CO2) 

Klimat N R DT Ś TAK Małe 

Uszkodzenie lub śmierć osobników 
gatunku w związku z dużym 
stężeniem metanu w powietrzu 

Fauna N L KT N NIE Pomijalne 

Obniżenie komfortu życia 
(ewakuacja, niepokój mieszkańców) 

Zdrowie i życie ludzi N R KT D TAK Umiarkowane 

Wybuch/pożar strumieniowy 

W przypadku, gdy emisja gazu na skutek rozszczelnienia gazociągu w części lądowej jest znacząca, 

może dojść do jego zapłonu, a następnie wybuchu lub/i pożaru strumieniowego. 

Potencjalne oddziaływania związane z wybuchem/pożarem strumieniowym 

Tabela 5-50 Ocena wielkości oddziaływań związanych z wybuchem/pożarem strumieniowym. 

Oddziaływanie Receptory 

Parametry oddziaływania 
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Uszkodzenie lub śmierć 
osobników / zniszczenie 
siedlisk 

Fauna N L Ch N NIE Pomijalne 

Flora N L Ch N NIE Pomijalne 

Siedliska N L Ch N NIE Pomijalne 

Utrata zdrowia lub życia ludzi Zdrowie i życie ludzi N L Ch D NIE Małe 

Uszkodzenie mienia 

Dobra materialne N L Ch D NIE Małe 

Obszary militarne 
(Niechorze-Pogorzelica) 

N L Ch D NIE Małe 

 Uszkodzenie zatopionej broni chemicznej 

Jak już omówiono w Rozdziale 4.7, trasa rurociągu biegnie przez akweny, gdzie istnieje ryzyko 

występowania broni chemicznej, dlatego statki rybackie muszą być wyposażone w sprzęt pierwszej 

pomocy. Trasa rurociągu nie przechodzi jednak przez oznaczone klapowiska amunicji chemicznej, 

które znajduje się na północny wschód od Bornholmu. Co więcej nie pokrywa się ona z obszarem, 

gdzie napotkano porzucane materiały wybuchowe w latach 1961-2012. Wynika stąd, że 

prawdopodobieństwo natrafienia na elementy amunicji chemicznej podczas budowy rurociągu jest 

bardzo niewielkie. 

 

Jeśli amunicja chemiczna pozostanie nienaruszona na miejscu nie powinna stwarzać ryzyka dla 

gazociągu oraz środowiska morskiego. Niemniej jednak statki biorące udział w pracach budowy 

gazociągu na obszarze zagrożonym położonym na południowy zachód od wyspy Bornholm, statki 
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będą musiały być wyposażone w sprzęt pierwszej pomocy, a także procedury, które pozwolą na 

radzenie sobie w przypadku napotkania amunicji. 

 

Środki chemiczne zawierające amunicję chemiczną (iperyt siarkowy, iperyt azotowy, lewisyt, 

adamsite, clark I, clark II, fenylo-dichloroarsyna, trifenyloarsyna, trichloroarsyna,  

α-chloroacetofenon, fosgen, difosgen, tabun, cyjanowodór, biały fosfor) są wyjątkowo toksyczne, 

dlatego kontakt z amunicją chemiczną może mieć ewentualne, poważne skutki dla ludzi. 

 

Na skutek uszkodzenia zatopionej broni chemicznej może nastąpić wyciek toksycznych substancji 

chemicznych do środowiska.  

 

Zagrożenia wynikające z obecności amunicji chemicznej mogą wpływać na środowisko w różny 

sposób: 

• amunicja może działać zgodnie z przeznaczeniem i może uwolnić toksyczne substancje przez 

detonację, przy niewłaściwym postępowaniu; 

• poprzez bezpośredni lub pośredni kontakt (np. poprzez parowanie) z ciekłymi lub stałymi 

bojowymi środkami chemicznymi, które przykleiły się do obiektów (np. do ryb) lub zanieczyściły 

osady. 

 

Ekspozycja na wodę i rozpuszczanie się chemikaliów można uznać za najważniejszy krok  

w kierunku degradacji (np. przez hydrolizę lub utlenianie). W wyniku dalszych reakcji rozcieńczania 

i transformacji, występowanie wysokich stężeń substancji czynnej w wodzie morskiej jest mało 

prawdopodobne. Ponadto, na ogół, produkty hydrolizy chemicznych środków bojowych są mniej 

toksyczne niż czynniki macierzyste (z wyjątkiem produktów transformacji Lewisite'a). 

Potencjalne oddziaływania związane z wyciekiem środków chemicznych z zatopionych środków 

bojowych 

Tabela 5-51 Ocena wielkości oddziaływań związanych z wyciekiem środków chemicznych z zatopionych 
środków bojowych. 
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Pogorszenie jakości wód Jakość wód N L DT Ś TAK Małe 

Uszkodzenie lub śmierć osobników 
Ssaki morskie N L ŚT Ś NIE Pomijalne 

Ichtiofauna N L ŚT Ś NIE Pomijalne 

Pogorszenie warunków bytowania 
Ssaki morskie N L ŚT Ś TAK Pomijalne 

Ichtiofauna N L ŚT Ś TAK Pomijalne 

Uszkodzenie ciała w związku  
z kontaktem ze środkami chemicznymi (np. 
Wyłowienie przez łodzie rybackie)  

Zdrowie i zycie ludzi N L DT Ś NIE Umiarkowane 

 Przypadkowe uwolnienie ścieków, środków chemicznych lub odpadów na morzu 

Na każdym etapie realizacji projektu będą wytwarzane różne rodzaje odpadów (szczegółowe 

informacje na temat rodzajów i ilości produkowanych odpadów znajdują się w Rozdziale 3 Raportu). 

Wytworzone odpady będą sortowane u źródła i przechowywane w odpowiednich kontenerach. 

Następnie zostaną przetransportowane do licencjonowanych sortowni odpadów, które będą 

przetwarzać je zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi. Plany 
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gospodarki odpadami zostaną przystosowane do statków uczestniczących w projekcie w celu 

zapewnienia, że ścieki są dostarczane do zatwierdzonych portowych urządzeń przeznaczonych do 

przetwarzania odpadami zgodnie z wymaganiami HELCOM. 

 

Zrzucanie wszystkich śmieci do morza jest zabronione, z wyjątkiem 1) środków czyszczących  

i dodatków (jeśli nie są szkodliwe dla środowiska), które znajdowały się na pokładzie i na 

powierzchni wymywanej wody 2) przetworzonych odpadów żywności, jeżeli znajdowały się 

≥ 12 Mm od najbliższego lądu i na trasie rurociągu. 

 

Mogą jednak wystąpić przypadkowe emisje odpadów, ścieków lub substancji chemicznych: 

• na etapie budowy – odpady z betonu (powlekanie rur), metale (ścinki z frezowania czołowego, 

fazowania i spawania), odpady komunalne/domowe (palne, plastik, papier, tektura, żywność) 

lub substancje chemiczne/niebezpieczne (smary, inne oleje, farby, odpady elektryczne itp.); 

• na etapie eksploatacji – emisje odpadów domowych wytwarzanych na pokładzie statków lub 

odpadów chemicznych (np. wymiany oleju); 

• na etapie likwidacji – w przypadku usunięcia rurociągu (częściowo lub całkowicie) odpady 

podobne do tych z etapu budowy.  

Emisja zanieczyszczeń i odpadów do wód morskich oraz osadów dennych 

Przypadkowe uwolnienie ścieków, środków chemicznych i odpadów na morzu będzie stanowiło 

źródło emisji do wody i osadów dennych różnego rodzaju zanieczyszczeń. 

 

Teoretycznie w wyniku takiego zdarzenia może dojść do lokalnego wzrostu stężenia biogenów czy 

substancji chemicznych, jednak zakłada się, że zanieczyszczenia te powinny ulec szybkiemu 

rozproszeniu, nie powodując trwałego pogorszenia stanu środowiska w rejonie inwestycji. 

Potencjalne oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń i odpadów do wód morskich oraz 

osadów dennych 

Tabela 5-52 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją zanieczyszczeń i odpadów do wód 
morskich oraz osadów dennych. 
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Zmiana jakości wody i osadów 
dennych 

Jakość wód N  L Ch/KT N TAK Pomijalne 

Jakość osadów N  L Ch/KT N TAK Pomijalne 

Pogorszenie kondycji i warunków 
rozwoju organizmów morskich oraz 
wzrost ich śmiertelności związane ze 
wzrostem koncentracji 
zanieczyszczeń i substancji 
biogennych w wodzie 

Ssaki morskie N L Ch/KT N TAK  Pomijalne 

Ichtiofauna N L Ch/KT N TAK  Pomijalne 

Ptaki morskie N L Ch/KT N TAK  Pomijalne 

Zmiany w strukturze jakościowo-
ilościowej (np. wzmożony rozwój 
organizmów planktonowych na 
skutek wzrostu stężenia biogenów) 
związane ze wzrostem koncentracji 
zanieczyszczeń i substancji 
biogennych w wodzie 

Fito- i zooplankton N L Ch/KT N TAK  Pomijalne 

Fitobentos N L Ch/KT N TAK  Pomijalne 

Zoobentos N L Ch/KT N TAK  Pomijalne 

Pogorszenie stanu siedlisk dennych i 
warunków bytowania organizmów 

Fito- i zooplankton N L Ch/KT N NIE  Pomijalne 

Fitobentos N L Ch/KT N NIE  Pomijalne 
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Oddziaływanie Receptory 

Parametry oddziaływania 
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morskich związane z zaleganiem 
odpadów na dnie 

Zoobentos N L Ch/KT N NIE  Pomijalne 

Pogorszenie walorów turystycznych 
w gminach nadmorskich 

Turystyka N L Ch N TAK Pomijalne 

Wpływ na pomiary Państwowego 
Monitoringu Środowiska 

System 
monitoringu 
środowiska i 
badania morskie 

N L Ch N TAK Pomijalne 

 Wyciek substancji ropopochodnych w wyniku kolizji statków 

W trakcie budowy, eksploatacji lub likwidacji gazociągu może dojść do kolizji statków 

zaangażowanych w realizację/obsługę inwestycji ze statkami zewnętrznymi. Ryzyko takiego 

zdarzenia pojawia się w szczególności w miejscach, w których trasa gazociągu krzyżuje się  

z trasami żeglugi statków, i biorąc pod uwagę przewidywane natężenie ruchu statków na 

poszczególnych etapach realizacji projektu, jest najwyższe na etapie budowy (szczegółowe wyniki 

analizy ryzyka kolizji statków, ze wskazaniem prawdopodobieństwa wystąpienia rozlewów 

substancji ropopochodnych o różnych wielkościach, zostały przedstawione w Rozdziale 4.6.2 

Raportu).  

Emisja zanieczyszczeń do wód oraz osadów dennych 

Wyciek ropopochodnych na skutek kolizji statków powoduje emisję zanieczyszczeń do wód oraz 

osadów dennych. 

 

Widocznym skutkiem wycieku jest powstanie plamy olejowej, która następnie dalej rozprzestrzenia 

się po powierzchni wody. Szacunkowa prędkość przemieszczania się plamy olejowej na dużych 

akwenach wynosi ok. 2 – 3% prędkości wiatru. Stwierdzono, że rozlew 1,6 t (1,8 m3) oleju w ciągu 

jednego dnia rozprzestrzeniania się na powierzchni 1 km2 powoduje powstanie warstwy o grubości 

filmu 2 µm i ciemnym zabarwieniu. Natomiast 40 kg oleju powoduje rozlew na powierzchni 1 km2 

o grubości filmu 0,05 µm (Gutteter – Grudziński, 2012). 

Jednocześnie z rozprzestrzenianiem się plamy olejowej biegną inne procesy degradacji, dążące do 

obniżenia stężenia węglowodorów na powierzchni wody (np. uwalnianie się węglowodorów  

o małych masach cząsteczkowych). 

Potencjalne oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń do wód oraz osadów dennych 

Tabela 5-53 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją zanieczyszczeń do wód oraz osadów 
dennych. 
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Pogorszenie jakości wody Jakość wód N  L KT Ś TAK Małe 

Pogorszenie jakości osadów dennych Osady denne N  R KT Ś TAK Małe 

Plankton N R KT D TAK  Umiarkowane 
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Oddziaływanie Receptory  

Parametry oddziaływania  
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Pogorszenie kondycji i warunków rozwoju 
organizmów morskich, w tym zaburzenie 
funkcji fizjologicznych oraz wzrost 
śmiertelności związane m.in. z fizycznym 
pokryciem organizmów przez substancje 
ropopochodne i ich spożyciem np. 
podczas oczyszczania piór lub wraz z 
pożywieniem – akumulacja substancji 
szkodliwych w łańcuchu troficznym 

Bentos N R KT D TAK  Umiarkowane 

Ichtiofauna N R KT D TAK  Umiarkowane 

Ssaki morskie N R KT D TAK  Umiarkowane 

Ptaki morskie N R KT D TAK  Umiarkowane 

Zmiany w strukturze jakościowo-
ilościowej organizmów morskich 

Plankton N R KT Ś TAK  Małe 

Bentos N R KT Ś TAK  Małe 

Ichtiofauna N R KT Ś TAK  Małe 

Ssaki morskie N R KT Ś TAK  Małe 

Ptaki morskie N R KT Ś TAK  Małe 

Pogorszenie walorów turystycznych w 
gminach nadmorskich 

Turystyka N R KT D TAK Umiarkowane 

Pogorszenie warunków życia 
mieszkańców związane z zamieszczeniem 
wód przybrzeżnych oraz plaży przez 
substancje ropopochodne 

Zdrowie i 
życie ludzi 

N R KT D TAK Umiarkowane 

Wpływ na pomiary Państwowego 
Monitoringu Środowiska? 

System 
monitoringu 
środowiska i 
badania 
morskie 

N R KT Ś TAK Małe 

 Uszkodzenie powłoki betonowej rurociągu (w części morskiej) 

Powłoka betonowa zapewnia stabilność położenia rurociągu, dodatkową zewnętrzną ochronę przed 

obciążeniem zewnętrznym np. włokami i jest stosowana w celu zapobiegania korozji. Dodatkowa 

ochrona przed korozją jest uzyskiwana dzięki anodom protektorowym ze stopu aluminium, które 

nie wystają ponad powłokę betonową. Zaczynają one działać, gdy powłoka jest uszkodzona. 

Emisja związków pochodzących ze środków ochrony przed korozją 

Podczas okresu eksploatacji gazociągu zanieczyszczenia mogą być uwalniane z anod 

protektorowych, w przypadku uszkodzenia powłoki betonowej. 

 

Szczegółowe informacje na temat chemikaliów i ich uwalnianych ilości znajduje się w Rozdziale 

5.2.3 Raportu. 
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Potencjalne oddziaływania związane z emisją związków pochodzących ze środków ochrony przed 

korozją 

Tabela 5-54 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją związków pochodzących ze środków 
ochrony przed korozją. 

Oddziaływanie Receptory 

Parametry oddziaływania  
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Pogorszenie jakości wód Jakość wód N L DT N TAK Pomijalne 

Pogorszenie warunków 
bytowania organizmów 

Plankton N L DT N TAK Pomijalne 

Bentos N L DT N TAK Pomijalne 

Ichtiofauna N L DT N TAK Pomijalne 

Ssaki morskie N L DT N TAK Pomijalne 

Ptaki morskie N L DT N TAK Pomijalne 

Akumulacja w 
organizmach  

Plankton N L DT N TAK Pomijalne 

Bentos N L DT N TAK Pomijalne 

Ichtiofauna N L DT N TAK Pomijalne 

Ssaki morskie N L DT N TAK Pomijalne 

Ptaki morskie N L DT N TAK Pomijalne 

 Przypadkowe uwolnienie ścieków, środków chemicznych lub odpadów na lądzie 

(awarie pojazdów i urządzeń) 

Na etapie budowy (w szczególności, ale również na etapie eksploatacji gazociągu, choć w znacznie 

mniejszym stopniu) może dojść do przypadkowego uwolnienia ścieków, środków chemicznych  

(w tym substancji ropopochodnych) i odpadów na lądzie, głównie na skutek awarii pojazdów  

i urządzeń.  

Emisja zanieczyszczeń do gruntu 

Przypadkowe uwolnienie ścieków, środków chemicznych (w tym substancji ropopochodnych)  

i odpadów na lądzie stanowi źródło emisji zanieczyszczeń do gruntu. 

Potencjalne oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń do gruntu 

Tabela 5-55 Ocena wielkości oddziaływań związanych z emisją zanieczyszczeń do gruntu. 

Oddziaływanie Receptory 
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Pogorszenie jakości gleby Gleba N L KT N TAK Pomijalne 

Pogorszenie jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 
(oddziaływanie wtórne) 

Wody powierzchniowe  
i podziemne 

N L KT N TAK Pomijalne 

Pogorszenie warunków 
bytowania oraz stanu 
siedlisk 

Siedliska przyrodnicze  
i zbiorowiska roślinne 

N L KT N TAK Pomijalne 

Rośliny i mszaki N L KT N TAK Pomijalne 
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Oddziaływanie Receptory 

Parametry oddziaływania  
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Grzyby wielkoowocnikowe  
i porosty 

N L KT N TAK Pomijalne 

Bezkręgowce N L KT N TAK Pomijalne 

Płazy i gady N L KT N TAK Pomijalne 

Ptaki N L KT N TAK Pomijalne 

Ssaki lądowe, w tym 
nietoperze 

N L KT N TAK Pomijalne 

Pogorszenie warunków 
życia mieszkańców 
związane z 
zanieczyszczeniem gleby 
oraz wód oraz obecnością 
odpadów 

Zdrowie i życie ludzi N L KT N TAK Pomijalne 

Pogorszenie walorów 
turystycznych w gminach 
nadmorskich 

Turystyka N L KT N TAK Pomijalne 

 Natrafienie na nieoznaczone wcześniej obiekty dziedzictwa kulturowego 

Podczas budowy gazociągu prowadzone będą prace fizycznie ingerujące w dno morskie 

(np. układanie czy zakopywanie rurociągu, obsypywanie materiałem skalnym, usuwanie amunicji 

itp.). Takie zaburzenia będą też powodowane przez kotwiczenie jednostek pływających. Dodatkowo 

przed etapem budowy, a także na późniejszych etapach, na potrzeby inwestycyjne prowadzi się 

szczegółowe rozpoznanie (badania) dna morskiego (patrz Załącznik 2.J do Raportu).  

 

Podczas tego typu prac/zdarzeń/aktywności może dojść do natrafienia na nieoznaczone (nieznane) 

wcześniej obiekty dziedzictwa kulturowego.  

Potencjalne oddziaływania związane z natrafieniem na nieoznaczone wcześniej obiekty dziedzictwa 

kulturowego 

Tabela 5-56 Ocena wielkości oddziaływań związanych z natrafieniem na nieoznaczone wcześniej obiekty 
dziedzictwa kulturowego. 
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Odkrycie nowych obiektów Dziedzictwo kulturowe P L DT  N NIE Pomijalne 

Częściowe lub całkowite 
zniszczenie obiektów 
dziedzictwa kulturowego 

Dziedzictwo kulturowe N L Ch D NIE Małe 

 Zahaczenie narzędzi połowowych 

W miejscach, w których gazociąg nie będzie zakopany lub będzie przykryty materiałem skalnym, 

sieci rybackie lub inne narzędzia połowowe mogą zahaczyć się o niego i ulec zniszczeniu. Może 

również dojść do uszkodzenia zastawionych sieci rybackich przez jednostki pływające 

zaangażowane w budowę, eksploatację lub likwidację gazociągu. Ryzyko zaistnienia takiego 
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nieplanowanego zdarzenia jest niewielkie (trasa rurociągu będzie oznaczona na mapach morskich, 

zastawione sieci rybackie powinny być odpowiednio oznakowane), niemniej jednak nie można go 

całkowicie wykluczyć.   

Potencjalne oddziaływania związane z zahaczeniem narzędzi połowowych 

Tabela 5-57 Ocena wielkości oddziaływań związanych z zahaczaniem narzędzi połowowych. 

Oddziaływanie Receptory 
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Straty materialne spowodowane 
uszkodzeniem narzędzi w związku  
z obecnością rurociągu 

Rybołówstwo N L/T DT N TAK Umiarkowane 

Straty materialne spowodowane 
uszkodzeniem narzędzi przez 
jednostki pływający 

Rybołówstwo N L/T Ch N TAK Małe 

 Uszkodzenie istniejącej infrastruktury liniowej 

Kotwice opuszczone i ciągnięte przez statki biorące udział w projekcie BP mogą zahaczać  

i uszkadzać lub rozrywać kable podmorskie. 

 

Ryzyko zaistnienia takiego nieplanowanego zdarzenia jest niewielkie (trasy kabli są oznaczone na 

mapach morskich), niemniej jednak nie można go całkowicie wykluczyć. 

Potencjalne oddziaływania związane z uszkodzeniem istniejącej infrastruktury liniowej 

Tabela 5-58 Ocena wielkości oddziaływań związanych z uszkodzeniem istniejącej infrastruktury. 
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6. ROZWAŻANE WARIANTY 

6.1 Opis skutków dla środowiska niezrealizowania Przedsięwzięcia 

Projekt Baltic Pipe jest przedsięwzięciem strategicznym w zakresie rozbudowy infrastruktury 

przesyłowej gazu na rynku europejskim. Jak wykazano w Rozdziale 7.10 Raportu, projekt ten jest 

narzędziem realizacji szeregu celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych 

szczebla globalnego, europejskiego, krajowego i regionalnego. Najważniejsze z tych celów to: 

• redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów cieplarnianych w celu zatrzymania 

zmian klimatycznych i poprawy jakości życia i zdrowia ludzi;  

• zrównoważony rozwój gospodarczy Europy i Polski oparty o bezpieczeństwo energetyczne 

zapewnione m.in. przez dywersyfikację źródeł energii; 

• poszanowanie i ochrona cennych zasobów przyrodniczych. 

Niezrealizowanie Projektu Baltic Pipe, będzie nieść za sobą liczne konsekwencje dla środowiska,  

w obszarze uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych rozwoju Polski i Europy. 

 

Łączne dostawy energii pierwotnej (TPES) w Polsce opierają się przede wszystkim na paliwach 

kopalnych. Pierwsze miejsce zajmuje węgiel (kamienny i brunatny) pokrywający 51% 

zapotrzebowania. Znaczący udział w pokryciu zapotrzebowania ma także ropa naftowa - 25%, 

natomiast gaz ziemny i odnawialne źródła energii pokrywają odpowiednio 14 i 9% zapotrzebowania 

(patrz Rysunek 6-1). 88% energii elektrycznej w Polsce produkowanej jest z wykorzystaniem 

węgla, z czego większość stanowi krajowy węgiel kamienny i brunatny.  

 

Rysunek 6-1 Polski miks energetyczny dla łącznej podaży energii pierwotnej w roku 2016 (Parlament 
Europejski, 2017). 

Zapotrzebowanie na gaz ziemny wynosi obecnie 17 mld m3 rocznie (w roku 2018). Należy jednak 

zauważyć, że ze względu na trwający w Polsce od trzech dekad nieprzerwany wzrost ekonomiczny, 

analogicznie wzrasta również popyt na gaz ziemny i ogólne zapotrzebowanie na energię. Szacuje 

się, że popyt na gaz ziemny w roku 2030 przekroczy 20 mld m3 (Mościcka-Dendys, 2018). Na 

chwilę obecną Polska pokrywa ok. 25% zapotrzebowania na gaz ziemny z produkcji krajowej. 

Oznacza to silne uzależnienie od importu gazu, tradycyjnie kupowanego od Rosji. W roku 2016 

oddano do eksploatacji terminal LNG w Świnoujściu, co spowodowało wzrost importu LNG 

(płynnego gazu ziemnego), głównie z USA i częściowo z Kataru. Planuje się dalsze rozwijanie 

infrastruktury LNG. W roku 2018 gaz rosyjski stanowił 74 % importu gazu ziemnego do Polski 
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(patrz Rysunek 6-2). Istniejące umowy z Rosją na dostawy gazu wygasają w roku 2022. Zgodnie 

z polskimi planami dywersyfikacji dostaw, umowy te nie będą przedłużane, a zapotrzebowanie na 

gaz ziemny począwszy od roku 2022 będzie pokrywane przez gaz norweski (dostarczany 

rurociągiem Baltic Pipe) oraz przez LNG. 

 

 

 

Rysunek 6-2 Import gazu do Polski (styczeń-sierpień 2018), (PGNiG, 2018). 

Brak nowego korytarza dostaw gazu do Polski spowoduje dalsze uzależnienie krajowej gospodarki 

od znaczącego udziału dostaw gazu z jednego kierunku, co przyczyni się do niepewności 

inwestycyjnej w zakresie wykorzystania gazu jako istotnego narzędzia modernizacji polskiej 

energetyki. Spowoduje to utratę korzyści w wysokości nawet 2 335 mln EUR w horyzoncie 

czasowym do 2042 r. z tytułu oszczędności z kosztów przerw w dostawach gazu (Gaz-System, 

2018b). 

 

Zmniejszy się także możliwość wykorzystania gazu jako paliwa do wytwarzania energii i ciepła  

w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego, zastępującego inne 

paliwa kopalne, których spalanie przyczynia się do wyższej emisji CO2. Brak możliwości rozwoju  

w Polsce energetyki gazowej jako elementu zwiększenia elastyczności krajowego systemu 

elektroenergetycznego, zmniejszy możliwość integracji z systemem mniej stabilnych odnawianych 

źródeł energii, a w konsekwencji spowolni dywersyfikację miksu energetycznego i doprowadzi do 

utrzymania w nim dominującego udziału źródeł emisyjnych. Niezrealizowanie Projektu Baltic Pipe, 

wobec braku realnych ekonomicznie i realizacyjnie alternatywnych źródeł dostaw gazu  

w perspektywie długofalowej, może więc w istotny sposób ograniczyć możliwość osiągnięcia przez 

Polskę wyznaczonych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych i wzrostu udziału odnawialnych 

źródeł energii. W październiku 2014 roku szefowie państw i rządów przyjęli ramy polityki 

klimatyczno-energetycznej UE do roku 2030. Jednym z jej celów jest ograniczenie o co najmniej 

40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.). Powyższe cele mają 

służyć realizacji zobowiązań Unii Europejskiej wynikających z porozumienia paryskiego. Biorąc pod 

uwagę, że od 2012 r. roczna emisja gazów cieplarnianych związana z sektorem energii w Polsce 

kształtuje się na poziomie ok. 310-330 000 kt ekw. CO2 (w 2016 r. wyniosła 327 545,38 kt 

ekw. CO2) (KOBiZE, 2018b), negatywny efekt środowiskowy, w postaci utrzymania się presji ze 

strony zanieczyszczeń powietrza na jakość zdrowia ludzi, zwierząt oraz stan ekologiczny 

ekosystemów lądowych i morskich jest znaczący.   
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Niezrealizowanie inwestycji to również utrata potencjalnych korzyści społeczno-gospodarczych. 

Szacuje się, że realizacja i eksploatacji całości Baltic Pipe w perspektywie do 2042 r. (od rurociągu 

na Morzu Północnym do rozbudowy krajowego systemu przesyłowego) wiąże się z następującym 

wpływem na polską gospodarkę: 

• ok. 2 600 mln EUR wartości dodatkowych wygenerowanych produktów i usług; 

• ok. 1 000 mln EUR wartości dodanej do produktu krajowego brutto (tj. nadwyżkę dochodów 

podmiotów zaangażowanych w realizację inwestycji (w całym łańcuchu wartości) względem 

nakładów tych podmiotów na towary i usługi; 

• ok. 2700 miejsc pracy, przy czym większość miejsc pracy zostanie utworzonych nie 

bezpośrednio przy budowie gazociągu, lecz jako efekt pośredni w wyniku wzrostu 

zapotrzebowania na dobra i usługi z innych sektorów np. przemysłu metalowego. 

Inwestycja wpłynie również na spadek średniego jednostkowego kosztu zakupu gazu ziemnego na 

rynku polskim m.in. dzięki dostępności większej liczby dostawców. Rozwinie się także branża 

gazownicza dzięki dostępowi do konkurencyjnych źródeł zaopatrzenia w gaz ziemny — co może 

dać bodziec dla wzrostu popytu na to paliwo wśród inwestorów w nowe zakłady produkcyjne oraz 

władz samorządowych i społeczności, które stawiają na gazyfikację kolejnych obszarów na terenie 

Polski (tj. obecnie bez dostępu do sieci gazowniczej) (Gaz-System, 2018b). 

 

Realizacja Projektu Baltic Pipe wiązać się będzie także z negatywnymi oddziaływaniami na 

środowisko, zarówno morskie jak i lądowe. W odniesieniu do Przedsięwzięcia, a więc polskiej 

morskiej części Projektu, potencjalne oddziaływania zostały opisane w Rozdziale 5 Raportu  

i ocenione w Rozdziale 9 Raportu, a jego oddziaływania transgraniczne w Rozdziale 12 i Załączniku 

7 do Raportu. Brak realizacji Przedsięwzięcia przełoży się na niewystąpienie tych oddziaływań i 

utrzymanie środowiska w niezmienionym stanie, z wyłączeniem zmian naturalnych i 

antropogenicznych, ale niezwiązanych z realizacją Przedsięwzięcia (występujące presje 

antropogeniczne na każdy z elementów środowiska narażonego na oddziaływanie Przedsięwzięcia 

zostały opisane w Rozdziale 9 Raportu). Należy jednak podkreślić, że zidentyfikowane potencjalne 

oddziaływania Przedsięwzięcia zostały w zdecydowanej większości ocenione jako nieznaczące, 

występujące głównie lokalnie i chwilowo lub krótkoterminowo. Za oddziaływania istotne, mogące 

mieć wpływ na ważne zasoby środowiska (gatunki lub siedliska rzadkie, będące przedmiotem 

ochrony), zostały uznane: 

 

• oddziaływania nieplanowane, związane z emisją hałasu wywołanego detonacjami niewybuchów 

amunicji konwencjonalnej, na ssaki morskie i ryby – szczegółowy opis oddziaływań w Rozdziale 

9.12 i 9.13 Raportu; 

• oddziaływania na siedliska będące przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000 – szczegółowy 

opis w Rozdziale 9.19 i 9.21 Raportu. 

Nawet jednak w tych przypadkach, przy zastosowaniu zaproponowanych w Rozdziale 13 Raportu 

działań minimalizujących, nie ma zagrożenia wystąpienia oddziaływań znaczących, a więc trwałych, 

nieodwracalnych negatywnych zmian w ekosystemie i jego funkcjach. Oznacza to, że brak realizacji 

Przedsięwzięcia nie zmniejszy ryzyka wystąpienia oddziaływań znaczących na środowisko, 

związanych z emisją gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza przez polską energetykę. 

Co w zderzeniu ze strategicznymi korzyściami społeczno-gospodarczymi i środowiskowymi, 

wynikającymi z realizacji Projektu Baltic Pipe, stanowi ważną rekomendację dla realizacji 

Przedsięwzięcia w założonych ramach projektowych. 

6.2 Opis rozważanych wariantów lokalizacyjnych  

Kluczowym założeniem projektowym, podczas przygotowania Projektu Baltic Pipe, było 

wyznaczenie takiej trasy przebiegu gazociągu, która będzie zapewniać optymalizację ekonomiczną, 

wykonalność techniczną, minimalizację ryzyka potencjalnych awarii, przy jednoczesnej 

minimalizacji oddziaływań na środowisko i potencjalnych konfliktów społecznych. Realizacja tego 
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założenia była możliwa dzięki przeprowadzeniu wielostopniowego wariantowania lokalizacyjnego, 

zarówno na odcinku morskim, jak i lądowym, połączonego z analizami potencjalnych konfliktów  

i oddziaływań, kosztów i ryzyka, a także licznym konsultacjom z właściwymi organami, instytucjami 

i interesariuszami.  

 

Wariantowanie lokalizacyjne jako mające najbardziej istotny wpływ na możliwość redukcji 

potencjalnych oddziaływań w przypadku inwestycji liniowych, było podstawowym założeniem 

wypełnienia wymogów w zakresie dokonania oceny oddziaływania na środowisko alternatywnych 

rozwiązań projektowych Przedsięwzięcia. W procesie przygotowania projektu były jednak także 

rozważane liczne alternatywne rozwiązania technologiczne, o istotnych różnicach w rodzaju i skali 

potencjalnych oddziaływań na środowisko. Zostały one przedstawione poniżej w Rozdziale 6.3 

Raportu.  

 Warianty lokalizacyjne Projektu  

Pierwotnie rozważane były przez Inwestora dwa główne warianty lokalizacji gazociągu Baltic Pipe 

na obszarach Morza Bałtyckiego. Pierwszy przez WSE Szwecji i drugi – przez WSE Niemiec. 

W przypadku każdej z tych dwóch opcji rozważane były na niektórych odcinkach warianty 

alternatywne, jak pokazano na Rysunku 6-3 oraz Rysunku 6-4. W żadnym z rozważanych 

wariantów rurociąg nie przechodził przez wody terytorialne (przybrzeżne) Szwecji i Niemiec. Na 

obszarze Polski rozważane były trzy warianty miejsca wyjścia gazociągu na ląd: Niechorze-

Pogorzelica, Rogowo i Gąski, natomiast w Danii – dwa warianty: Faxe North i Faxe South.  

 

W oparciu o wyniki studium wykonalności (Ramboll, 2017d), po dokonaniu kolejnych analiz 

technicznych i przestrzennych, zoptymalizowano poszczególne warianty tras w ramach studium 

koncepcyjnego (Ramboll, 2017b). Zaproponowane trasy zostały poddane licznym konsultacjom  

i uzgodnieniom z właściwymi organami w zainteresowanych państwach. Następnie zostały poddane 

wielokryterialnej ocenie, przy zastosowaniu zrównoważonej oceny następujących kryteriów 

technicznych, ekonomicznych, środowiskowych i formalnych podanych w standardzie DNV dla 

projektu rurociągów morskich, DNV OS-F101: 

• minimalizacja całkowitej długości rurociągu – obniża to koszty zaopatrzenia i maksymalizuje 

wydajność operacyjną systemu rurociągów; 

• unikanie przejść przez obszary płytkich wód, w których do instalacji rurociągu podmorskiego 

wymagane są specjalne statki/barki instalacyjne; 

• unikanie obszarów „szczególnej troski”, obejmujących: 

o obszary ochrony przyrody, 

o obszary o wrażliwej florze i faunie, 

o obszary o znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego itp.; 

• unikanie obszarów zarezerwowanych dla farm wiatrowych – jeżeli trasa rurociągu przecina 

zarezerwowane obszary farm wiatrowych, powinno być to przedmiotem dalszych analiz 

i negocjacji z organami zajmującymi się planowaniem przestrzennym na obszarach morskich; 

• unikanie obszarów z istniejącą infrastrukturą, takich jak farmy wiatrowe itp.; 

• unikanie obszarów, w których inne aktywności prowadzone na morzu mogą kolidować  

z instalacją i eksploatacją rurociągu, obejmuje to: 

o obszary połowowe, 

o obszary wydobycia surowców, 

o obszary działalności wojskowej, 

o planowane morskie farmy wiatrowe, 

o wyznaczone obszary kotwiczenia; 

• minimalizacja kolizji z trasami istniejących rurociągów, kabli, wrakami i przeszkodami; 

• minimalizacja przejść przez obszary o nieodpowiednich warunkach podłoża i/lub jego 

ukształtowania – mogą one wpływać na stabilność rurociągu, a także negatywnie wpływać na 

efektywność zagłębienia rurociągu w dnie morskim; 
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• minimalizacja kolizji z trasami ruchu statków – zmniejsza to ryzyko powodowane przez statki 

tj. zrzucone kotwice, tonące lub osiadające na mieliznach statki itp.. 

 

Rysunek 6-3 Rozważane pierwotnie warianty przebiegu Projektu Baltic Pipe. 

 

Rysunek 6-4 Rozważane pierwotnie warianty Baltic Pipe na tle potencjalnych ograniczeń. 
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Ponadto, na potrzeby wyboru wariantów i optymalizacji trasy gazociągu na etapie wstępnego 

projektowania zebrano i przeanalizowano dane dotyczące obszarów Morza Bałtyckiego 

o podwyższonym ryzyku występowania przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego jak 

również zatopionej broni chemicznej (patrz Rozdział 4.7 ROOŚ). 

 

Na podstawie uzyskanych wyników, przedstawionych w Studium wyboru wariantów (Ramboll, 

2018s), Inwestor wraz z Projektantem wybrał jako preferowany do realizacji wariant trasy 

północnej, przechodzący przez WSE Szwecji. Wariant wybrany do realizacji uwzględnia 

alternatywny przebieg na odcinku przecinającym granice WSE Szwecji i Danii w rejonie wyspy 

Bornholm.  

 

Jednocześnie Inwestor zrezygnował z dalszego przygotowania, w tym oceny oddziaływania na 

środowisko wariantu południowego, przebiegającego przez WSE Niemiec.  

 

Projekt w wersji poddanej ocenie oddziaływania na środowisko w poszczególnych krajach, ma 

łączną długość od ok. 274 do ok. 278 km (w zależności od wariantu) i obejmuje wybrany do 

realizacji wariant wyjścia na ląd w Danii w Zatoce Faxe (Faxe South) oraz preferowany do realizacji 

wariant wyjścia na ląd w Polsce w okolicy miejscowości Pogorzelica lub wariant alternatywny 

wyjścia na brzeg w Polsce w okolicy miejscowości Rogowo. Trasy przebiegające przez Morze 

Bałtyckie między Danią a Polską, w tym przejście szwedzkiej WSE przedstawia Rysunek 1-2. 

 Wariant proponowany i racjonalny wariant alternatywny Przedsięwzięcia na obszarach 

morskich  

W momencie złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Inwestor 

rozważał trzy równoważne i możliwe do realizacji warianty lokalizacyjne wyjścia gazociągu na ląd 

na polskim wybrzeżu: w okolicy miejscowości Niechorze i Pogorzelica (wariant „Niechorze-

Pogorzelica”), pomiędzy miejscowościami Mrzeżyno i Rogowo (wariant „Rogowo”)  

i w okolicach miejscowości Gąski (wariant „Gąski”), na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. Jednocześnie rozważane były trzy alternatywne punkty przecięcia granicy 

polskiej EEZ, związane z wariantami Projektu. Łącznie dawało to dziewięć alternatywnych 

wariantów przebiegu gazociągu po polskich obszarach morskich.  

 

Wstępne analizy potencjalnych oddziaływań na środowisko morskie i innych użytkowników morza, 

oraz ważne interesy gospodarcze kraju rozważanych wariantów zostały wykonane w ramach 

procedur w sprawie uzgodnień (dla odcinków w granicach EEZ) oraz pozwoleń (w granicach Morza 

Terytorialnego) na układanie i utrzymanie rurociągów na dnie morza, na podstawie art. 26 i 27 

UOM. W ramach tego procesu, nastąpiła rezygnacja z jednego z wariantów lądowania rurociągu na 

polskim wybrzeżu – wariantu Gąski. Spowodowane to było odmową wydania pozwolenia na 

układanie i utrzymanie gazociągów podmorskich na polskich obszarach morskich. Przyczyną 

odmowy wydania decyzji lokalizacyjnej dla tego wariantu było negatywne zaopiniowanie przez 

Ministra Obrony Narodowej, z powodu negatywnego wpływu na obronność i bezpieczeństwo 

państwa (postanowienie Nr 15/BIS/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r.). Ze względu na brak możliwości 

realizacji Przedsięwzięcia w tym wariancie, przestał on spełniać przesłanki wariantu racjonalnego 

i nie podlegał dalszej ocenie wpływu na środowisko.  

  

Przed opracowaniem Raportu Inwestor wraz z Projektantem wskazał wariant Niechorze-Pogorzelica 

jako preferowany do realizacji, zaś wariant Rogowo, jako racjonalny wariant alternatywny. 

Ostateczny wybór wariantu lokalizacyjnego, a więc jednego z miejsc wyjścia gazociągu na ląd  

i korytarza przebiegu rurociągu w polskich obszarach morskich, nastąpi w ramach procedury oceny 

oddziaływania na środowisko i zostanie potwierdzony wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

 

Rurociąg będzie układany w korytarzu o szerokości 1 km, w którym zostały zweryfikowane 

uwarunkowania środowiskowe mające wpływ na rozwiązania techniczne projektu oraz skalę 
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potencjalnych oddziaływań. Granice korytarza w poszczególnych wariantach, zostały 

przedstawione w Rozdziale 3.2.1 Raportu. Granice te, dla przeważającej części Przedsięwzięcia, 

zostały potwierdzone uzyskaniem przez Inwestora stosownych uzgodnień/pozwoleń na układanie  

i utrzymanie rurociągów na dnie morza, dla pozostałego odcinka postępowania zostały zawieszone 

(patrz Rozdział 1 ROOŚ), ze względu na toczone przez rząd rozmowy z rządem Danii na temat 

ustanowienia granicy morskiej pomiędzy Polską a Danią (tzw. strefa sporna).  

  

Trasa rurociągu, wybrana jako preferowana do realizacji, przechodzi przez zachodni fragment 

strefy spornej WSE pomiędzy Polską a Danią, a następnie kieruje się korytarzem prostopadłym do 

linii brzegu do miejsca lądowania w okolicach miejscowości Pogorzelica na polskim wybrzeżu. 

Wariant alternatywny odbiega natomiast w kierunku wschodnim od wspólnego z wariantem 

preferowanym punktu, zlokalizowanego w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej w odległości 

ok. 45 km od brzegu i kończy się w miejscu lądowania na brzegu pomiędzy miejscowościami 

Mrzeżyno i Rogowo.  

Tabela 6-1 Długość trasy rurociągu w granicach polskich obszarów morskich, z uwzględnieniem strefy 
spornej WSE pomiędzy Polską i Danią (założenia projektowe, które mogą ulec niewielkim zmianom).  

Miejsce wyjścia  
na ląd 

Orientacyjna długość trasy w wodach terytorialnych i WSE 
poszczególnych krajów (km) 

Strefa sporna 
Polska 
(WSE/MT) 

Razem 

Niechorze-Pogorzelica 30,3 28,9/22,5 ok. 81,7 

Rogowo 30,3 31,7/23,5 ok. 85,5 

Przebieg wariantu proponowanego i alternatywnego przedstawiają rysunki poniżej. 

 

Rysunek 6-5 Wariant Niechorze-Pogorzelica – wariant preferowany lokalizacji Przedsięwzięcia na 
polskich obszarach morskich. 
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Rysunek 6-6 Wariant Rogowo – wariant alternatywny lokalizacji Przedsięwzięcia na polskich obszarach 
morskich. 

 Wariant proponowany i racjonalny wariant alternatywny lokalizacji Przedsięwzięcia na 

lądzie 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Miejsce wyjścia gazociągu na ląd w tym wariancie zaplanowano w sąsiedztwie miejscowości 

Pogorzelica w pobliżu Niechorza, gmina Rewal, powiat gryficki. Na potrzeby projektu przyjęto 

umowną nazwę „Niechorze-Pogorzelica”.  

 

Ostateczne określenie położenia rurociągu w bezpośrednim obszarze morza terytorialnego 

sąsiadującym bezpośrednio z brzegiem, zostanie dokonane w projekcie budowalnym,  

z uwzględnieniem środowiskowych uwarunkowań określonych w przedmiotowym postępowaniu, 

niemniej będzie ono zlokalizowane w obrębie korytarza o 1 000 m szerokości, w którym 

przeprowadzone zostały badania środowiska morskiego. Jego współrzędne geograficzne w linii 

brzegowej to: A) 15°8' 33,900" E i 54°6' 42,327" N; B) 15°9' 25,093" E i 54°6' 54,232" N. 

 

Część nadbrzeżna Przedsięwzięcia będzie przebiegała od pierwszego suchego spawu do SZG, 

zlokalizowanej w pobliżu miejsca wyjścia gazociągu na ląd. Lokalizacja SZG planowana jest  

w granicach obszaru ok. 1 000 m długości oraz 400 m szerokości. Szczegółowa informacja  

o lokalizacji elementów Przedsięwzięcia w wariancie proponowanym, została przedstawiona  

w Rozdziale 3 Raportu.  

 

W wariancie Niechorze-Pogorzelica rozważane były dwa podwarianty lokalizacji miejsca lądowania 

gazociągu na lądzie: 

• wariant I – alternatywny, pierwotny – w którym miejsce wyjścia na brzeg i lokalizacja placu 

budowy mikrotunelingu planowane są w bliskiej odległości od linii brzegu (ok 250 m),  

w centralnie położonym punkcie obszaru wyjścia gazociągu na ląd i lokalizacji SZG w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica, wskazanego we wniosku o wydanie DSU dla Przedsięwzięcia (patrz 

Rysunek 5 w KIP), w bezpośrednim sąsiedztwie drogi betonowej prowadzącej do Kompleksu 
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Wojskowego K-1712 Mrzeżyno. Punkt lądowania na brzegu i plac budowy zostałyby 

zlokalizowane na siedlisku wydmy szarej (2130), która jest siedliskiem priorytetowym UE, 

będącym przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas 

Nadmorski PLH320017. W wyniku realizacji inwestycji, siedlisko to w znaczącej części uległoby 

trwałej degradacji na powierzchni ok. 0,8 ha. Częściowo zaś mogłoby zostać odtworzone po 

zakończeniu inwestycji. Jednocześnie w wariancie tym nastąpiłoby mniejsze zniszczenie i utrata 

innego siedliska, fragmentu płatu siedliska przyrodniczego 2180 - Lasy mieszane i bory na 

wydmach nadmorskich, stanowiącego przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000, niż 

w wariancie II; 

• wariant II – wnioskowany do realizacji – w którym punkt wyjścia na brzeg i lokalizacja 

placu budowy mikrotunelingu planowane są około 250 m na południowy-zachód od miejsca 

lądowania w Wariancie I. Teren lądowania i placu budowy porośnięty jest nadmorskim borem 

bażynowym. W wyniku realizacji inwestycji okresowo nastąpi zniszczenie i utrata fragmentu 

płatu siedliska przyrodniczego 2180 – Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich  

o powierzchni ok. 1,4 ha w trakcie budowy i ok. 0,3 ha na etapie eksploatacji.  

Wariant Rogowo 

Miejsce wyjścia gazociągu na ląd w tym wariancie zaplanowano pomiędzy miejscowościami 

Mrzeżyno i Rogowo, gmina Trzebiatów, powiat gryficki. Na potrzeby projektu przyjęto umowną 

nazwę „Rogowo”. Ostateczne określenie potencjalnego miejsca przebiegu gazociągu w strefie 

przybrzeżnej i wyjścia gazociągu na ląd będzie możliwe w projekcie budowlanym, z uwzględnieniem 

środowiskowych uwarunkowań określonych w przedmiotowym postępowaniu, niemniej nastąpi to 

w obrębie korytarza o szerokości 1 000 m, w którym prowadzone są badania środowiska morskiego. 

Jego współrzędne geograficzne w okolicach Rogowa to: A) 15° 18' 40,108" E i 54° 9' 0,021" N; 

B) 15° 19' 34,161" E i 54° 9' 6,550" N. 

Część nadbrzeżna Przedsięwzięcia będzie przebiegała od pierwszego suchego spawu do SZG. 

Lokalizacja SZG planowana jest w granicach obszaru 1 000 m szerokości oraz 800 m długości. 

Szczegółowe informacje o lokalizacji poszczególnych elementów Przedsięwzięcia w tym wariancie 

zostały przedstawione w Rozdziale 3 Raportu.  

 Porównanie oddziaływań rozważanych wariantów 

Ocena oddziaływania rozważanych wariantów na poszczególne elementy środowiska została 

przedstawiona w Rozdziale 9 Raportu. W każdym podrozdziale Rozdziału 9, opisującym wyniki 

oceny oddziaływania na dany element środowiska, została dokonana pełna ocena oddziaływania 

dla obydwu rozważanych wariantów (Niechorze-Pogorzelica i Rogowo). Podsumowanie  

i porównanie najważniejszych wyników ocen oddziaływania dla rozważanych wariantów 

przedstawia Tabela 6-2. W tabeli pokazano wynik najdalej idącego scenariusza (ang. the worst 

case scenario) oddziaływań na dany receptor, a więc uwzględniono największe potencjalne 

oddziaływania na najbardziej wrażliwe receptory z danej grupy, w skali zgodnej z ogólną metodyką 

oceny przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. W kolumnie prezentującej wariant najkorzystniejszy 

dla środowiska, wskazano ten wariant, który w stopniu najmniejszym oddziałuje na dany receptor. 

W przypadku, gdy wielkość oddziaływania poszczególnych wariantów nie różniła się istotnie między 

sobą, w danym wierszu wpisywano słowo „brak”. Uzasadnienie wariantu najkorzystniejszego dla 

środowiska i wariantu wybranego do realizacji, przedstawiono w kolejnym podrozdziale.   

Tabela 6-2 Porównanie wyników oceny oddziaływania dla rozważanych wariantów lokalizacyjnych. 
  

Receptor 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica I 

Niechorze-
Pogorzelica II 

Rogowo 

Wariant 
najkorzystniej
szy dla 
środowiska 

Środowisko fizyczno-chemiczna na morzu  

Morfologia dna, batymetria 
(9.1) 

Małe Małe Małe Brak 
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Receptor 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica I 

Niechorze-
Pogorzelica II 

Rogowo 

Wariant 
najkorzystniej
szy dla 
środowiska 

Hydrologia i jakość wody 
(9.2) 

Małe  Małe Małe  Rogowo 

Geologia, osady (9.3) Średnie Średnie Średnie Rogowo 

Klimat, jakość powietrza 
(9.4) 

Pomijalne Pomijalne Pomijalne Brak 

Podwodny klimat akustyczny  
(9.5) 

Małe Małe Małe Brak 

Środowisko fizyczno-chemiczna na lądzie  

Krajobraz (9.6) Małe Małe Małe Brak 

Geologia, wody podziemne i 
powierzchniowe (9.7) 

Małe Małe Małe 
Niechorze-
Pogorzelica 

Klimat, jakość powietrza 
(9.8) 

Małe Małe Małe 
Niechorze-
Pogorzelica  

Lądowy klimat akustyczny  
(9.9) 

Małe Małe Małe 
Niechorze-
Pogorzelica 

Środowisko biologiczne na morzu 

Plankton (9.10) Małe Małe Małe Brak 

Bentos (9.11) Średnie Średnie Średnie Brak 

Ryby (9.12) Średnie Średnie Średnie Brak 

Ssaki morskie (9.13) Małe Małe Małe 
Niechorze-
Pogorzelica 

Ptaki morskie (9.14) Średnie Średnie Średnie 

Rogowo – etap 
budowy 
Niechorze-
Pogorzelica – 
etap eksploatacji 

Nietoperze (9.15) Pomijalne Pomijalne Pomijalne Brak 

Bioróżnorodność (9.16) Pomijalne Pomijalne Pomijane Brak 

Obszary chronione (9.17) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Brak 

Obszary Natura 2000 (9.18) Średnie Średnie Małe Rogowo 

Środowisko biologiczne na lądzie 

Fauna (9.19) Średnie Średnie Średnie Brak  

Flora (9.19) Średnie Średnie Średnie Rogowo 

Siedliska (9.19) Duże Średnie Małe  Rogowo 

Obszary chronione, 
korytarze ekologiczne (9.19) 

Pomijalne Pomijalne Pomijalne Brak 

Bioróżnorodność (9.20) Pomijalne Pomijalne Pomijalne Brak 

Obszary Natura 2000 (9.21) Średnie Duże Pomijalne Rogowo 

Środowisko socjo-ekonomiczne na morzu 

Żegluga (9.22) Średnie Średnie Średnie Brak 

Rybołówstwo (9.23) Średnie Średnie Średnie 
Niechorze-
Pogorzelica 

Archeologia i dziedzictwo 
kulturowe (9.24) 

Małe Małe Brak Rogowo 

Kable, rurociągi i morskie 
farmy wiatrowe (9.25) 

Małe Małe Małe Brak 

Surowce (9.26) Małe Małe Średnie 
Niechorze-
Pogorzelica 
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Receptor 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica I 

Niechorze-
Pogorzelica II 

Rogowo 

Wariant 
najkorzystniej
szy dla 
środowiska 

Obszary wojskowe (9.27) Małe Małe Małe Brak 

System monitoringu 
środowiska (9.28) 

Małe Małe Średnie 
Niechorze-
Pogorzelica 

Środowisko socjo-ekonomiczne na lądzie 

Ludność i zdrowie (9.29) Małe/średnie Małe/średnie Średnie 
Niechorze-
Pogorzelica 

Archeologia i dziedzictwo 
kulturowe (9.30) 

Brak Brak Brak Brak 

Turystyka (9.31) Małe/średnie Małe/średnie Średnie 
Niechorze-
Pogorzelica 

Obszary wojskowe (9.32) Średnie Pomijalne Nie dotyczy Rogowo 

Surowce (9.33) Małe Małe Małe Brak 

  

Jak widać z powyższego zestawienia wyników oceny na poszczególne receptory trzech rozważanych 

wariantów lokalizacyjnych, nie jest możliwe na ich podstawie wskazanie jednoznaczne wariantu 

najkorzystniejszego dla środowiska. Wariant Niechorze-Pogorzelica, w obydwu podwariantach, 

charakteryzuje się mniejszymi oddziaływaniami na elementy abiotyczne środowiska na lądzie oraz 

na aspekty związane z życiem, zdrowiem i komfortem życia ludzi niż wariant alternatywny. 

Natomiast wariant Rogowo charakteryzuje się mniejszymi oddziaływaniami na elementy abiotyczne 

na morzu oraz biotyczne na lądzie.  

 

W celu wskazania, zgodnie z wymogami prawa, wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, 

została dokonana poniżej (Rozdział 6.4) pogłębiona analiza wszystkich czynników, które wpływają 

na ostateczną ocenę oddziaływania na środowisko rozważanych wariantów.  

6.3 Warianty technologiczne Przedsięwzięcia 

Podczas projektowania Przedsięwzięcia rozważane były różne rozwiązania techniczne, których 

wybór przekładał się w sposób istotny na rodzaj i skalę potencjalnych oddziaływań na środowisko. 

Najważniejsze z nich dotyczyły metody przejścia gazociągu przez brzeg morza oraz sposobu 

posadowienia SZG. Szczegółowe rozwiązania techniczne oraz procesy związane z realizacją  

i obsługą Przedsięwzięcia zostały opisane w Rozdziale 3 Raportu.  

 Metody wyjścia gazociągu na brzeg 

Pierwotnie rozważano trzy alternatywne metody budowy w miejscu wyjścia rurociągu na ląd: 

• wciąganie po dnie – metoda przekopu otwartego; 

• horyzontalny przewiert kierunkowy – metoda bezwykopowa; 

• mikrotuneling – metoda bezwykopowa. 

Podstawowymi czynnikami wyboru pomiędzy tymi trzema opcjami, są uwarunkowania 

środowiskowe i społeczne oraz techniczne w miejscu wyjścia gazociągu na ląd. Metoda wciągania 

rurociągu po dnie (ang. bottom pulling) jest preferowana w miejscach wyjścia na ląd 

zdominowanych przez gleby piaszczyste lub żwirowe, w których nie ma przeszkód natury 

środowiskowej ani społecznej dla wykonania wykopu (czasowego) przez strefę falowania i plażę.  

 

Przewiert horyzontalny lub mikrotuneling stosuje się w celu pokonania przeszkód terenowych  

w miejscu wyjścia gazociągu na ląd (piaszczyste wydmy, klify, drogi, ograniczenia środowiskowe 

itp.). Podczas gdy mikrotunel może być wykonany w dowolnym podłożu, nawet w luźnych piaskach 

lub żwirach, przewiert horyzontalny będzie najbardziej odpowiedni w dość jednolitych glinach, ale 

z powodzeniem stosuje się je również w litym podłożu skalnym. Niezależnie od wyboru metody 
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budowlanej, efektywne kosztowo jest wykopanie kanału dostępowego dla barki, aby skrócić 

długość odcinka wciągania rurociągu. 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz środowiskowych uwarunkowań, a także przeprowadzonych 

konsultacji z właściwymi organami i lokalnymi społecznościami na etapie scopingu, projektant 

doszedł do wniosku, że preferowaną metodą przejścia przez brzeg będzie metoda miktrotunelu, 

zarówno w wariancie lokalizacyjnym Rogowo, jak i Niechorze-Pogorzelica. Metoda ta pozwala na 

przeprowadzenie inwestycji przy minimalnej ingerencji w strukturę pasa technicznego brzegu oraz 

pasa wydm od strony brzegu i strefy największej dynamiki brzegu i występowania rew od strony 

morza, bez istotnego wpływu na ich funkcje. Biorąc pod uwagę, że obszar od strony morza, jak 

i od strony lądu w linii przybrzegowej, w obydwu wariantach lokalizacyjnych, jest objęty ochroną 

w ramach sieci obszarów Natura 2000 (patrz Rozdziały 9.17, 9.18 i 9.19 ROOŚ) jest to wariant 

technologiczny korzystniejszy pod względem środowiskowym niż wariant wykopu otwartego. 

Dodatkowym argumentem, za wyborem tego wariantu jest turystyczny charakter linii brzegowej, 

w tym plaży w obydwu wariantach, a zwłaszcza w wariancie Rogowo (patrz Rozdział 9.31 ROOŚ). 

W wariancie technologicznym wykopu otwartego miałoby miejsce okresowe zamknięcie plaży 

w miejscu prowadzenia prac (nawet do 22 miesięcy), co mogłoby negatywnie wpłynąć na poziom 

akceptacji inwestycji przez lokalne społeczności. Z tego m.in. powodu projektant zrezygnował także 

z wykopania kanału dostępowego dla barki, a wyjście mikrotunelu zaplanował w odległości 

ok. 400 m od linii brzegu w wariancie Niechorze-Pogorzelica i 850 m w wariancie Rogowo.  

 

Potwierdzeniem słuszności dokonanego przez Projektanta wyboru, było wskazanie jako 

preferowanych metod bezwykopowych przejścia przez brzeg w decyzjach udzielających pozwolenia 

na układanie i utrzymanie podmorskiego rurociągu w wodach morza terytorialnego wydanych przez 

Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie dla wariantu Niechorze-Pogorzelica (decyzja nr 3/2018 

z dnia 18 czerwca 2018 r., zmieniona następnie decyzją nr 5/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.) oraz 

dla wariantu Rogowo (decyzja nr 2/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r., zmieniona następnie decyzją 

nr 4/2018 z dnia 11 lipca 2018 r.).  

6.4 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska  

Projekt Baltic Pipe jest inwestycją liniową, międzynarodową, która będzie przebiegać zarówno na 

terenach lądowych, jak i na obszarach morskich kilku krajów (patrz Rozdział 1 i Rozdział 12 oraz 

Załącznik 7 do Raportu. Tym samym, Projekt będzie przyczyniał się do powstawania różnorodnych 

i odmiennych oddziaływań, tak w środowisku lądowym, jak i morskim.  

 

Jak pokazuje Tabela 6-2, każdy z rozważanych wariantów charakteryzuje się wieloma odmiennymi 

uwarunkowaniami środowiskowymi, zarówno na morzu jak i na lądzie, co powoduje, że 

oddziaływania na poszczególne elementy środowiska są w nich różne, czasami ze wskazaniem 

mniejszych oddziaływań w wariancie Niechorze-Pogorzelica, a czasami w wariancie Rogowo. 

Przedsięwzięcie może ponadto oddziaływać w jednym wariancie na dany receptor bardziej niż  

w wariancie alternatywnym na etapie budowy, ale mniej na etapie eksploatacji.  

  

Aby dokonać wskazania wariantu najkorzystniejszego środowiskowo zestawiono w poniższej tabeli 

najważniejsze parametry Przedsięwzięcia, wpływające na rodzaj, skalę i zasięg oddziaływań, a więc 

mające znaczenie dla wyników oceny oddziaływania. Ich porównanie pozwala bowiem w sposób 

bardziej precyzyjny ocenić, który z wariantów będzie korzystniejszy dla środowiska. 

Tabela 6-3 Porównanie parametrów Przedsięwzięcia mających wpływ na skalę oddziaływań 
w rozważanych wariantach. 

Parametr N-P I N-P II Rogowo Uzasadnienie 

Powierzchnia 
czasowego zniszczenia 
siedliska chronionego 
Natura 2000 (ląd) 

2180 - 1,55 
2130 – 0,85 
[ha] 

2180 – 1,55 
2130 – 0,01 
[ha] 

Brak 

Wpływ negatywny na 
integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (budowa) 
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Parametr N-P I N-P II Rogowo Uzasadnienie 

Powierzchnia trwałego 
zniszczenia siedliska 
chronionego Natura 
2000 (ląd)  

2180 – 0,38  
2130 - 0 
[ha] 

2180 – 0,38  
2130 - 0 
[ha] 

Brak 

Wpływ negatywny na 
integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (eksploatacja) 

Powierzchnia 
znaczącej ingerencji w 
siedliska priorytetowe 
Natura 2000 (ląd) 

0,85 ha Brak Brak 

Wpływ negatywny na 
integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (budowa) 

Czas płoszenia 
zimujących ptaków 
morskich (przedmiot 
ochrony Natura 2000) 

22 miesiące 22 miesiące 22 miesiące 

Wpływ negatywny na 
integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (budowa) 

Strefa płoszenia 
zimujących ptaków 
morskich (przedmioty 
ochrony Natura 2000) 
wokół miejsca budowy 

1,5 km 1,5 km 1,5 km 

Wpływ negatywny na 
integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (budowa) 

Zasięg najdalej 
idących oddziaływań 
na morświna (PTS)  

6 km 6 km 6,6 km 

Wpływ negatywny na 
integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (budowa) 

Powierzchnia strefy 
ochronnej w granicach 
obszaru Natura 2000 
(morze) 

do 38 km2 do 38 km2 do 17 km2 

Wpływ pozytywny na 
integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (eksploatacja) 

Długość odcinka 
zakopywanego w dno 

ok. 44 km ok. 44 km ok. 23 km 

Wpływ na skalę 
oddziaływań związanych 
z wzburzeniem osadów i 

ingerencją w dno 
(budowa) 

Maksymalny zasięg 
wzburzenia zawiesiny 
podczas całego 
procesu budowy 
(10 mg/l)  

882 km2 882 km2 557 km2 

Wpływ negatywny na 
warunki bytowania 
bentosu, ryb, ssaków 
morskich, ptaków 
morskich 

Długość rurociągu 
ułożonego na dnie  

ok. 38 km ok. 38 km ok. 63 km 

Wpływ negatywny na 
bezpieczeństwo żeglugi i 
hydronamikę w strefie 
przydennej 
(eksploatacja)  

Czas prac związanych 
z budową mikrotunelu 

35 tygodni 35 tygodni 55 tygodni 

Wpływ na skalę 
oddziaływań związanych 
z emisją hałasu i 
zanieczyszczeń na lądzie 
(budowa) 

Ilość wytworzonych 
odpadów na etapie 
budowy  

6479,12 Mg 6479,12 Mg 12636,42 Mg 

Wpływ na oddziaływania 
związane z 
zagospodarowaniem 
odpadów (budowa) 

Ilość zużytej wody na 
etapie budowy 

326703 m3 326703 m3 377455 m3 

Wpływ na oddziaływania 
związane ze zużyciem 
wody i wytwarzaniem 
ścieków (budowa) 

Odległość placu 
budowy/SZG od 
istniejących/ 
planowanych 
obiektów 
turystycznych 

nie dotyczy nie dotyczy 100 m 

Wpływ na skalę 
oddziaływań na 
turystykę (budowa i 
eksploatacja) 

Ilość przejazdów 

samochodów 
transportowych 
podczas budowy 

1583 szt. 1583 szt. 2414 szt. 
Wpływ na emisję hałasu i 
spalin, komfort i zdrowie 
ludzi (budowa) 
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Parametr N-P I N-P II Rogowo Uzasadnienie 

Czas budowy części 
lądowej  

12 miesięcy 12 miesięcy 16 miesięcy 

Wpływ na oddziaływania 
związane z komfortem i 
zdrowiem ludzi oraz 
płoszeniem zwierząt 
(budowa) 

Wielkość połowów w 
granicach strefy 
bezpieczeństwa 
(500 m po każdej 
stronie rurociągu) 

208,9 ton 208,9 ton 260,4 ton Wpływ na rybołówstwo 

 

Zasadniczym i nadrzędnym wnioskiem z dokonanej oceny i porównania wariantów jest to, 

że wszystkie rozważane na etapie OOŚ warianty, są wykonalne, racjonalne i nie istnieją przesłanki 

środowiskowe do braku możliwości realizacji żadnego z wariantów.  

 
Wariantem najmniej korzystnym środowiskowo jest podwariant wariantu Niechorze-Pogorzelica I, 

ze względu na możliwość wystąpienia znaczących odziaływań na przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000, siedliska priorytetowego – wydma szara.  Należy w związku z tym wziąć pod uwagę, 

że w przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia znaczącego oddziaływania na siedlisko 

o znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, które mogą pozwolić na realizację takiego 

przedsięwzięcia, to względy odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, 

korzystnych skutków o podstawowym znaczeniu dla środowiska lub po wyrażeniu opinii przez 

Komisję, innych powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu 

publicznego. W przypadku Przedsięwzięcia, mamy do czynienia z inwestycją o nadrzędnym 

interesie publicznym (projekt PCI), a w rozważanym wariancie możliwe jest zastosowanie 

kompensacji przyrodniczej polegającej na odtworzeniu znaczącej części siedliska wydmy szarej, 

która uległaby degradacji podczas budowy. Wariant ten jednak, ze względów na potencjalne koszty 

środowiskowe oraz dostępność wariantów alternatywnych, został odrzucony przez Inwestora i nie 

podlegał dalszym szczegółowym analizom, w tym pełnej ocenie oddziaływania na środowisko 

opisanej w Rozdziale 9 Raportu. 

 

Pozostałe dwa warianty nie będą znacząco oddziaływać na integralność, spójność i przedmiot 

ochrony Obszarów Natura 2000, ani samodzielnie, ani w połączeniu z innymi przedsięwzięciami, na 

żadnym z etapów realizacyjnych. Nie istnieją więc przesłanki w tym zakresie do odmowy zgody na 

realizację któregokolwiek z nich.   

 

Za wariant najkorzystniejszy dla środowiska, przy uwzględnieniu wszystkich skutków 

środowiskowych realizacji Przedsięwzięcia, a więc nie tylko w odniesieniu do bezpośrednich 

oddziaływań na elementy przyrodnicze środowiska, ale także do oddziaływań środowiskowych 

związanych z zużyciem wody, energii, wytwarzania odpadów oraz wpływu na zdrowie i warunki 

życia ludzi, należy uznać wariant Niechorze-Pogorzelica II. 

 

Obydwa warianty zlokalizowane są na obszarach Natura 2000 zarówno na odcinku lądowym, jak 

i morskim. Na odcinku morskim skala i znaczenie potencjalnych oddziaływań w trakcie budowy na 

Naturę 2000 obydwu wariantów będzie porównywalna. W trakcie budowy skala oddziaływań na 

ptaki zimujące, będące przedmiotem ochrony obszaru Zatoka Pomorska, w wariancie Niechorze-

Pogorzelica będzie nieznacznie większa (dłuższy odcinek prac budowlanych w granicach obszaru 

Natura 2000, większa ingerencja w siedliska bentosowe będące bazą żerowiskową ptaków). 

Różnica w skali oddziaływań pomiędzy wariantami będzie jednak niewielka, gdyż w wariancie 

Rogowo będą dwukrotnie dłużej zachodzić oddziaływania związane z obecnością statków 

(płoszenie) nadzorujących proces mikrotunelowania. Oddziaływania w obydwu wariantach nie będą 

miały charakteru znaczących (patrz Rozdział 9.14 i 9.18 ROOŚ). Należy jednak pamiętać, że okres 

budowy Przedsięwzięcia będzie stosunkowo krótki (oddziaływania w maksymalnie dwóch okresach 

zimowania), a na etapie eksploatacji (50 lat) inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na 

ptaki morskie. Może natomiast oddziaływać, pozytywnie i w wariancie Niechorze-Pogorzelica skala 
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tego oddziaływania będzie dwukrotnie większa. W projekcie planu ochrony obszaru Natura 2000 

Zatoka Pomorska PLB990003 w wersji z 2016 r. dokonana została identyfikacja istniejących 

i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk 

będących przedmiotami ochrony w obszarze. Za kluczowe zagrożenia uznano znaczący przyłów 

ptaków w sieciach stawnych, który powoduje zwiększenie śmiertelności populacji. 

Najniebezpieczniejsze dla gatunków nurkujących są sieci o średnicy oczka przekraczającej 35 mm, 

pozostawione w płytkich wodach (do 20 m), głównie w okresie od października do kwietnia oraz 

stosowanie czynnych narzędzi połowowych (włoków dennych), szczególnie w miejscach 

występowania większych koncentracji małży, co może znacząco obniżyć wielkość zasobów 

pokarmowych dostępnych dla ptaków. Ponieważ po ułożeniu gazociągu właściwe organy 

administracji morskiej mogą ustanowić strefy bezpieczeństwa (do 500 m z każdej strony 

gazociągu), na których nie będzie dozwolony połów i stosowanie włoków dennych, na trasie 

gazociągu nastąpi znacząca redukcja tej groźnej dla ptaków presji antropogenicznej. Także  

w projekcie planu ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 w wersji 

z 2016 r., której przedmiotem ochrony jest morświn, wskazano jako podstawowe zagrożenie dla 

tego gatunku sieci i działalność rybacką, jako podstawowe źródło dodatkowej śmiertelności tych 

zwierząt - przyłów ssaków morskich w sieciach. Również więc oddziaływanie na ten obszar Natura 

2000, będzie w wariancie Niechorze-Pogorzelica na etapie eksploatacji korzystniejsze.  

 

W przypadku wariantu Rogowo, kluczowymi aspektami zwiększającymi skalę oddziaływań na 

środowisko są oddziaływania na etapie budowy, związane z dwukrotnie dłuższym mikrotunelem, 

którym gazociąg ma być wyprowadzony na ląd. Konieczność zastosowania tak długiego mikrotunelu 

wynika z niekorzystnych warunków morfodynamicznych dna. Strefa dużej zmienności poziomu 

osadów na dnie morza sięga w tym wariancie około 1 100 m w głąb morza (patrz Rozdział 9.3 

ROOŚ), co stwarza istotne ryzyko dla stabilności, a tym samym bezpieczeństwa rurociągu. Niemal 

dwukrotnie dłuższy mikrotunel w tym wariancie niż w wariancie Niechorze-Pogorzelica, przekłada 

się w sposób istotny na dłuższy czas budowy, większe zapotrzebowanie na wodę, energię  

i materiały do budowy, większą skalę emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, a także większy 

ruch pojazdów dostawczych (patrz Rozdział 3 ROOŚ). W wariancie tym, ze względu na lokalizację 

wyjścia na ląd oraz placu budowy stacji zaworowej w zdecydowanie bliższym sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej oraz obiektów turystycznych, występuje większe ryzyko konfliktów społecznych, 

wynikających z obawy o potencjalne oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi (hałas, emisje 

spalin, ruch samochodowy). W części lądowej wariant Rogowo będzie powodował mniejsze 

oddziaływania na integralność i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski 

Pas Nadmorski PLH320017, niż wariant Niechorze-Pogorzelica, zwłaszcza na etapie budowy. Jest 

to związane ze zniszczeniem fragmentu siedlisk 2180 i 2130 oraz okresowego zajęcia terenu, na 

którym występują. Ze względu jednak na małe powierzchnie, na których wystąpią te oddziaływania, 

a także ich odwracalność na większości terenu na etapie eksploatacji, oddziaływania te nie zostały 

uznane za znaczące. Przy ocenie wpływu wariantu Rogowo na siedliska będące przedmiotem 

ochrony obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 należy wziąć 

także pod uwagę kumulację oddziaływań dalszej części lądowej rurociągu Baltic Pipe. Będzie on 

przebiegał przez tereny podmokłe m.in. w dolinie Starej Regi, gdzie może powodować 

oddziaływania na siedliska będące przedmiotem ochrony.   

 

Wszystkie  powyższe powody wpływają na ostateczne wskazanie wariantu Niechorze-Pogorzelica, 

jako najkorzystniejszego dla środowiska.     

6.5 Wybór wariantu proponowanego do realizacji wraz z uzasadnieniem 

Część Projektu przebiegająca przez polskie obszary morskie, a więc przedmiotowe Przedsięwzięcie, 

poddana została kompletnej ocenie oddziaływania na środowisko, przeprowadzonej dla dwóch 

alternatywnych, racjonalnych wariantów lokalizacyjnych. Każdy z wariantów został ponadto 

poddany bardzo głębokim analizom techniczno-ekonomicznym. Podczas całego procesu brano 

także pod uwagę powiązania z dalszą częścią Projektu, a więc odcinkiem lądowym gazociągu 

łączącym Przedsięwzięcie z istniejącą krajową infrastrukturą przesyłową gazu (patrz Rozdział 1 
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ROOŚ). Taka kompleksowa i całościowa analiza miała zasadnicze znaczenie dla wyboru przez 

Inwestora wariantu preferowanego do realizacji. 

 

Poza argumentami związanymi ze skalą potencjalnych odziaływań na środowisko obydwu 

wariantów alternatywnych Przedsięwzięcia, które zostały omówione powyżej, przy wyborze 

wariantu preferowanego Inwestor brał pod uwagę także aspekty ekonomiczne i techniczne jego 

realizacji. W przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica kluczowe znaczenie miała całkowita 

długość gazociągu, z uwzględnieniem części lądowej łączącej gazociąg podmorski z krajowym 

systemem przesyłowym gazu. Parametr ten przekłada się w sposób bezpośredni na koszty 

inwestycji, czas jej przygotowania oraz efektywność przesyłu gazu. Wariant Niechorze-Pogorzelica 

jest ponadto wariantem preferowanym pod względem technologicznym, zwłaszcza w odcinku 

lądowym, gdzie występują lepsze parametry gruntowe realizacji inwestycji, niż na trasie wariantu 

alternatywnego.  

 

Istotnym argumentem za realizacją Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica jest także 

akceptacja społeczna tej inwestycji wśród lokalnych społeczności i władz samorządowych, co 

zmniejsza ryzyko potencjalnych konfliktów społecznych opóźniających realizację inwestycji. 

 

Z tych powodów, Inwestor dokonał wyboru wariantu Niechorze-Pogorzelica, jako preferowanego 

do realizacji.       

6.6 Wnioski 

1) Inwestor i Projektant przeanalizowali kilka wariantów lokalizacyjnych i technologicznych 

Przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę ich parametry techniczne, uwarunkowania realizacyjne oraz 

ryzyko potencjalnych konfliktów środowiskowych i społecznych. 

2) Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz zostały wskazane dwa główne warianty 

lokalizacyjne Przedsięwzięcia (wariant Niechorze-Pogorzelica i wariant Rogowo), które zostały 

poddane kompletnej ocenie oddziaływania na środowisko.  

3) W ramach oceny oddziaływania przeanalizowany został także podwariant wariantu Niechorze-

Pogorzelica, który ze względu na potencjalne istotne oddziaływanie na siedlisko priorytetowe 

będące przedmiotem obszaru Natura 2000, został zaniechany. 

4) Wariantem najkorzystniejszym pod względem środowiskowym jest wariant Niechorze-

Pogorzelica, którego krótszy czas budowy, w tym mikrotunelu przechodzącego przez brzeg 

morza, przekłada się na mniejsze oddziaływania etapu budowy (emisje zanieczyszczeń 

powietrza, hałasu, ilość odpadów i zużycie wody, mniejszą uciążliwość dla lokalnych 

społeczności związaną z ruchem pojazdów obsługujących budowę). Wariant ten będzie miał 

porównywalne oddziaływania w trakcie procesu budowy odcinka morskiego, choć ze względu 

na dwukrotnie dłuższy odcinek, który będzie zakopywany w dnie i przebiegający przez obszar 

Natura 2000, skala niektórych oddziaływań w trakcie budowy będzie większa niż w wariancie 

alternatywnym (dłuższy łączny czas płoszenia ptaków w granicach obszaru Natura 2000, 

większy zasięg wzburzenia i redepozycji osadów. Będą to jednak oddziaływania nieznaczące. 

Na etapie eksploatacji (50 lat), w przypadku ustanowienia stref ochronnych gazociągu,  

w wariancie tym może wystąpić, w dwukrotnie większej skali niż w wariancie alternatywnym, 

pozytywne oddziaływanie w postaci ograniczenia przyłowów w sieci - najważniejszych obecnie 

występujących presji antropogenicznych na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 (ptaki 

morskie, morświn).   

5) Za wariant wybrany do realizacji uznano wariant Niechorze-Pogorzelica, który jednocześnie jest 

wariantem najkorzystniejszym dla środowiska. Wybór ten był podyktowany lepszymi 

parametrami technicznymi i ekonomicznymi, związanymi z budową krótszego gazociągu, oraz 

mniejszym ryzykiem wystąpienia konfliktów środowiskowych i społecznych, niż w wariancie 

alternatywnym. 
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7. RAMY PRAWNE 

Uwarunkowania prawne oceny oddziaływania na środowisko („OOŚ”) dla Przedsięwzięcia cechuje 

szereg zależności pomiędzy różnymi poziomami legislacji: prawa UE, prawa międzynarodowego, 

prawa krajowego, prawa miejscowego. Mając to na uwadze,  

w niniejszym rozdziale przedstawiono kluczowe ramy prawne dla Przedsięwzięcia  

w zakresie metodyki i przebiegu procesu OOŚ, procedur uzgodnień transgranicznych oraz udziału 

społeczeństwa w tych procedurach. 

7.1 Projekt Wspólnego Zainteresowania - Project of Common Interest (PCI) 
Na podstawie Rozporządzenia TEN-E, Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za 

„Projekt o znaczeniu wspólnotowym” (PCI – Project of Common Interest).  

 

Status PCI pomaga usprawnić i zoptymalizować: proces planowania i wydawania pozwoleń, 

przeprowadzania OOŚ, udziału społeczeństwa oraz transgraniczną OOŚ. „Usprawnienie” oznacza 

poprawę i lepszą koordynację procedur oceny oddziaływania na środowisko w celu zmniejszenia 

zbędnych obciążeń administracyjnych, stworzenia synergii, a tym samym przyspieszenia procesu 

oceny oddziaływania na środowisko, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego poziomu 

ochrony środowiska (Komisja Europejska, 2013). 

 

Postanowieniem istotnym dla realizacji Przedsięwzięć o statusie PCI jest art. 7 ust. 8 

Rozporządzenia TEN-E: „W odniesieniu do wpływu na środowisko, o którym mowa w art. 6 ust. 4 

dyrektywy 92/43/EWG i art. 4. ust. 7 dyrektywy 2000/60/WE, projekty będące przedmiotem 

wspólnego zainteresowania uznaje się za projekty leżące w interesie publicznym z punktu widzenia 

polityki energetycznej i można je uznać za projekty o „nadrzędnym interesie publicznym”, pod 

warunkiem spełnienia wszystkich warunków przewidzianych w tych dyrektywach. Jeżeli zgodnie z 

dyrektywą 92/43/EWG wymagana jest opinia Komisji, Komisja oraz właściwy organ, o którym 

mowa w art. 9 niniejszego rozporządzenia, zapewniają podjęcie decyzji dotyczącej „nadrzędnego 

interesu publicznego” projektu w terminie zgodnym z art. 10 ust. 1 niniejszego rozporządzenia. 

Przywołany zapis może mieć istotne znaczenie w kontekście wykonanej oceny oddziaływania na 

obszary Natura 2000. Omówienie ram prawnych oceny wpływu na obszary Natura 2000 w Rozdziale 

7.6 i 7.7 Raportu. 

 

Na podstawie rozporządzenia TEN-E wydano wytyczne Ministerstwa Gospodarki „Podręcznik 

dotyczący procesów wydawania pozwoleń mających zastosowanie do Projektów będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania” – opracowany na postawie art. 9 ust. 4 Rozporządzenia 

TEN- E. Podręcznik obejmuje informacje określone w załączniku VI pkt 1 Rozporządzenia TEN-E. 

Podręcznik nie jest prawnie wiążący, stanowi wytyczną dla działania organów administracji 

publicznej. Wytyczne zawarte w ww. Podręczniku mają na celu opisanie procesu koordynowania 

i monitorowania realizacji projektów PCI.  

 

Zgodnie z ww. Podręcznikiem proces uzyskiwania pozwolenia na budowę dla inwestycji 

infrastruktury energetycznej z zakresu gazu, realizowany jest w oparciu o ustawę z dnia 

24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302, z późn. zm.). 

7.2 Ocena Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko  
OOŚ jest jednym z najważniejszych narzędzi prawnej ochrony środowiska realizujących zasady 

prowadzenia kompleksowej, prewencyjnej i zrównoważonej polityki ochrony środowiska.  

 

W OOŚ ocenia się ewentualne znaczące skutki przedsięwzięcia dla środowiska na przyszłość. 

Pozwala także na określenie wpływu proponowanego przedsięwzięcia na środowisko, weryfikując 

czy jest ono znaczące, by móc wyeliminować lub zminimalizować znacząco negatywne 

oddziaływania na środowisko. Za pośrednictwem OOŚ społeczeństwo może uczestniczyć  

w decydowaniu o projektach inwestycyjnych i innych działaniach, które mogą zagrozić szeroko 

https://sip.lex.pl/#/document/17546217?cm=DOCUMENT
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rozumianemu środowisku, w tym zdrowiu i życiu ludzi. Wnioski wynikające z procesu OOŚ 

determinują rozwój danego obszaru oraz realizację poszczególnych przedsięwzięć.   

OOŚ jest przeprowadzana w Polsce w oparciu o przepisy 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. Ustawa ta, wraz  

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71) (dalej jako „Rozporządzenie OOŚ”) 

w pełni transponuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 

13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne 

i prywatne na środowiska (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 26, str. 1 z późn. zm.) („dyrektywa 

2011/92/UE”). 

 

Analiza zgodności przedmiotowego Raportu z wymogami Uooś oraz postanowienia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska W Szczecinie dotyczącego określenia zakresu raportu 

o oddziaływaniu na środowisko dla Przedsięwzięcia przedstawiona została w Rozdziale 1.5 Raportu. 

 
W odniesieniu do Przedsięwzięcia szczególne uwarunkowania przeprowadzania OOŚ zawiera 

również ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302, 

z późn. zm.). 

 

Przedsięwzięcie jest inwestycją towarzyszącą w zakresie terminalu, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 

2 lit. „h” ww. ULNG.  

 

Jednym z elementów szczególnie istotnym w procedurze postępowania na środowisko jest udział 

społeczny wymagany Uooś. Przed wydaniem DSU, zgodnie z art. 79 ust. 1 Uooś, przeprowadzona 

zostaje procedura udziału społeczeństwa (tzw. konsultacje społeczne), podczas której każdy ma 

prawo zapoznać się z dokumentacją przedsięwzięcia oraz zgłosić uwagi i wnioski. 

 

W ramach udziału społecznego w prcedurze oceny oddziaływania na środowisko udostępniona 

zostaje do publicznej wiadomości dokumentacja postępowania tj. przede wszystkim dokument 

Raportu. Wyznaczony termin na składanie uwag i wniosków wynosi 30 dni. Uwagi i wnioski złożone 

po upływie 30-dniowego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

 

W zakresie zapewnienia właściwej partycypacji społecznej, Rozporządzenie TEN-E w załączniku VI 

stawia szereg wymogów do prowadzenia otwartego dialogu społecznego poza formalnym 

przeprowadzaniem udziałem społeczeństwa w procedurze OOŚ przez organ właściwy do wydania 

DSU.  

 

Z tego względu przeprowadzono cykl spotkań informacyjnych dotyczących projektu Baltic Pipe 

w tym wysłuchanie publiczne m.in. na etapie opracowania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, 

podczas których przedstawiono wstępne założenia Przedsięwzięcia, inwestora i wykonawców 

dokumentacji środowiskowej, harmonogram prac nad projektem, założenia i harmonogram 

kampanii komunikacji społecznej. 

 

Inwestor dużą wagę przykładał do przeprowadzenia kampanii edukacyjno-informacyjnej mającej 

na celu przygotowanie społeczeństwa do udziału w ustawowych konsultacjach społecznych. Przed 

złożeniem Raportu odbyły się spotkania konsultacyjne podczas których nastąpiło przedstawienie 

najważniejszych wyników wykonanych badań i analiz oraz przeprowadzono rozmowy 

z przedstawicielami środowisk rybackich i lokalnych społeczności, będącymi kluczowymi 

interesariuszami. Informacje na temat Przedsięwzięcia, prowadzonych procedur oraz działań 

komunikacyjnych zamieszczane są stronie internetowej Projektu Baltic Pipe https://www.baltic-

pipe.eu/pl/. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17546217?cm=DOCUMENT
https://www.baltic-pipe.eu/pl/
https://www.baltic-pipe.eu/pl/
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Część przepisów dotyczących prowadzenia OOŚ, w tym udziału społeczeństwa, została 

znowelizowana poprzez Prawo wodne w trakcie prowadzenia przedmiotowej procedury. Dla 

przebiegu procedury kluczowe jest jednak brzmienie art. 545 ust. 1 usatwy Pw: „Do spraw 

wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach (…), stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 

2018 r.”. 

 

Dla Przedsięwzięcia wniosek o wydanie DSU został złożony przed 1 stycznia 2018 r. Dlatego też 

podstawy prawne prowadzenia procedury OOŚ wyznacza stan prawny obowiązujący przed 

wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne z zastrzeżeniem modyfikacji 

zawartych w przepisach ust. 1a i 1b art. 545 Pw. 

7.3 Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii Morskiej 

Zasady ochrony oraz cele dla wód morskich określone zostały w Dyrektywie Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań 

Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego - tzw. Ramowa Dyrektywa w sprawie 

Strategii Morskiej („RDSM”).  

 

Celem dyrektywy jest podjęcie przez państwa członkowskie niezbędnych działań na rzecz 

osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu ekologicznego środowiska morskiego najpóźniej do 2020 

r. RDSM jest pierwszym kompleksowym aktem prawnym UE mającym na celu w szczególności 

ochronę środowiska morskiego i zasobów naturalnych oraz stworzenie ram dla zrównoważonego 

korzystania z wód morskich.  

 

Dyrektywa koncentruje się na czterech celach związanych z podstawami prawnymi (środowisku, 

rybołówstwie, transporcie morskim i energii). RDSM stosuje się do całości każdej WSE (do 200 mil 

morskich). W miejscach nakładania geograficznego (wody przybrzeżne do 12 mil morskich, RDSM 

ma ogólnie zastosowanie do tych aspektów, które nie zostały objęte przez Ramową Dyrektywę 

Wodną (np. hałas itp.). RDSM wymaga, aby podczas opracowywania swoich strategii morskich 

państwa członkowskie korzystały z istniejących struktur współpracy regionalnej w celu 

koordynowania swoich działań z innymi państwami, które prowadzą pracę w danym regionie lub 

podregionie. Przykładem takiego regionalnego planu jest Bałtycki Plan Działania HELCOM, który 

został uznany za ważny dla strategii morskich krajów bałtyckich i stanowi podstawę strategii 

krajowych służących osiągnięciu dobrego stanu wód. 

 

Aktualnie do polskiego porządku prawnego przepisy RDSM zostały wdrożone przede wszystkim 

poprzez ustawę Prawo wodne (dalej jako unpw). Zgodnie z art. 145 unpw cele środowiskowe dla 

wód morskich są osiągane przez podejmowanie działań określonych w Krajowym programie 

ochrony wód morskich („KPOWM”) przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 

11 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2469). KPOWM jest dokumentem strategicznym, którego 

konieczność opracowania nakłada na kraje członkowskie RDSM. Celem KPOWM jest określenie 

optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu 

środowiska wód morskich. 

 

KPOWM jest dokumentem strategicznym, którego konieczność opracowania nakłada na kraje 

członkowskie RDSM. Celem KPOWM jest określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi 

w określonym czasie do osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich. W ramach KPOWM 

działania podstawowe będą obejmować następujące kategorie: działania prawne, administracyjne, 

ekonomiczne, edukacyjne oraz kontrolne. 

Mając na uwadze treść art. 144 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Pw w celu ochrony środowiska wód 

morskich opracowuje się i wdraża strategię morską, która stanowi następujący zespół działań: 

• opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich; 
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• opracowanie zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich; 

• opracowanie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi 

wskaźników; 

• opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich; 

• opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony wód morskich. 

 

Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich jest określony w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z 17.02.2017 r. w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich 

(Dz.U. 2017 r. poz. 593) wydanym na podstawie art. 61o ust. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - 

Prawo wodne4 (Dz.U. z 2017 poz. 1121). Akt ten określa cele środowiskowe dla 11 kategorii cech 

- wskaźników opisowych, które  stosownie do postanowień RDSM, stanowią kryteria oceny dobrego 

stanu środowiska morskiego (Załącznik I do RSDM). 

 

Zgodnie z wymogami RDSM, Państwa Członkowskie miały obowiązek przeprowadzenia wstępnej 

oceny stanu środowiska wód morskich do 2012 r. Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich 

została przygotowana w 2013 r. przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i przyjęta przez 

Radę Ministrów 10 listopada 2014 r. Ocena ta służy do uzyskania informacji na temat aktualnego 

stanu środowiska morskiego, a tym samym stanowi punkt wyjścia dla określenia kierunków działań 

koniecznych do wdrożenia dla osiągnięcia celów stawianych przez RDSM. Kryteria i standardy 

metodologiczne dotyczące miar osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich określa 

decyzja Komisji Europejskiej 2017/848/EU.  

W ramach dokonanej oceny oddziaływania Przedsięwzięcia dokonano analizy wpływu jego realizacji 

na stan wód morskich oraz na możliwość osiągnięcia zestawu celów środowiskowych określonych 

dla nich i krajowego programu ochrony wód morskich (Rozdział 10 ROOŚ). 

7.4 Ramowa Dyrektywa Wodna 

Ramowa dyrektywa wodna to zasadnicza dyrektywa mająca na celu poprawę jakości wód w całej 

Unii Europejskiej, aby osiągnąć dobry stan wód podziemnych i powierzchniowych. Dyrektywa 

odnosi się przede wszystkim do wód słodkich, jednak dotyczy również wód przejściowych  

i przybrzeżnych do jednej mili morskiej od wybrzeża, w odniesieniu do stanu ekologicznego,  

i dwunastu mil, w odniesieniu do stanu chemicznego.  

  

Aktualnie do polskiego porządku prawnego przepisy RDW zostały wdrożone przede wszystkim przez 

ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268), zgodnie z którą 

przygotowane zostały Plany gospodarowania wodami dla obszarów każdego z dorzeczy w Polsce, 

stanowiące podstawowy dokument strategiczny planowania gospodarowania wodami w Polsce, 

określający cele środowiskowe jednolitych części wód. 

 

Zasadniczym obowiązkiem Państw Członkowskich jest osiągniecie celów środowiskowych dla 

jednolitych części wód powierzchniowych, podziemnych, przejściowych i przybrzeżnych oraz 

poprawa ich stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej 

dobry stan/potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także 

zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego. W przypadku jednolitych 

części wód podziemnych obowiązek ten zdefiniowany jest jako osiągnięcie dobrego stanu 

chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.  

 

                                                

 

4 Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm. - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1590, 1642 i 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60. 
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RDW wymaga również, aby w przypadku podejmowania nowych aktywności, które mogłyby mieć 

wpływ na osiągnięcie celów wyznaczonych dla jednolitych części wód dokonać oceny ich wpływu 

na możliwości osiągnięcia celów wyznaczonych dla jednolitych części wód.  

 

Cele wyznaczane przez RDW dla wód śródlądowych, znajdujących się w obszarze oddziaływania 

Przedsięwzięcia, dotyczą wyłącznie wód przybrzeżnych. Te zaś, zgodnie z definicją zawartą 

w art. 26 ustawy Pw, obejmują obszar wód powierzchniowych do odległości 1 mili morskiej od 

brzegu, rozumianego jako linia podstawowa morza terytorialnego (stosownie do przepisu art. 5 

ust.2 UOM). Niezależnie od powyższego, RDW znajduje zastosowanie w odniesieniu do całości wód 

śródlądowych. W tym zaś względzie, elementem ograniczającym istotność postanowień RDW dla 

realizacji Przedsięwzięcia jest zakres obszarowy jego ingerencji w obszar lądowy, a także charakter 

prac w obszarze lądu, mogących powodować oddziaływania na wody śródlądowe.  

Podkreślić należy powiązanie RDW z dyrektywą 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem 

i pogorszeniem ich stanu (Dz. U. UE L 372/19 z dnia 27.12.2006 r., z późn. zm.) oraz dyrektywą 

2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 

ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE L 288/27 z dnia 23.10.2007 r.). Pierwsza z nich 

określa między innymi kryteria oceny dobrego stanu chemicznego wód podziemnych oraz kryteria 

służące identyfikacji i odwróceniu znaczących i utrzymujących się trendów zanieczyszczeń wód 

podziemnych. Druga z nich przewiduje instrumenty związane z zarządzeniem ryzykiem 

powodziowym, w tym zarządzaniem w ramach poszczególnych dorzeczy, co powoduje, że 

uwzględnienie obowiązków z niej wynikających może w przedmiotowym przypadku okazać się 

istotne.  

Jednolita części wód podziemnych (JCWPd), zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 12 Ramowej 

Dyrektywy Wodnej) oraz art. 16 pkt. 19 ustawy Pw transponującej przepisy RDW, oznacza 

określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu 

warstw wodonośnych. 

Dobry stan wód, w odniesieniu do jednolitych części wód poziemnych, definiowany jest jako stan, 

w którym zarówno stan ilościowy wód podziemnych oraz ich stan chemiczny określone są jako co 

najmniej dobre. Kryteria składowe, na podstawie których określane są stan chemiczny i stan 

ilościowy wód, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 85). 

Ocena wpływu Przedsięwzięcia na cele środowiskowe określone dla jednolitych części wód została 

przedstawiona w Rozdziale 10.2 Raportu. 

7.5 Dyrektywa 2014/89/UE – zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiająca 

ramy planowania przestrzennego obszarów morskich (Dz. U. UE. L. 257 z 2014 r., s. 135) 

(„dyrektywa 2014/89/UE) ma na celu propagowanie: -zrównoważonego wzrostu w gospodarce 

morskiej; -zrównoważonego rozwoju obszarów morskich; -zrównoważonego wykorzystania 

zasobów morza. 

 

Dyrektywa 2014/89/UE nakłada na kraje członkowskie UE wymóg prawny tworzenia przejrzystych 

systemów planowania na morzu oraz współpracy z sąsiadami w tym celu. Ustanawiając planowanie 

przestrzenne obszarów morskich, państwa członkowskie należycie uwzględniają specyfikę regionów 

morskich oraz odpowiednie istniejące i przyszłe działania i sposoby wykorzystania tych obszarów, 

ich wpływ na środowisko i na zasoby naturalne, jak również biorą pod uwagę wzajemne 

oddziaływanie lądu i morza (art. 4 ust. 5 dyrektywy 2014/89/UE). Zwraca uwagę na konieczność 

zachowania w procesie planistycznym zintegrowanego podejścia, angażowania i konsultowania 

interesariuszy, wykorzystania najlepszych dostępnych danych i informacji, uwzględnienia 
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wzajemnego oddziaływania lądu i morza, zapewnienia współpracy transgranicznej między 

państwami członkowskim oraz propagowania współpracy z państwami trzecimi. 

 

Dyrektywa 2014/89/UE nie narzuca ani zakresu planów, ani konkretnych rozwiązań planistycznych. 

Plany zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich należy opracować jak najszybciej,  

a najpóźniej do dnia 31 marca 2021 r. (art. 15 ust. 2 dyrektywy 2014/89/UE). Do polskiego 

porządku prawnego przepisy dyrektywy ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obszarów 

morskich zostały wdrożone przede wszystkim ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214, z późn. zm.). Przepisy 

rozdziału 9 działu II ww. ustawy wprowadzają odrębną regulację sporządzania i wydawania planów 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów morskich. 

 

W planie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich lub ich części uwzględnia 

się ważne pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń  

w polskich obszarach morskich oraz pozwolenia na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli  

i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym, wydawane na podstawie 

przepisów tej ustawy. Zgodnie z art. 37a ust. 1 UOM stwarza możliwość przyjęcia w drodze 

rozporządzenia, plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego 

polskich obszarów morskich sporządza dyrektor właściwego dla obszaru objętego planem urzędu 

morskiego.  

 
Na dzień przygotowania niniejszego Raportu nie zostały zakończone prace nad przygotowaniem 

Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Obecnie trwają prace nad 

projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200000 

(dalej „Projekt planu”).5 Dostępny jest projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przyjęcia planu 

zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej 

strefy ekonomicznej w skali 1:2000006.  

 

Wyżej wymieniony Projekt planu, został przygotowany wspólnie przez dyrektorów urzędów 

morskich w Szczecinie, Słupsku i Gdyni, tak aby zapewnić spójność zagospodarowania 

przestrzennego całego obszaru objętego planem. Projekt Planu obejmuje całość wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej pod jurysdykcją polskiej 

administracji morskiej z wyłączeniem wód portów i trzech zalewów, dla których, ze względu na 

skalę konfliktów i intensywność oddziaływań między lądem i morzem zostaną sporządzone plany 

w większej skali, tak aby możliwe było ujęcie w nich zagadnień szczegółowych.7 

 

Obecnie dostępna, oznaczona numerem 1, wersja Projektu planu, poddana została w lipcu 2018 r. 

konsultacjom społecznym, w tym również w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko (dostępna jest również wstępna wersja prognoza ww. projektu planu na środowisko 

(kwiecień 2018 r.))8. W procesie konsultacji Projektu Planu Operator Gazociągów Przesyłowych 

Gaz-System S.A. składał sukcesywnie wnioski o uwzględnienie przebiegu Gazociągu Bałtyckiego 

Baltic Pipe w Projekcie planu.  

 

                                                

 

5 Źródło: http://www.umgdy.gov.pl/?cat=274. 
6 Źródło: http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/POM_v1_projekt_rozporzadzenia.pdf. 
7 Źródło: http://www.umgdy.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/06/POM_v1_projekt_rozporzadzenia_uzasadnienie.pdf.  
8 Źródło: http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/POM_v1_Prognoza_OOS-kompr.pdf.  

 

 

http://www.umgdy.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/06/POM_v1_projekt_rozporzadzenia_uzasadnienie.pdf
http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/POM_v1_Prognoza_OOS-kompr.pdf
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Ostatni wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. 31.01.2018 SMDI-12/2018 

z 31.01.2018 dotyczył aktualizacji zgłoszonych wariantów przebiegu Gazociągu Bałtyckiego Baltic 

Pipe (data i sygnatura wpływu: 06.02.2018 INZ1.1-81010-26-21/16). Uwagi zostały uwzględnione 

w kartach Projektu Planu: 06C, 19C, 14E, 08Pw, 13Pw, 16Pw, 20Pw, 11P, 10T, 18T, 15T - 

Infrastruktura techniczna funkcją dopuszczalną.9 

 

Baltic Pipe został w sposób wariantowy uwzględniony w ww. Projekcie planu. W rozpatrywanych 

wariantach przecina 2 obszary o funkcji podstawowej „Transport” tj. obszar POM.15T pokrywający 

się z trasą I oraz POM.10T obejmujący trasy żeglugowe z portu w Szczecinie i Świnoujściu. Projekt 

planu nie został do tej pory uchwalony. W przypadku jego uchwalenia zapisy planu będą określały 

zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z obszaru, inwestycje celu publicznego i warunki korzystania 

z akwenów. Na obecnym etapie w przypadku obu tych akwenów Baltic Pipe został uwzględniony 

w ramach funkcji dopuszczalnych dla akwenu. 

 

Co istotne również w ramach strategicznej oceny oddziaływania Projektu planu na środowisko 

(m.in. we wstępnej wersji prognozy o oddziaływaniu Projektu planu na środowisko, jak 

i w stanowisku RDOŚ w Gdańsku wydanym w porozumieniu z RDOŚ w Szczecinie) uwzględniany 

jest wpływ planowanych przez GAZ-System S.A. wariantów przebiegu gazociągu Dania-Polska 

Baltic Pipe oraz uaktualnianie na bieżąco trasy ich przebiegu10.  

 
W rozpatrywanych obecnie wariantach Przedsięwzięcie przecina 2 obszary o funkcji podstawowej 

„Transport” tj. obszar POM.15T pokrywający się z trasą I oraz POM.10T obejmujący trasy 

żeglugowe z portu w Szczecinie i Świnoujściu. W przypadku uchwalenia Projektu planu jego zapisy 

będą określały zakazy lub ograniczenia w korzystaniu z obszaru, inwestycje celu publicznego 

i warunki korzystania z akwenów. Na obecnym etapie w przypadku obu tych akwenów Baltic Pipe 

został uwzględniony w ramach funkcji dopuszczalnych dla akwenu. 

7.6 Dyrektywa Siedliskowa 
Dyrektywa Rady 92/43 EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny lub flory (Dz. U. UE. L. z 1992 r. Nr 206, s. 7) – („Dyrektywa Siedliskowa”), stanowi 

jeden z najważniejszych aktów prawnych chroniących przyrodę w UE. Jej celem jest przyczynienie 

się do zapewnienia różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk naturalnych oraz dzikiej 

fauny i flory. Działania podejmowane na podstawie dyrektywy mają zapewnić zachowanie w stanie 

sprzyjającym ochronie ww. siedlisk naturalnych oraz gatunków dzikiej fauny i flory będących 

przedmiotem zainteresowania UE lub odtworzyć stan sprzyjający ochronie. 

 

Wdrożenie Dyrektywy Siedliskowej do polskiego systemu prawnego uwzględnione jest w dwóch 

aktach prawnych rangi ustawy: Uooś oraz Uop. 

 

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 stanowi integralną część procedury 

OOŚ dla przedsięwzięcia klasyfikowanego jako mogące znacząco oddziaływać na środowisko 

(art.59 ust. Uooś), jakim jest Baltic Pipe. Dlatego, w toku procedury OOŚ został zbadany wpływ 

Przedsięwzięcia na obszary chronione, w tym również na integralność, spójność i przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000 (patrz Rozdział 9.18 i 9.21 ROOŚ). W ramach oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 określa się, analizuje oraz ocenia oddziaływania 

przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, biorąc pod uwagę także skumulowane oddziaływanie 

przedsięwzięcia z innymi realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi przedsięwzięciami 

(art. 62 ust. 2 Uooś). 

 

Art. 6 ust. 2 Dyrektywy Siedliskowej przewiduje obowiązek wprowadzenia w systemie krajowym 

przepisów wyraźnie zobowiązujących do unikania pogorszeń stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk 

                                                

 

9 Źródło: http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/POM_v1_UwagiWnioski_180619.pdf.  
10 Źródło:http://www.umgdy.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/06/POM_v1_Prognoza_OOS-kompr.pdf-s.10 wstępnej prognozy 

http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/POM_v1_UwagiWnioski_180619.pdf
http://www.umgdy.gov.pl/wpcontent/uploads/2018/06/POM_v1_Prognoza_OOS-kompr.pdf
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gatunków. W polskich przepisach obowiązek unikania pogarszania stanu siedlisk objętych ochroną 

zawarty jest wprost w art. 33 uop. 

 

Artykuł 12a Dyrektywy Siedliskowej ma na celu ustanowienie i wdrożenie systemu ścisłej ochrony 

w odniesieniu do gatunków zwierząt wymienionych w jej Załączniku IV lit. a) na całym terytorium 

Państw Członkowskich. Zgodnie z dyrektywą, w stosunku do gatunków ściśle chronionych 

zabronione są: 

 

• wszelkie formy celowego chwytania i przetrzymywania oraz celowego zabijania; 

• umyślne uszkadzanie lub niszczenie miejsc rozrodu lub odpoczynku; 

• umyślne niepokojenie dzikiej fauny, szczególnie w okresach gniazdowania, chowu  

i hibernacji, jeśli zakłócenia te byłyby znaczące w stosunku do celów niniejszej Konwencji; 

• umyślne niszczenie lub zabieranie jaj z naturalnego środowiska lub przetrzymywanie tych jaj, 

nawet jeśli są puste; 

• posiadanie i handel wewnętrzny tymi zwierzętami, żywymi lub martwymi, w tym wypchanymi 

oraz wszelkimi łatwo rozpoznawalnymi częściami lub pochodnymi, jeżeli przyczyniłoby się to 

do skuteczności postanowień niniejszego artykułu. 

Ocena funkcji ekologicznych gatunków z Załącznika IV oraz ocena oddziaływania na gatunki  

z Załącznika IV została wykonana w ramach oceny oddziaływania na elementy biotyczne 

środowiska oraz w ramach oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 (Rozdział 9.19 i 9.21 

ROOŚ).  

7.7 Dyrektywa Ptasia 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 20, str. 7 z późn. zm.) („Dyrektywa Ptasia”) 

wspólnie z Dyrektywą Siedliskową tworzy sieć obszarów Natura 2000. 

 

Ponadto art. 7 Dyrektywy Siedliskowej rozszerza zakres zastosowania art. 6 Dyrektywy 

Siedliskowej w taki sposób, że objęte nim są także obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) 

wyznaczone zgodnie z Dyrektywą Ptasią. 

 

Dyrektywa Ptasia dotyczy wszystkich gatunków ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim 

na terytorium państw członkowskich UE. Jej postanowienia stosuje się do ptaków, ich jaj, gniazd  

i siedlisk. Celem dyrektywy jest utrzymanie populacji gatunków ptaków na poziomie 

odpowiadającym wymaganiom ekologicznym, naukowym i kulturowym, uwzględniającym 

wymagania gospodarcze i rekreacyjne lub dostosowanie populacji tych gatunków do tego poziomu.  

Na podstawie Dyrektywy Ptasiej wymaga się podjęcia działań w celu zachowania, utrzymania lub 

odtworzenia dostatecznego zróżnicowania i obszaru siedlisk gatunków ptaków naturalnie 

występujących w stanie dzikiem. Działania te obejmują: tworzenie obszarów chronionych, 

utrzymywanie i zagospodarowanie siedlisk zgodnie z wymaganiami ekologicznymi w strefach 

chronionych i poza nimi, odtwarzanie zniszczonych i tworzenie biotopów.  

 

Na mocy art. 7 Dyrektywy Siedliskowej nastąpiło włączenie do oceny naturowej (habitatowej) 

realizacji obowiązków wynikające z wymogów Dyrektywy Ptasiej. Realizacja wymogów zawartych 

w art. 6 ust. 2, 3 i 4 Dyrektywy Siedliskowej (przeprowadzanie Oceny Naturowej) zapewnia 

wykonanie obowiązków wynikających z art. 4 ust. 4 zdanie pierwsze Dyrektywy Ptasiej  

w odniesieniu do obszarów sklasyfikowanych jako specjalne obszary ochrony ptaków. 

 

Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa wspólnie służą również wypełnianiu obowiązków, które wynikają  

z umów międzynarodowych (których stroną jest Unia Europejska bądź Rzeczypospolita Polska) 

https://sip.lex.pl/#/document/67454482?unitId=art(4)ust(4)&cm=DOCUMENT
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m.in.: Konwencji o różnorodności biologicznej11, Konwencja Berneńskiej12; konwencji CMS13 czy 

Konwencji Helesińskiej14. 

 

Realizacja wymogów Dyrektywy Ptasiej jest włączona do OOŚ i zawarta w niniejszym raporcie OOŚ. 

Ocenę potencjalnych oddziaływań na obszary Natura 2000 przedstawiono w Rozdziale 9.19 i 9.21 

Raportu. 

7.8 Inne międzynarodowe akty prawne 

Przedsięwzięcie jest częścią transgranicznego projektu na dużą skalę,15 i może stać się źródłem 

oddziaływań na środowisko, które ujawnią się na terytoriach innych państw członkowskich UE. OOŚ 

dla takich projektów jest przedmiotem różnych regulacji międzynarodowych w tym również 

w kontekście transgranicznym, które zostały pokrótce przedstawione poniżej.  

 Konwencja z Espoo 

Zarówno Polska jak i Unia Europejska ratyfikowała Konwencję z Espoo o ocenach oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym (Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1110; zm.: Dz. U. z 2017 

r. poz. 2209 oraz z 2018 r. poz. 171.) – konwencja z Espoo z 25 lutego 1991 r., co czyni ją 

integralną częścią porządku prawnego UE i daje jej pierwszeństwo przed aktami wykonawczymi 

przyjętymi na mocy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).  

 

Inwestycje, które mogą powodować oddziaływanie transgraniczne, zostały wymienione 

w załączniku I do Konwencji z Espoo. Zasadniczo lista ta pokrywa się z listą przedsięwzięć 

z dyrektywy 2011/92/UE, dla których wykonanie oceny jest obligatoryjne.  

 

Przedsięwzięcie (część Projektu) zostało wymienione w Załączniku I, w punkcie 8 odnoszącym się 

do rurociągów ropy naftowej i gazu o dużych przekrojach, co oznacza, że Strony pochodzenia 

powinny zapewnić, zgodnie z postanowieniami Konwencji, że Strony narażone będą powiadomione 

o planowanej działalności, która może spowodować znaczące szkodliwe oddziaływanie 

transgraniczne.  

 

Transpozycję Konwencji z Espoo do polskiego porządku prawnego gwarantują przepisy działu VI 

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko Uooś. Oddziaływania 

transgraniczne dla Przedsięwzięcia przeanalizowane są w Rozdziale 12 Raportu i Załączniku 7 

Raportu. 

 Konwencja z Aarhus 
Wymogi prawne zapewnienia właściwego udziału społeczeństwa w OOŚ zostały rozwinięte 

w Konwencji z dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa  

w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska16 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 78, poz. 706 / Dz. U. UE. L. Nr 124, s. 4-20) („Konwencja z Aarhus”). 

 

Do polskiego systemu prawnego przepisy Konwencji z Aarhus wdraża ustawa 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 dziale III „Udział społeczeństwa 

w ochronie środowiska”. Istotne znaczenie dla Przedsięwzięcia ma w tym zakresie także dział V 

Uooś „Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000”.  

                                                

 

11 Konwencja o różnorodności biologicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 184, poz. 1532). 
12 Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie dnia 19 września 

1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263 z późn. zm.). 
13 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt z dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17) 
14 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. 

(Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346). 
15 http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Transboundry%20EIA%20Guide.pdf.  
16 Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 706 / Dz. U. UE. L. z  Nr 124, s. 4-20. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030020017
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Transboundry%252520EIA%252520Guide.pdf
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 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona 

w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. – konwencja Helsińska 

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach 

dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346) – („Konwencja Helsińska”) („HELCOM”), 

która weszła w życie 17 stycznia 2000 r. obejmuje cały obszar Morza Bałtyckiego,  

w tym wody śródlądowe, jak również wody samego morza i jego dno. W całej zlewni Morza 

Bałtyckiego są też podejmowane wszelkie działania w celu ograniczenia zanieczyszczeń.  

 

Konwencja Helsińska z 1992 r., dotyczy ochrony środowiska Bałtyku przed zanieczyszczaniem 

szkodliwymi substancjami pochodzącymi ze wszystkich możliwych źródeł oraz przed niekorzystnym 

oddziaływaniem za pomocą energii (np. promieniowanie, wywoływanie zmian temperatury). 

Zawiera ona także postanowienia dotyczące ochrony nadmorskiej fauny i flory.  

 

Kluczowe znaczenie wśród przepisów Konwencji ma postanowienie zobowiązujące umawiające się 

państwa do podejmowania wszelkich działań, które staną się niezbędne do zapewnienia ochrony 

środowiska morskiego Bałtyku oraz odbudowy ekologicznej regionu bałtyckiego (art. 3).  

 

Co istotne HELCOM ustalił, że morskie obszary Natura 2000 spełniają kryteria włączenia ich do sieci 

chronionych obszarów morskich HELCOM.17 Sposób ustanawiania i realizacji ochrony środowiska na 

obszarach Natura 2000, które pokrywają się z Bałtyckimi morskimi obszarami ochrony musi 

pozostawać w zgodzie z treścią konwencji Helsińskiej i wydawanych przez HELCOM zaleceń. 

 

Zagadnienia dotyczące Przedsięwzięcia w świetle Konwencji Helsińskiej wraz z odniesieniem się do 

celów środowiskowych wynikających z ww. dokumentów strategicznych jakimi są BSAP istotnych  

z punktu widzenia realizacji Przedsięwzięcia uwzględniono w Rozdziale 9.17 Raportu. 

 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt – Konwencja CMS  
Międzyrządowy traktat zawarty w ramach programu środowiskowego ONZ - Konwencja o ochronie 

wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17) („Konwencja bońska”), 

została sporządzona w Bonn 23 czerwca 1979 r. Wspólnota Europejska jest stroną konwencji od 

dnia 1 listopada 1983 r., a Polska - od 1 maja 1996 r. 

 

Celem konwencji jest ochrona dzikich zwierząt migrujących, stanowiących niezastąpiony element 

środowiska naturalnego. Za migrujące uważa się te gatunki (lub niższe grupy taksonomiczne), 

z których znaczna liczba osobników w sposób cykliczny i możliwy do przewidzenia przekracza 

granice państw w różnych cyklach życiowych. W ramach konwencji zawarto szereg porozumień 

odnoszących się do gatunków migrujących. Polska jest stroną dwóch takich porozumień - 

dotyczących ochrony nietoperzy (EUROBATS) i małych waleni (ASCOBANS).  

 

Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS) z 1991 r.18 pod 

auspicjami Konwencji Bońskiej zostało zawarte 17 marca 1992 r. w Nowym Jorku, weszło w życie 

w 1994 r.  Rzeczpospolita Polska jest stroną porozumienia od 1996 r. 19 

 

Celem porozumienia jest ochrona wszystkich gatunków, podgatunków i populacji waleni zębowych 

występujących w obu morzach, z wyłączeniem kaszalota. Jedynym małym waleniem żyjącym w 

Morzu Bałtyckim jest morświn (Phocoena phocoena) - jedyny gatunek waleni występujący w Morzu 

Bałtyckim. Morświn umieszczony jest w Załączniku II wymieniającym gatunki wędrowne mające 

nieodpowiedni stan zachowania, co do których istnieje potrzeba zawarcia międzynarodowych 

                                                

 

17 KE, Wytyczne w sprawie ustanowienia sieci Natura 200 w środowisku morskim. Zastosowanie dyrektyw siedliskowej i ptasiej, 

Bruksela 2007, s. 11.  
18 http://www.ascobans.org/en/documents/agreement-text Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic 

and North Seas    
19 Dz. U. z 1999 r. Nr 96, poz. 1108. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030020017
http://www.ascobans.org/en/documents/agreement-text
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porozumień w celu ich ochrony i zarządzania. Celem porozumienia ASCOBANS jest stworzenie  

i utrzymywanie korzystnego stanu zachowania małych waleni. Załącznikiem do Porozumienia jest 

międzynarodowy plan ochrony i zarządzania, opracowany dla morświnów bałtyckich, który zawiera 

środki badawcze, ochrony i administracyjne, które powinny podjąć wszystkie państwa członkowskie 

w zakresie zachowania małych waleni (morświnów) w porozumieniu z innymi kompetentnymi 

gremiami międzynarodowymi.  

 

Drugie spotkanie stron ASCOBANS, jakie odbyło się w listopadzie 1997r. w Bonn (Niemcy), przyjęło 

Rezolucję o Przypadkowym Połowie Małych Waleni i zaprosiło Strony i Państwa Strefy do 

opracowania planu odtworzenia morświnów w Morzu Bałtyckim. Plan ten opracowano w Polsce 

w Jastarni w trakcie seminarium w dniach 9 – 11.01.2002r. (ASCOBANS, 2002). 

  

Postanowienia i cele Konwencja CMS zostały uwzględnione w toku OOŚ w kontekście zapewnienia 

analizy oddziaływania Przedsięwzięcia na chronione gatunki migrujące, w odniesieniu do gatunków 

wymienionych w Załączniku II konwencji CMS i w porozumieniu ASCOBANS. W tym celu w raporcie 

uwzględniono m.in. aktualne dane dotyczące liczebności i rozmieszczenia morświnów m.in. 

uzyskano z zakończonego w grudniu 2014 r., Projekt SAMBAH - Statyczny monitoring akustyczny 

bałtyckiego morświna portowego (projekt finansowany z LIFE+, którego ostatecznym celem jest 

zabezpieczenie ochrony morświnów w Morzu Bałtyckim). Ocena oddziaływania na ssaki morskie 

została zaprezentowana w Rozdziale 9.13 Raportu.   

7.9 Inne krajowe akty prawne – kluczowe wymagania prawne dla OOŚ Przedsięwzięcia 

Kluczowe wymagania prawne dla OOŚ wynikają z Uooś oraz Rozporządzenia OOŚ. Mając jednak 

na uwadze status prawny Przedsięwzięcia (”PCI”) oraz fakt, że Przedsięwzięcie planowane jest do 

usytuowania na obszarze Morza Bałtyckiego szczególne wymagania prawne dla OOŚ zawarte są 

również w: 

• ULNG;  

• UOM; 

• Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. 

zm.). 

W świetle przepisów ULNG, Przedsięwzięcie jest inwestycją towarzyszącą w zakresie terminalu, 

zgodnie z przepisem art. 38 pkt. 2 lit. h. W ustawie tej przewidziano rozwiązania zapewniające 

usprawnienie procesu przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych w systemie przesyłowym 

gazu. Ustawa wprowadziła istotne zmiany wpływające na przebieg procesu przygotowania 

Przedsięwzięcia, dotyczące m.in:  

• relacji między pozwoleniami przewidzianymi w ULNG i UOM; 

• umożliwienia czasowego zajęcia nieruchomości na cele związane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymywaniem, użytkowaniem, eksploatacją lub rozbiórką placów składowych, 

obiektów magazynowych, budynków produkcyjnych, montowni oraz wytwórni; 

• objęcia polską taryfą przesyłową zadania inwestycyjnego realizowanego poza terytorium RP. 

Ustawa dokonała ponadto uporządkowania zależności między istniejącymi aktami prawnymi: UOM, 

Ustawą dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1945) oraz ustawą Pb, dzięki czemu wprowadzono: 

• ograniczenie terminów rozpatrzenia sprawy wydania DŚU oraz 45-dniowy termin na 

rozpatrzenie odwołania od DŚU; odstąpienie od obowiązku dołączania do wniosku wypisu  

z rejestru gruntów lub innego dokumentu wydanego przez organ prowadzący ewidencję 

gruntów i budynków, pozwalającego na ustalenie stron postępowania; 

• wydłużenie terminu posługiwania się DŚU dla inwestycji w zakresie terminalu do 10 lat od dnia, 

w którym DŚU stała się ostateczna; 
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• zmianę art. 135 ust. 1 ustawy Poś polegająca na dodaniu obiektów sieci gazowej do katalogu 

obiektów, dla których utworzony może zostać obszar ograniczonego użytkowania, w którym 

mimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, 

nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub obiektu. 

Zgodnie z art. 26 ust. 1 UOM układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich 

wód wewnętrznych i morza terytorialnego wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego lokalizację 

i warunki ich utrzymywania na tych obszarach. Właściwym organem do wydania pozwolenia 

ustalającego lokalizację i warunki ich utrzymywania jest właściwy terytorialnie dyrektor urzędu 

morskiego (art. 26 ust. 2 UOM). 

 

Pozwolenie jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie stwierdzenia zgodności z ustaleniami 

koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ministrów właściwych do spraw: energii, 

gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki 

wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej (art. 26 ust. 2 UOM). Ponadto 

w przypadku, gdy ułożenie kabli lub rurociągów jest projektowane na obszarach morskich wód 

wewnętrznych i morza terytorialnego, a będą one przebiegały również na odcinku lądowym - 

pozwolenie jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez wójta, 

burmistrza albo prezydenta miasta zgodnie z właściwością miejscową tego organu 

(art. 26 ust. 3 UOM). 

 

Natomiast w układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jest 

zasadniczo regulowane w art. 27 UOM. Jest ono dozwolone, jeśli nie utrudnia to wykonywania praw 

Rzeczypospolitej Polskiej i pod warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji oraz sposobów utrzymywania 

z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej. Właściwym do wydania pozwolenia jest 

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, który wydaje decyzję w tym zakresie po 

zasięgnięciu opinii ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz 

Ministra Obrony Narodowej. 

7.10 Dokumenty strategiczne, których cele wypełniane są w wyniku realizacji 

Przedsięwzięcia oraz analiza celów środowiskowych wynikających z dokumentów 

strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia.  

 

Niniejszy rozdział stanowi przegląd dokumentów strategicznych z punktu widzenia wpływu 

Przedsięwzięcia na osiągniecie celów wskazanych w tych dokumentach. Po części są to dokumenty, 

które wprost wskazują na realizację Przedsięwzięcia, jako istotnego elementu osiągania celów 

wskazanych tymi dokumentami, w przypadku pozostałych realizacja przedsięwzięcia przyczyznia 

się do osiągania celów założonych przez te dokumenty strategiczne niezależnie od braku 

indywidulanej identyfikacji.  Ponadto zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 11a) Uooś, w raporcie OOŚ 

powinno nastąpić odniesienie się do celów środowiskowych wynikających z dokumentów 

strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji przedsięwzięcia. Odniesienie się do celów 

środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych zostało przedstawione w formie 

zbiorczej tabali na końcu niniejszego rozdziału.  

 Strategia Europa 2020  

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, jest planem rozwoju gospodarki UE. Celem środowiskowym jest rozwój 

zrównoważony, polegający na wspieraniu gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów (w tym 

gazu ziemnego), bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. Zakłada osiągnięcie 

celów „20/20/20” w zakresie klimatu i energii. 
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Projekt Baltic Pipe jest narzędziem zapewnienia większej konkurencyjności na europejskim rynku 

gazu, a tym samym zwiększenia jego dostępności jako źródła energii o niższej emisji CO2 ni inne 

paliwa kopalne, oraz wspierającym rozwój odnawialnych źródeł energii dzięki zwiększaniu 

elastyczności systemów energetycznych.  

 Ramy polityczne na okres 2020 – 2040 dotyczące klimatu i energii  

Wprowadzony przez UE w ramach porozumień paryskich system krajowych celów redukcji emisji, 

stanowiący część szerszych ram politycznych w zakresie klimatu i energii do roku 2030, ma na celu 

obniżenie emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 o co najmniej 40% w stosunku do poziomu 

z roku 1990. Wszystkie kluczowe przepisy dotyczące realizacji tego celu zostały wdrożone do końca 

roku 2018. Dokument promuje i określa ramy kierunku niskoemisyjnej gospodarki oraz 

konkurencyjnego i bezpiecznego systemu energetycznego. Podstawowe cele środowiskowe na rok 

2030 to: 

• ograniczenie o co najmniej 40% emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu 

z 1990 r.);  

• zapewnienie co najmniej 27% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu 

energii;  

• zwiększenie o co najmniej 27% efektywności energetycznej. 

Ramowa polityka przyjęta została przez przywódców krajów członkowskich UE w październiku 

2014. Stanowi ona przedłużenie pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, i jest zgodna 

z perspektywą długoterminową określoną w Planie działania prowadzącym do przejścia na 

konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., Planem działania w zakresie energii do roku 

2050 oraz Białą Księgą Transportu. 

 

W roku 2018 polskie Ministerstwo Energii opracowało projekt aktualizacji polityki energetycznej 

Polski, będący obecnie w fazie konsultacji publicznych – Polityka energetyczna Polski do roku 2040 

(PPEP2040). Dokument definiuje strategię państwa i cele do roku 2040. W kontekście ramowej 

polityki UE w zakresie klimatu i energetyki, PPEP2040 formułuje następujące cele do zrealizowania 

do roku 2030: 

• obniżenie udziału węgla w produkcji energii elektrycznej do 60% w roku 2030; 

• wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii brutto do 21% 

w roku 2030; 

• wdrożenie energetyki jądrowej do roku 2033; 

• wzrost efektywności energetycznej w roku 2030 o 23% (w stosunku do roku 2007);  

• ograniczenie emisji CO2 w roku 2030 o 30% (w stosunku do roku 1990). 

PPEP2040 określa osiem kierunków polityki energetycznej dotyczących różnych zagadnień 

tematycznych związanych z rynkiem energii (Ministerstwo Energi, 2018). W ramach określonych 

kierunków gaz ziemny odgrywa istotną rolę w szczególności dla następujących elementów i celów: 

• dywersyfikacja dostaw gazu (tj. stworzenie alternatyw dla dostaw z Rosji); 

• restrukturyzacja / rozbudowa infrastruktury wytwórczej z wykorzystaniem energetyki jądrowej 

i OZE (energetyka wiatrowa i fotowoltaika). Jednostki gazowe i systemy magazynowania 

energii jako wsparcie dla OZE; 

• rozbudowa infrastruktury sieciowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego; 

• rozwój ciepłownictwa systemowego i modernizacja ciepłownictwa indywidualnego;  

• poprawa efektywności energetycznej. 

Aby umożliwić realizację celów określonych w PPEP2040, niezbędne jest zapewnienie 

nieprzerwanych bezpiecznych dostaw gazu.  
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Projekt Baltic Pipe zapewni konkurencyjne i bezpieczne dostawy gazu na rynek Polski, a tym samym 

umożliwi rozwój generacji energetyki gazowej zwiększającej elastyczność i pojemność krajowego 

systemu elektroenergetycznego. Dzięki temu zwiększy się możliwość integracji z systemem 

niestabilnych źródeł odnawialnych, które będą stopniowo zwiększać swój udział w miksie 

energetycznym, zmniejszając tym samym emisyjność polskiej energetyki.   

 Zielona Księga: Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej 

i bezpiecznej energii 

Plan koncentruje się na bezpieczeństwie energetycznym, które zostało uznane za najważniejszy 

element niezależności polityczno-ekonomicznej UE w kontekście poprawy europejskiego rynku 

energii. Zakładane cele środowiskowe to m.in.: zintegrowane podejście, aby stawić czoła zmianie 

klimatu oraz bezpieczeństwo i konkurencyjność zaopatrzenia w energię: w kierunku bardziej 

zrównoważonej, efektywnej i zróżnicowanej energii. 

 

Projekt Baltic Pipe zwiększa niezależność a tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski, 

zapewniając bezpieczne i alternatywne dostawy gazu. Pozwoli to na zwiększenie wykorzystania 

gazu w energetyce, a tym samym zmniejszenie jej uzależnienia od wysokoemisyjnego węgla. 

Dzięki generacji gazowej krajowy system elektroenergetyczny stanie się bardziej zrównoważone, 

stabilny, różnorodny.  

 Mapa drogowa w zakresie energetyki do 2050 r.  

Plan wyznacza określone normy w zakresie efektywności energetycznej, jakie osiągnąć powinny 

kraje członkowskie Unii Europejskiej do 2050 r. Podstawowym celem środowiskowym jest 

dekarbonizacja rynku energii, którego skutkiem ma być redukcja emisji gazów cieplarnianych. 

 

Projekt Baltic Pipe zapewni konkurencyjne i bezpieczne dostawy gazu na rynek Polski, a tym samym 

umożliwi rozwój generacji energetyki gazowej zwiększającej elastyczność i pojemność krajowego 

systemu elektroenergetycznego. Dzięki temu zwiększy się możliwość integracji z systemem 

niestabilnych źródeł odnawialnych, które będą stopniowo zwiększać swój udział w miksie 

energetycznym, zmniejszając tym samym emisyjność polskiej energetyki.   

 Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej 

polityce w dziedzinie klimatu 

Plan ukierunkowany jest na kwestie zmian klimatycznych, zagwarantowanie bezpieczeństwa 

energetycznego; określa globalne wyzwania, przed jakimi stoi system energetyczny UE 

wymagający od krajów UE solidarności i współpracy na rzecz zagwarantowania odbiorcom 

bezpiecznej, przystępnej cenowo i zrównoważonej energii. Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii 

energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu przewiduje 

m.in. następujące cele i priorytety środowiskowe: 

• redukcja emisji poprzez promowanie inwestycji w nowe technologie i nową infrastrukturę oraz 

stworzenie zintegrowanego rynku wewnętrznego energii poprzez: stworzenie większej liczby 

połączeń międzysystemowych pomiędzy krajami UE, co ułatwi szybki i swobodny przepływ 

energii; intensyfikację budowy i konserwacji niezbędnych elementów infrastruktury; 

• zapewnienie bezpieczeństwa dostaw poprzez: dywersyfikację źródeł energii ścisłą współpracę 

pomiędzy krajami sąsiadującymi w przypadku wystąpienia niedoborów energii lub kryzysów 

energetycznych. 

 

Projekt Baltic Pipe, poprzez budowę nowej infrastruktury przesyłu gazu, zapewni konkurencyjne 

i bezpieczne dostawy gazu na rynek Polski, a tym samym umożliwi rozwój wysokosprawnej 

generacji energetyki gazowej zwiększającej elastyczność i pojemność krajowego systemu 

elektroenergetycznego. Dzięki temu zwiększy się możliwość integracji z systemem niestabilnych 

źródeł odnawialnych, które będą stopniowo zwiększać swój udział w miksie energetycznym, 

zmniejszając tym samym emisyjność polskiej energetyki.   
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 Strategia UE adaptacji do zmiany klimatu 

Określa działania w celu poprawy odporności Europy na zmiany klimatu poprzez zwiększenie 

gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu na szczeblu lokalnym, regionalnym, 

krajowym i unijnym, opracowanie spójnego podejścia i poprawa koordynacji działań poprzez 

realizację następujących celów środowiskowych: włączenie adaptacji zmian klimatu do realizacji 

przedsięwzięć rozwoju regionalnego i innych, oraz zapewnienie odpornej infrastruktury (w tym 

przesyłowej). 

 

Projekt Baltic Pipe jest narzędziem zapewnienia większej konkurencyjności na europejskim rynku 

gazu, a tym samym zwiększenia jego dostępności jako źródła energii o niższej emisji CO2 ni inne 

paliwa kopalne, oraz wspierającym rozwój odnawialnych źródeł energii dzięki zwiększaniu 

elastyczności systemów energetycznych.  

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju („DSRK”) 

Jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-

gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem 

zasady zrównoważonego rozwoju. Jest to dokument nadrzędny, którego cele rozwojowe będą 

realizowane przez średniookresową strategię rozwoju kraju („SOR”) oraz za pośrednictwem 

dziewięciu strategii zintegrowanych.  

 

Jednym z nich jest obszar strategiczny „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko”, w którym 

założono główny cel zapewnienia optymalnej ilości energii po możliwie niskich cenach oraz 

dywersyfikację źródeł i tras przesyłu nośników energii. Kluczowymi celami środowiskowym jest ze 

względu na skalę zobowiązań i koszty realizacyjne proces redukcji emisji CO2 oraz zanieczyszczeń 

powietrza. Istotne jest również podejmowanie działań na rzecz efektywnego korzystania z zasobów 

środowiska.  

 

Jednym z istotnych celów w tym środowiskowych DSRK jest cel 7: Zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska.  

 

Przewidywanym przez DSRK kierunkiem interwencji jest modernizacja infrastruktury 

i bezpieczeństwo energetyczne m.in. poprzez projekty modernizujące infrastrukturę 

elektroenergetyczną, naftową i gazową. DSRK zakłada uruchomienie programów zachęcających do 

działań dywersyfikujących źródła energii i paliw (w tym możliwość wydobycia gazu łupkowego) oraz 

kierunków ich przesyłu, dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i transformacji 

w kierunku zielonej gospodarki. Dokument DSRK wymienia kierunki działań do podjęcia 

w perspektywie 2030 r. Zakładanym kierunkami interwencji w realizacji ww. celów jest zwiększenie 

bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację kierunków pozyskiwania gazu; 

zwiększenie ilości dwukierunkowych transgranicznych połączeń systemów przesyłu gazu; w dalszej 

perspektywie wykorzystanie połączeń dla eksportu gazu. DSRK przewiduje również kierunek 

interwencji w zakresie integracji polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego i paliwowego 

z rynkami regionalnymi. 

 

Projekt Baltic Pipe zapewni konkurencyjne i bezpieczne dostawy gazu na rynek Polski, a tym samym 

umożliwi rozwój generacji energetyki gazowej zwiększającej elastyczność i pojemność krajowego 

systemu elektroenergetycznego. Dzięki temu zwiększy się możliwość integracji z systemem 

niestabilnych źródeł odnawialnych, które będą stopniowo zwiększać swój udział w miksie 

energetycznym, zmniejszając tym samym emisyjność polskiej energetyki. Energetyka, oparta dziś 

w 80% na węglu, jest jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W ostatnich 

latach szczególnie dotkliwe jest zjawisko smogu, wywołane w dużej mierze niską emisją 

z indywidualnych źródeł ciepła wykorzystujących niskiej jakości węgiel. Zwiększenie 

bezpieczeństwa dostaw gazu na krajowy rynek pozwoli na zwiększenie jego udziału jako źródła 

ciepła, a tym samym przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.  
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 Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 

2030 r.) – („SOR”) 

Główna krajowa strategia rozwojowa, określającą podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki 

rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Stanowi 

jednocześnie podstawę do określenia nowego systemu dokumentów strategicznych. Głównym 

celem SOR jest „Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy 

jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym  

i terytorialnym”. Obszary wpływające na osiągnięcie celów SOR to m.in. Środowisko, Energia, 

Bezpieczeństwo Narodowe.  

 

Zgodnie z SOR istotne znaczenie w obszarze energii będą miały inwestycje w zakresie gazu 

ziemnego – budowa infrastruktury umożliwiającej dostawy z nowych źródeł, rozbudowa 

wewnętrznej sieci przesyłowej oraz zwiększenie pojemności magazynowych. Według SOR realizacja 

celów środowiskowych w obszarze energii nastąpi m.in. poprzez inwestycję Baltic Pipe.20 Projekt 

Baltic Pipe jest wymieniony w SOR w kierunkach działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego. 

Wg SOR Polska powinna pozostać suwerenna w dziedzinie zaopatrzenia w energię, zaś działania na 

rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego powinny nastąpić m.in. dywersyfikacja źródeł, 

kierunków i dostawców gazu. Przedsięwzięcie realizuje zakładane cele oraz wpisuje się 

w wyznaczony w SOR kierunek działań pozyskiwania i wykorzystania energii z nowych źródeł (gaz 

z norweskiego szelfu kontynentalnego).  

Z analizy prognozy oddziaływania SOR na środowisko wynika, że Przedsięwzięcie realizuje poprawę 

bezpieczeństwa energetycznego kraju co wg prognozy oddziaływania SOR na środowisko ma być 

wprowadzone poprzez dywersyfikację zarówno źródeł, jak i kierunków dostaw paliw i energii.  

 

Przedsięwzięcie zapewnia wkład w modernizację i rozwój energetyki, poprzez rozwój sieci 

przesyłowych i dystrybucyjnych, a także rozbudowę i modernizację sieci gazowej przesyłowej 

i dystrybucyjnej oraz budowę podziemnych magazynów gazu. Jak wskazuje prognoza SOR na 

środowisko z punktu widzenia oceny strategicznej projekty te nie niosą za sobą istotnych zagrożeń 

dla środowiska. Oddziaływania etapu inwestycyjnego będą ściśle zależne od lokalizacji, a także 

skali i charakteru poszczególnych projektów. 

 
Analiza prognozy SOR na środowisko wskazuje, że obszary oraz kierunki interwencji ujęte w SOR 

w sposób bezpośredni i pośredni przyczyniają się do długoterminowego obniżenia emisji gazów 

cieplarnianych, co w rezultacie obniży nasz wpływ na negatywne zmiany klimatyczne. 

Zaproponowane w SOR rozwiązania, gwarantujące redukcję ich emisji, pozwolą na rozwój aktywnej 

polityki klimatycznej dostosowanej do wyzwań rozwojowych, jakie stoją przed naszym krajem.  

 

Projekt Baltic Pipe jako strategiczna inwestycja wzmacniająca krajowy system gazowy 

i zapewniająca dywersyfikację źródeł gazu, odegra kluczową rolę w modernizacji polskiej 

energetyki, poprzez umożliwienie zwiększenia różnorodności miksu energetycznego i zmniejszenia 

jej emisyjności.  

 Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

"Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r." – („Strategia 

BEiŚ”) 

Strategia BEiŚ jest jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju. BEiŚ koresponduje z celami 

określanymi na poziomie UE, ujętymi przede wszystkim w dokumencie Europa 2020 – Strategia na 

                                                

 

20 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju [w:] 

Uchwale nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 

roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (M.P. z 2017 r. poz. 260) – s. 312. 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20170000260
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rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz celami 

pakietu klimatyczno-energetycznego. Strategia BEiŚ przewiduje 2 podstawowe cele środowiskowe: 

• zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska m.in. w zakresie ochrony zasobów 

środowiska morskiego;  

• poprawa stanu środowiska – ze względu na zobowiązania międzynarodowe, szczególnego 

znaczenia nabiera kwestia ograniczenia emisji CO2 z energetyki zawodowej.  

Pośród kierunków interwencji Strategia BEiŚ wskazuje zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 

importowanych surowców energetycznych, dywersyfikację dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego 

do Polski z innych regionów świata, m.in. przez budowę infrastruktury przesyłowej. 

 

Z prognozy oddziaływania na środowisko strategii „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”21 

wynika, że podstawowe założenia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych w sektorze 

energetycznym oparte są przede wszystkim na dywersyfikacji źródeł pozyskiwania nośników 

energii, ciągłości dostaw surowców, a także na dywersyfikacji infrastruktury, czyli modernizacji 

rozbudowie sieci przesyłowych. Prognoza wskazuje także, że kluczowym czynnikiem warunkującym 

jakość życia ludzi i funkcjonowanie gospodarki są stabilne dostawy energii. Jednak wykorzystanie 

zasobów energetycznych nie pozostaje obojętne dla środowiska. Dlatego w obszarze energetyka 

i środowisko konieczne są prowadzenie skoordynowanych działań wszędzie tam, gdzie aspekty te 

przenikają się w dostrzegalny sposób.  

Realizacja projektu Baltic Pipe ma za zadanie nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu 

dla polskiej gospodarki, ale także wsparcie modernizacji krajowej energetyki, w kierunku 

zrównoważonej, mniej emisyjnej i mniej oddziaływującej na środowisko. Wszystkie procesy 

związane z przygotowaniem i realizacją Projektu są wykonywane z uwzględnieniem najwyższych 

krajowych i międzynarodowych standardów, w celu minimalizacji ewentualnych oddziaływań na 

środowisko. 

 Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. („PEP 2030”) 

Obecnie obowiązująca Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. („PEP 2030”) nakreśla przyszłe 

kierunki i cele polskiej polityki energetycznej. Proponuje też działania wykonawcze wraz ze 

sposobem, terminami wykonania jak też jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację, 

w odniesieniu do każdego z kierunków rozwoju. Jednym z wymienionych kierunków (spośród 

sześciu podstawowych dla polityki energetycznej), jest ograniczenie oddziaływania energetyki na 

środowisko.  

 

W dokumencie podkreśla się, iż polityka energetyczna będzie dążyć do wypełnienia zobowiązania 

zawartego w powyższych strategiach UE. Celem jest zatem realizacja podjętych deklaracji: 

w perspektywie długoterminowej, Europa będąca gospodarką o niskiej emisji dwutlenku węgla oraz 

pewnym, zrównoważonym i konkurencyjnym zaopatrzeniu w energię. Zakładane cele 

środowiskowe to m.in. bilansowania najważniejszych emisji (CO2).  

 

PEP 2030 definiuje kluczowe cele wskazując, że są nimi bezpieczeństwo energetyczne, liberalizacji 

polskiego rynku gazu, integracja z rynkami państw ościennych. Wg PEP 2030 priorytetem jest 

zapewnienie alternatywnych kierunków dostaw gazu do Polski. W punkcie 3.1.1.2 PEP 2030 

wskazuje, że głównym celem polityki energetycznej w obszarze gazu jest zapewnienie 

                                                

 

21 https://archiwum.mos.gov.pl/g2/big/2011_09/da29baeb80af02001ac30fb75dc9a176.pdf    

 

 

https://archiwum.mos.gov.pl/g2/big/2011_09/da29baeb80af02001ac30fb75dc9a176.pdf


 
 
 
 
 

 

264 

 

bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu 

ziemnego. 

 

Zgodnie z prognozą o oddziaływaniu PEP na środowisko (punkt 2.6.2)22 wskazano, że (str. 171 

prognozy PEP): planowany rozwój infrastruktury energetycznej i związane z nią pozyskiwanie paliw 

będą wchodzić w nieuchronne kolizje zarówno z obszarami objętymi ochroną (…), w tym 

z obszarami Natura 2000, a także z korytarzami ekologicznymi (…). W Prognozie analizowano 

wpływ na wybrane obszary objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Ze względu 

na skalę opracowania analizowano obszary najcenniejsze dla zachowania różnorodności 

biologicznej kraju. (…) Największa ilościowo skala potencjalnych kolizji z obszarami cennymi 

przyrodniczo dotyczy infrastruktury przesyłowej (…) magistralnych gazociągów oraz rurociągów do 

przesyłu ropy naftowej i paliw płynnych tworzą swoiste ograniczenia w użytkowaniu przestrzeni 

podczas ich realizacji oraz w mniejszym, ale w niektórych przypadkach (np. w rejonie ostoi ptasich) 

zauważalnym stopniu w trakcie eksploatacji. Oddziaływania związane z budową tych urządzeń mają 

charakter czasowy i wpływają na funkcjonowanie przyrody na terenach, przez które przechodzą 

w nieznaczny sposób. Lokalnie powodują wylesienia lub zmiany stosunków wodnych (wszelkiego 

rodzaju rurociągi o dużych średnicach) (…). 

 

W podsumowaniu strategicznej oceny przedstawiono rekomendacje rozwiązań mających na celu 

zapobieganie, ograniczanie i kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 

wynikających z realizacji Polityki oraz zalecenia, co do uzupełnienia w projekcie Polityki określonych 

rozwiązań prośrodowiskowych. Dalsze ograniczanie oddziaływania energetyki na środowisko (VI) 

osiągane ma być głównie poprzez obniżanie emisji zanieczyszczeń specyficznych dla sektora 

energetycznego – CO2, SO2, NOx, w szczególności drogą standaryzacji poziomów emisyjnych ze 

źródeł istniejących, modernizowanych i nowych oraz poprzez rozwój i promocję technologii 

niskoemisyjnych, kogeneracji oraz sieci źródeł rozproszonych. Wyznaczone w Polityce 

energetycznej Polski do 2030 roku cele realizowane mają być przede wszystkim przez komercyjne 

firmy energetyczne, przedsiębiorców z innych sektorów oraz przez stymulowanie instrumentami 

prawnoekonomicznymi wzorców konsumpcji i modeli produkcji.  

 

Przykładem działań zmierzających do osiągnięcia powyższych celów jest projekt Baltic Pipe. Jego 

realizacja przyczyni się do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa dostaw gazu na polski rynek, 

a tym samym na rozwój niskoemisyjnych, wysokosprawnych źródeł wytwarzania energii. Pozwoli 

to na stopniową redukcję uwęglowienia polskiej energetyki, a tym samym na zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza.  

 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 („KPZP”) 

W dokumencie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 roku, 

określono cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, wskazano zasady, 

według których działalność człowieka powinna być realizowana w przestrzeni. KPZP zakłada 

integrację europejskich systemów energetycznych. W punkcie 5.1. KPZP wskazuje, że ważnym 

elementem polityki rozwoju i mającym duży wpływ na zagospodarowanie przestrzenne kraju jest 

przeciwdziałanie zagrożeniu utraty bezpieczeństwa energetycznego. Do działań podejmowanych 

w realizacji ww. celów KPZP zalicza rozwój infrastruktury energetycznej zmierzający m.in. do 

integrację systemów energetycznych (linii przesyłowych, gazociągów i rurociągów) z sieciami 

krajów sąsiednich dzięki budowie połączeń transgranicznych. W punkcie 5.1.4. KPZP precyzuje, że 

dla zapewnienia alternatywnych dróg dostaw gazu ziemnego i na obszar Polski niezbędne jest 

przedsięwzięcie dużych inwestycji o znaczeniu strategicznym. Lista inwestycji związanych 

z zagranicznymi dostawami gazu obejmie: w zależności od wyników analiz ekonomicznych: Polska 

– Dania (Baltic Pipe; ze złóż skandynawskich). 

                                                

 

22 http://www.toe.pl/pl/wybrane-dokumenty/rok-2009?download=304:prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-dla-polityki-energetycznej-polski-

do-2030-roku&start=80 
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W załączniku 2 do KPZP zamieszczono raport z wdrażania Strategicznej Oceny Oddziaływania na 

Środowisko. W kontekście oceny transgranicznej w prognozie KPZP określono obszary, w których 

potencjalnie będą zachodzić oddziaływania transgraniczne wskazując budowę morskich obiektów 

infrastrukturalnych oraz ingerencja w ekosystemy wodne i nadwodne, położone po obu stronach 

granicy jako potencjalnie wpływające na środowisko w kontekście transgranicznym. W raporcie 

z wdrażania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko (str. 201 KPZP23) Jednocześnie ww. 

elementy wskazano jako wymagające badania i ewentualnego postępowania transgranicznego przy 

konkretyzacji planów i programów wynikających z zapisów KPZK 2030. Wskazano, że planowane 

ułatwienia w lokalizacji inwestycji na obszarach przygranicznych wymagają szczegółowego nadzoru 

planistycznego i wprowadzenia ograniczeń w obszarach cennych przyrodniczo. Dostrzeżono tu 

pozytywna rolę wzmocnionej współpracy bilateralnej, harmonizacji planowania przestrzennego lub 

wspólnego zarządzania w zlewniach transgranicznych. 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego24  

Dokument jest instrumentem koordynacji polityki przestrzennej w regionie. Strategicznym celem 

środowiskowym zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego jest 

zrównoważony rozwój przestrzenny województwa służący integracji przestrzeni regionalnej 

z przestrzenią europejską i krajową, spójności wewnętrznej województwa, zwiększeniu jego 

konkurencyjności oraz podniesieniu poziomu i jakości życia mieszkańców do średniego poziomu 

w UE. Do realizacji celu strategicznego należy rozwijać systemy infrastruktury technicznej, 

zapewniające odpowiedni standard życia mieszkańców i ochronę środowiska. Jednym z elementów 

realizacji celów jest budowa i rozbudowa sieci gazowych m.in. poprzez rozbudowę sieci 

przesyłowych gazu oraz obiektów systemowych związanych z dywersyfikacją kierunków. 

 

Realizacja Baltic Pipe wpisuje się bezpośrednio w realizację tego celu.  

 

Konkludując, można stwierdzić, że większość dokumentów o charakterze strategicznym w obszarze 

energetyki oraz ochrony środowiska, na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym, wskazuje 

jako nadrzędne cele środowiskowe:  

• zrównoważony rozwój gospodarczy oparty o bezpieczeństwo energetyczne zapewnione 

m.in. dywersyfikacją źródeł energii;  

• redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów cieplarnianych w celu zatrzymania 

zmian klimatycznych i poprawy jakości życia i zdrowia ludzi;  

• poszanowanie i ochrona cennych zasobów przyrodniczych.  

Projekt Baltic Pipe jako strategiczny element infrastruktury przesyłowej gazu w regionie środkowo-

wschodniej i północnej Europy, nie tylko wpisuje się w realizacje tych celów, ale wręcz jest ich 

kluczowym narzędziem realizacji. Projekt przyczyni się bowiem do: 

• utworzenia nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim i zwiększenia bezpieczeństwa 

dostaw gazu dla klientów poprzez dywersyfikację kierunków jego dostaw, a tym samym 

wesprze zrównoważony rozwój Europy; 

• spowolnienie niekorzystnych zmian klimatu poprzez umożliwienie wykorzystania gazu jako 

paliwa do wytwarzania energii i ciepła w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej oraz  

w regionie Morza Bałtyckiego, zastępując inne paliwa kopalne, których spalanie przyczynia się 

do wyższej emisji CO2; 

• możliwości rozwoju w Polsce energetyki gazowej jako elementu zwiększenia elastyczności 

krajowego systemu elektroenergetycznego, a tym samym lepszej integracji z systemem mniej 

                                                

 

23 http://www.wzs.wzp.pl/sites/default/files/files/19683/89272000_1412985316_Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowa

nia_Kraju_2030.pdf 

24 Uchwała Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 19 października 2010 r. (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr136, poz. 2708.  

http://rbgp.pl/files/109__123.pdf
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stabilnych odnawianych źródeł energii, a w konsekwencji zwiększenie różnorodności miksu 

energetycznego i zwiększenia w nim udziału źródeł nieemisyjnych; 

• zrównoważonego rozwoju województwa zachodniopomorskiego jako regionu o kluczowym 

znaczeniu w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski. 

Projekt będzie zrealizowany z zachowaniem najwyższych standardów projektowych  

i środowiskowych, z poszanowaniem najcenniejszych zasobów przyrodniczych Morza Bałtyckiego, 

polskiego wybrzeża oraz regionu zachodniopomorskiego. Realizacja projektu została poprzedzona 

kompleksowymi badaniami środowiska i studiami analitycznymi, które pozwoliły wybrać optymalną 

trasę przebiegu gazociągu, z jednej strony pozwalającą na zachowanie najwyższego 

bezpieczeństwa technicznego oraz opłacalności ekonomicznej, a z drugiej nie powodowania 

znaczących oddziaływań na żaden z elementów środowiska.  

7.11 Znaczenie Przedsięwzięcia dla realizacji celów strategicznych 

Tabela 7-1 Analiza celów środowiskowych wynikających z dokumentów strategicznych istotnych z 
punktu widzenia realizacji Przedsięwzięcia pod względem znaczenia przedsięwzięcia dla realizacji celu 
strategicznego. 

Dokumenty europejskie 

 

Cel strategiczny istotny z punktu widzenia 

realizacji Przedsięwzięcia  

Znaczenie Przedsięwzięcia w kontekście 

zakładanego celu strategicznego  

Strategia UE dla regionu Morza Bałtyckiego  

Cel Uratować Morze: 

− cel cząstkowy – Czysta Woda w Morzu – działania 

w ramach tego celu skupiają się na 

przeciwdziałaniu eutrofizacji; 

− cel cząstkowy – bogata i zdrowa przyroda 

ożywiona; – działania mające służyć ochronie i 

przeciwdziałaniu utracie bioróżnorodności.   

Wpływ na jakość wód będzie czasowy i nieznaczny i 

nie przyczyni się do niemożności osiągnięcia bądź 

utrzymania dobrego stanu wód. 

Niewielki wpływ przedsięwzięcia w fazie układania 

rurociągu na występowanie gatunków i siedlisk oraz 

pomijalny wpływ w okresie eksploatacji rurociągu 

powinny zapewnić brak kolizji z celem zachowania 

bioróżnorodności. 

Cel Zwiększenie Dobrobytu: 

− cel cząstkowy – Adaptacja do zmian klimatu, 

przeciwdziałanie i zarządzanie ryzykiem – 

działania służące dostosowaniu i łagodzenie 

wpływu zmian klimatycznych.  

Realizacja przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z 

celami planu. Odpowiedni sposób zaprojektowania 

oraz wykonania projektu nie będzie stał w 

sprzeczności z działaniami związanymi z adaptacją 

strefy przybrzeżnej. 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1386/2013/UE 

z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska 

do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”  

Ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego 

Unii poprzez: 

− skutki presji na wody przejściowe, przybrzeżne i 

słodkie (w tym wody powierzchniowe i 

podziemne) zostały znacząco ograniczone, aby 

osiągnąć, utrzymać lub poprawić dobry stan 

zgodnie z definicją zawartą w ramowej 

dyrektywie wodnej;  

− skutki presji na wody morskie zostały 

ograniczone, aby zachować lub utrzymać dobry 

stan środowiska zgodnie z wymogami dyrektywy 

ramowej w sprawie strategii morskiej, a 

gospodarowanie obszarami przybrzeżnymi 

odbywało się w sposób zrównoważony;  

Wpływ na jakość wód będzie czasowy i nieznaczny i 

nie przyczyni się do niemożności osiągnięcia bądź 

utrzymania dobrego stanu wód. 

Sposób zaprojektowania rurociągu oraz jego realizacji 

ma zagwarantować, iż presja na wody morskie będzie 

utrzymana na możliwie najniższym poziomie. 

Równocześnie realizacji projektu nie koliduje z 

możliwością osiągniecie celów środowiskowych dla 

wód morskich. 

Realizacja projektu może przyczynić się do 

ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko, 

ze względu na niższą emisyjność gazu ziemnego w 

stosunku do stałych paliw kopalnych. 
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Dokumenty europejskie 

 

Cel strategiczny istotny z punktu widzenia 

realizacji Przedsięwzięcia  

Znaczenie Przedsięwzięcia w kontekście 

zakładanego celu strategicznego  

− zanieczyszczenie powietrza i jego wpływ na 

ekosystemy i różnorodność biologiczną zostały 

jeszcze bardziej ograniczone, aby osiągnąć 

długoterminowy cel nieprzekraczania krytycznych 

obciążeń i poziomów;  

− gospodarowanie gruntami w Unii odbywało się w 

sposób zrównoważony, gleba była należycie 

chroniona, a rekultywacja terenów skażonych 

była na zaawansowanym etapie. 

Ochrona obywateli Unii przed związanymi ze 

środowiskiem presjami i zagrożeniami dla zdrowia i 

dobrostanu poprzez:  

− znaczącą poprawę jakości powietrza na zewnątrz 

w Unii, przybliżając ją do poziomów zalecanych 

przez WHO, przy jednoczesnej poprawie jakości 

powietrza wewnątrz budynków, w oparciu o 

stosowne wytyczne WHO;  

− znaczące ograniczenie zagrożenia hałasem w 

Unii, przybliżając je do poziomów zalecanych 

przez WHO. 

Realizacja projektu może przyczynić się do 

ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko, 

ze względu na niższą emisyjność gazu ziemnego w 

stosunku do stałych paliw kopalnych.  

Realizacja projektu może powodować czasowe – w 

okresie układania rurociągu istotnie zwiększone 

presje na środowisko związane w wprowadzonym 

hałasem. Oddziaływania te będę miały charakter 

przejściowy i nie doprowadzą do stałych zaburzeń w 

poszczególnych elementach środowiska. 

Zapewnienie inwestycji na rzecz polityki w zakresie 

środowiska i klimatu oraz podje ̨cie kwestii 

ekologicznych efektów zewnętrznych poprzez:  

− cele polityki w zakresie środowiska i klimatu były 

osiągane w sposób efektywny kosztowo i 

wspierane poprzez adekwatne finansowanie;  

− zwie ̨kszone zostało finansowanie wydatków 

dotyczących działań związanych ze środowiskiem 

i klimatem przez sektor publiczny i prywatny. 

Realizacja projektu związana jest z koniecznością 

pokrycia kosztów finansowych związanych z 

zapobieganiem oddziaływaniom generowanym w 

wyniku realizacji i eksploatacji projektu.  

Zakres w jakim koszty zewnętrzne związane z 

realizacją projektu są przypisane do samego projektu 

pozostaje poza zakresem możliwych działań 

inwestora. 

Biała Księga: Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania; Komisja Wspólnot 

Europejskich, Bruksela 2009  

Wspieranie strategii zwiększających zdolność 

adaptacji do zmian klimatu z punktu widzenia 

zdrowia, infrastruktur oraz produkcyjnych funkcji 

gruntów, m.in. poprzez poprawę w zakresie 

zarządzania zasobami wodnymi i ekosystemami. 

Realizacja przedsięwzięcia będzie tylko w niewielkim 

stopniu i w fazie układania rurociągu wpływała na 

ekosystem Morza Bałtyckiego. W okresie eksploatacji 

przedsięwzięcie nie będzie przyczyniało się do 

pogorszenia stanu ekosystemów i ich funkcji. 

Odpowiedni sposób zaprojektowania oraz wykonania 

projektu nie będzie stał w sprzeczności z działaniami 

związanymi z adaptacją strefy przybrzeżnej. 

Unijna strategia ochrony róz ̇norodności biologicznej na okres do 2020 r 

Powstrzymanie pogarszania sie ̨ stanu wszystkich 

gatunków i siedlisk objętych unijnym 

prawodawstwem w dziedzinie ochrony przyrody oraz 

osiągnięcie znaczącej i wymiernej poprawy ich stanu, 

tak aby w porównaniu z obecnymi ocenami do 2020 r. 

osiągnąć następujące wyniki: (i) zwie ̨kszenie o 100% 

liczby ocen siedlisk oraz o 50% liczby ocen gatunków 

Niewielki wpływ przedsięwzięcia w fazie układania 

rurociągu na występowanie gatunków i siedlisk oraz 

pomijalny wpływ w okresie eksploatacji rurociągu 

powinny zapewnić brak kolizji z celem zachowania 

bioróżnorodności. 



 
 
 
 
 

 

268 

 

Dokumenty europejskie 

 

Cel strategiczny istotny z punktu widzenia 

realizacji Przedsięwzięcia  

Znaczenie Przedsięwzięcia w kontekście 

zakładanego celu strategicznego  

przeprowadzonych na podstawie dyrektywy 

siedliskowej wykazujących odpowiedni stan ochrony 

lub jego poprawę; (ii) zwie ̨kszenie o 50% liczby ocen 

gatunków przeprowadzonych na mocy dyrektywy 

ptasiej wykazujących bezpieczny lub lepszy stan 

ochrony. 

Utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich usług 

Do 2020 r. ekosystemy i ich usługi zostaną 

utrzymane i wzmocnione poprzez ustanowienie 

zielonej infrastruktury i odbudowę co najmniej 15% 

zdegradowanych ekosystemów. 

Realizacja przedsięwzięcia będzie tylko w niewielkim 

stopniu i w fazie układania rurociągu wpływała na 

ekosystem Morza Bałtyckiego. W okresie eksploatacji 

przedsięwzięcie nie będzie przyczyniało się do 

pogorszenia stanu ekosystemów i ich funkcji. W 

pewnym zakresie ze względu na istnienie stref 

wyłączonych z kotwiczenia, czy pewnych form 

rybołówstwa realizacja projektu może mieć znaczenie 

pozytywne. 

EUROPA 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu  

Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki 

efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej 

przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej. 

Realizacja projektu nie stoi w sprzeczności z celami w 

zakresie efektywności, w pewnym stopniu może 

przyczynić się do zmniejszenia presji związanej ze 

oddziaływaniem emisji na środowisko, poprzez wpływ 

na udział stałych paliw kopalnych w źródłach 

pozyskiwania energii.  

„Europa efektywnie korzystająca z zasobów” – Celem 

projektu jest wsparcie zmiany w kierunku 

niskoemisyjnego efektywniej korzystającego z 

zasobów społeczeństwa, które racjonalnie korzysta ze 

wszystkich swoich zasobów. Be ̨dziemy dążyć do 

uniezależnienia naszego wzrostu gospodarczego od 

wykorzystania zasobów i energii, do ograniczenia 

emisji CO2, zwiększenia konkurencyjności oraz 

działać na rzecz większego bezpieczeństwa 

energetycznego.  

Realizacja projektu może przyczynić się do 

ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko, 

ze względu na niższą emisyjność gazu ziemnego w 

stosunku do stałych paliw kopalnych.  

 

Europejska Konwencja Krajobrazowa 

Zintegrowanie krajobrazu z własną polityką w 

zakresie planowania regionalnego i urbanistycznego i 

własną polityką kulturalną, środowiskową, rolną, 

społeczną i gospodarczą, jak równie ż z wszelką inną 

polityką, która bezpośrednio lub pośrednio oddziałuje 

na krajobraz.  

Projekt nie będzie wpływał na politykę związana z 

zapewnieniem ochrony krajobrazu w planowaniu 

regionalnym i lokalnym. Oddziaływania związane z 

realizacją projektu na krajobrazu będę w dużej 

mierze odwracalna i krótkotrwałe.  

Dokumenty krajowe 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych 

wspierających osiągnie ̨cie i utrzymanie wysokiej 

jakości środowiska przyrodniczego i walorów 

krajobrazowych Polski: 

Stopień oddziaływania projektu na sieć ekologiczną 

kraju oraz najcenniejsze zasoby przyrodnicze i 

krajobrazowe jest niewielki, ograniczony głównie do 

fazy układania rurociągu, co oznacza, że jest czasowy 

i w znacznej mierze odwracalny.  
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Cel strategiczny istotny z punktu widzenia 

realizacji Przedsięwzięcia  

Znaczenie Przedsięwzięcia w kontekście 

zakładanego celu strategicznego  

4.1. integracja działań w zakresie funkcjonowania 

spójnej sieci ekologicznej kraju jako podstawa 

ochrony najcenniejszych zasobów przyrodniczych i 

krajobrazowych;  

4.2. przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni 

przyrodniczej; 

4.3. wprowadzenie gospodarowania krajobrazem 

zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej; 

4.4. racjonalizacja gospodarowania ograniczonymi 

zasobami wód powierzchniowych i podziemnych 

kraju, w tym zapobieganie wyste ̨powaniu deficytu 

wody na potrzeby ludności i rozwoju gospodarczego;  

4.5. osiągnie ̨cie i utrzymanie dobrego stanu i 

potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów; 

 4.6. zmniejszenie obciążenia środowiska 

powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, 

atmosfery i gleby. 

Nie dojdzie również do trwałej fragmentacji 

przestrzeni przyrodniczej – po ułożeniu rurociągu 

zostanie przywrócona pełne zdolności migracyjne oraz 

brak będzie wizualnej bariery. 

Wpływ na jakość wód będzie czasowy i nieznaczny i 

nie przyczyni się do niemożności osiągnięcia bądź 

utrzymania dobrego stanu wód. 

Realizacja projektu może przyczynić się do 

ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko, 

ze względu na niższą emisyjność gazu ziemnego w 

stosunku do stałych paliw kopalnych.  

 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r. 

Cel 1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności 

biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna.  

 Niewielki wpływ przedsięwzięcia w fazie układania 

rurociągu na występowanie gatunków i siedlisk oraz 

pomijalny wpływ w okresie eksploatacji rurociągu 

powinny zapewnić brak kolizji z celem zachowania 

bioróżnorodności.  

Cel 3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie 

oddziaływania energetyki.  

 

Uwzględniając wyższą emisyjność kopalnych paliw 

stałych w stosunku do gazu ziemnego realizacja 

projektu będzie zgodna z celami w zakresie 

ograniczania oddziaływania energetyki na środowisko. 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 r 

Cele w zakresie ograniczania oddziaływania 

energetyki na środowisko: 

− ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy 

zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

energetycznego; 

− ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym 

PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z 

obecnych i projektowanych regulacji unijnych. 

Uwzględniając wyższą emisyjność kopalnych paliw 

stałych w stosunku do gazu ziemnego realizacja 

projektu będzie zgodna z celami w zakresie 

ograniczania oddziaływania energetyki na środowisko. 

 

Program ochrony i zrównoważonego użytkowania róznorodności biologicznej wraz z Planem 

działań na lata 2015-2020 

Cel 3: Utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich 

funkcji. 

Realizacja przedsięwzięcia będzie tylko w niewielkim 

stopniu i w fazie układania rurociągu wpływała na 

ekosystem Morza Bałtyckiego. W okresie eksploatacji 

przedsięwzięcie nie będzie przyczyniało się do 

pogorszenia stanu ekosystemów i ich funkcji. W 

pewnym zakresie ze względu na istnienie stref 

wyłączonych z kotwiczenia, czy pewnych form 

rybołówstwa realizacja projektu może mieć znaczenie 

pozytywne.  
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Cel strategiczny istotny z punktu widzenia 

realizacji Przedsięwzięcia  

Znaczenie Przedsięwzięcia w kontekście 

zakładanego celu strategicznego  

Cel 4: Zapewnienie zrównoważonego wykorzystania 

zasobów rybnych. 

W pewnym zakresie ze względu na istnienie stref 

wyłączonych z kotwiczenia, czy pewnych form 

rybołówstwa realizacja projektu może mieć znaczenie 

pozytywne. 

Cel 5: Zwalczania inwazyjnych gatunków obcych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w wodach Morza 

Bałtyckiego. Sposób prowadzenia prac oraz źródła 

wykorzystywanych materiałów powinny zapewnić 

brak kolizji z celem. 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030  

Cel – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i 

dobrego stanu środowiska:  

− kierunek działania – adaptacja strefy 

przybrzeżnej do zmian klimatu;  

− kierunek działania – dostosowania sektora 

energetycznego do zmian klimatu.  

Realizacja przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z 

celami planu. Odpowiedni sposób zaprojektowania 

oraz wykonania projektu nie będzie stał w 

sprzeczności z działaniami związanymi z adaptacją 

strefy przybrzeżnej. Realizacja projektu może 

przyczynić się do realizacji kierunku działania 

związanego z dostosowaniem sektora energetycznego 

do zmian klimatu.  
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8. METODYKA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

8.1 Informacje ogólne 

W niniejszym rozdziale przedstawiono opis metodyki, która posłużyła do wykonania oceny 

oddziaływania na środowisko Przedsięwzięcia.  

 

Niniejszy Raport OOŚ jest dokumentem, który opisuje całość prac, a także wszystkie wyniki badań  

i analiz, wykonanych w celu dokonania oceny oddziaływania na środowisko części gazociągu 

podmorskiego Baltic Pipe w polskiej jurysdykcji. Przedstawiona poniżej metodyka została 

ujednolicona w swoim zakresie i charakterze z metodykami wykonania oceny oddziaływania na 

środowisko dla całości Projektu Baltic Pipe przebiegającego przez wody morskie Danii, Szwecji 

i Polski. Uwzględnia jednak także specyfikę i uwarunkowania prawne obowiązujące w Polsce.   

 

Głównym założeniem wykonanej oceny oddziaływania było określenie jakie parametry 

Przedsięwzięcia mają istotne znaczenie dla występowania i skali jego oddziaływań na środowisko, 

a w konsekwencji, jakie uwarunkowania środowiskowe i w jaki sposób sformułowane w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach powinny ograniczać projekt przedsięwzięcia tak, aby 

zagwarantować, że jego realizacja nie spowoduje istotnych szkód środowiskowych. 

 

Cykl analityczny, przeprowadzony w celu osiągnięcia takiego założenia, przedstawia Rysunek 8-1. 

 

 

Rysunek 8-1 Schemat powiązań pomiędzy emisjami i ich źródłami, oddziaływaniami na środowisko  
i parametrami przedsięwzięcia. 

W cyklu tym przeprowadzono szereg działań i analiz, których wyniki i wnioski z nich płynące, 

przedstawiono w kolejnych rozdziałach Raportu. Informacja o kolejnych krokach w wykonanym 

procesie oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko, została przedstawiona poniżej:  

• etap przygotowawczy: 

o wykonanie analizy dostępnej literatury i danych o środowisku w strefie potencjalnych 

oddziaływań Przedsięwzięcia (tzw. desk study), 

o wykonanie programu badawczego środowiska, mającego na celu dostarczenie informacji 

o zasobach i ich stanie oraz wrażliwości na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia (patrz 

Załącznik 2 i 3 do ROOŚ), 
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o określenie elementów składowych Przedsięwzięcia oraz technologii, urządzeń i procesów, 

które mogą mieć zastosowanie podczas jego budowy, eksploatacji i likwidacji (patrz 

Rozdział 3 ROOŚ), 

o identyfikacja, na podstawie wiedzy eksperckiej projektanta, dostępnej literatury, 

wykonanych analiz i modelowań, a także konsultacji eksperckich, możliwych oddziaływań 

gazociągów podmorskich na poszczególne elementy środowiska oraz określenie ich 

możliwych wielkości, w odniesieniu do parametrów Przedsięwzięcia (patrz Rozdział 5 

ROOŚ),  

o określenie, na podstawie wyników badań środowiska, dostępnej literatury oraz danych 

z monitoringów środowiska, elementów środowiska wrażliwych na poszczególne, 

bezpośrednie oddziaływania Przedsięwzięcia (patrz podrozdziały Rozdziału 9 ROOŚ część 

„Charakterystyka”), 

o określenie czynników decydujących o występowaniu i skali oddziaływań po stronie 

Przedsięwzięcia i po stronie środowiska (patrz podrozdziały Rozdziału 9 ROOŚ część 

„Ocena oddziaływania”), 

o określenie powiązań w ekosystemie morskim, które mogą powodować oddziaływania 

wtórne (patrz podrozdziały Rozdziału 9 ROOŚ część „Oddziaływania powiązane”); 

• etap oceny: 

o weryfikacja, na podstawie wyników przeprowadzonych badań oraz wiedzy eksperckiej, 

występowania w strefie oddziaływania Przedsięwzięcia elementów środowiska, wrażliwych 

na oddziaływania ze strony inwestycji, ich wrażliwości na oddziaływania i powiązań między 

nimi (patrz podrozdziały Rozdziału 9 ROOŚ część „Charakterystyka”), 

o weryfikacja parametrów Przedsięwzięcia i wybór mających wpływ na występowanie i skalę 

oddziaływań w rozpoznanych warunkach środowiskowych (patrz Rozdział 5 ROOŚ), 

o określenie możliwej wielkości oddziaływań, na podstawie parametrów oddziaływań 

zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8.2.2 Raportu, 

o analiza możliwej skali oddziaływań Przedsięwzięcia oraz weryfikacja czy mogą zostać 

przekroczone progi istotności oddziaływań na poszczególne elementy środowiska  

w poszczególnych rozważanych wariantach (patrz podrozdziały Rozdziału 9 ROOŚ część 

„Wnioski”): 

▪ przy oddziaływaniu jednostkowym poszczególnych elementów Przedsięwzięcia (patrz 

podrozdziały Rozdziału 9 ROOŚ), 

▪ przy kumulacji oddziaływań w ramach całego przedsięwzięcia (patrz podrozdziały 

Rozdziału 9 ROOŚ), 

▪ przy kumulacji z innymi planami i przedsięwzięciami (patrz podrozdziały Rozdziału 9 

i Rozdział 11 ROOŚ), 

▪ analiza oddziaływań nieplanowanych (patrz Rozdział 4 i 9 ROOŚ), 

▪ analiza oddziaływań transgranicznych (patrz Rozdział 12 ROOŚ), 

o analiza dostępnych działań minimalizujących i ich wpływ na zmniejszenie skali 

oddziaływań (patrz podrozdziały Rozdziału 9 i Rozdział 13 ROOŚ), 

o ocena oddziaływania na integralność, spójność i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 

(patrz Rozdział 9.18 i 9.21 ROOŚ), 

o ocena wpływu Przedsięwzięcia na cele określone dla jakości wód (patrz Rozdział 9.3, 9.7 

i 10 ROOŚ), 

o ocena wpływu Przedsięwzięcia na bioróżnorodność (patrz Rozdział 9.16 i 9.20 ROOŚ); 

• etap wniosków: 

o analiza porównawcza rozważanych wariantów, wskazanie wariantu najkorzystniejszego 

dla środowiska oraz wariantu wybranego do realizacji, wraz z uzasadnieniem (patrz 

Rozdział 6 ROOŚ), 

o określenie zaleceń co do działań minimalizujących oddziaływania Przedsięwzięcia (patrz 

Rozdział 13 ROOŚ),  
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o określenie zaleceń co do monitoringu środowiska na poszczególnych etapach 

Przedsięwzięcia (patrz Rozdział 14 ROOŚ).     

 Zakres oceny 

Ocena oddziaływania na środowisko, która została przeprowadzona w Raporcie, uwzględnia 

potencjalne oddziaływania, jakie mogą wystąpić na wszystkich etapach cyklu życia Przedsięwzięcia 

(podczas budowy, eksploatacji i likwidacji), na receptory środowiskowe i społeczne, wrażliwe na te 

oddziaływania.  

 

Ocena oddziaływania obejmie nie tyko bezpośrednie oddziaływania Przedsięwzięcia na 

poszczególne receptory, ale też wszelkie oddziaływania powiązane – pośrednie, wtórne, 

skumulowane i transgraniczne, zarówno w odniesieniu do środowiska abiotycznego, jak 

i biotycznego, w odniesieniu do populacji poszczególnych gatunków, a także roślinności 

(zbiorowisk, siedlisk przyrodniczych, flory) oraz bioróżnorodności (patrz poszczególne podrozdziały 

Rozdziału 9 część „Ocena oddziaływania”). W ramach oceny oddziaływań na poszczególne 

receptory zostało także zbadane, jak oddziaływania na nie mogą wpłynąć na realizacje celów 

określonych w Ramowej Dyrektywie w sprawie Strategii Morskiej i Ramowej Dyrektywie Wodnej, 

zgodnie z obowiązującym prawem krajowym (patrz Rozdział 10 ROOŚ). Identyfikacji i ocenie 

podlegały wszystkie oddziaływania krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne 

i negatywne. Ocena obejmuje także szeroką analizę oddziaływań na ludzi, ich zdrowie oraz 

dotychczasowy sposób i komfort życia, identyfikując tym samym potencjalne źródła konfliktów 

społecznych (patrz Rozdziały 9.22 – 9.33 ROOŚ).  

 

Ocenie zostały poddane oddziaływania Przedsięwzięcia zarówno w odcinku morskim, jak i lądowym 

– od pierwszego suchego spawu do pierwszej stacji zaworowej gazu włącznie. Receptory podatne 

na potencjalne odziaływania były podane charakterystyce i ocenie w strefie potencjalnych 

oddziaływań Przedsięwzięcia. Strefy te zostały określone dla poszczególnych receptorów i rodzajów 

oddziaływań. 

8.2 Główne założenia metodyczne  

Każde potencjalne oddziaływanie Przedsięwzięcia zostało przypisane poszczególnym emisjom lub 

zaburzeniom, jakie w środowisku może spowodować realizacja Przedsięwzięcia (patrz Rozdział 5 

ROOŚ), a następnie została określona wielkość danego oddziaływania, oceniana w oparciu o jego 

charakter, zasięg, czas trwania, intensywność, odwracalność skutków. Wyniki przeprowadzonej 

analizy zostały przedstawione w tabelach wynikowych w Rozdziale 5 Raportu w odniesieniu do 

każdej grupy emisji/zaburzeń. 

 

Każdy receptor został natomiast scharakteryzowany pod kątem wrażliwości na oddziaływania 

(patrz podrozdziały Rozdziału 9 ROOŚ część „Charakterystyka”). Wynik końcowy oceny, 

wskazujący na znaczenie danego odziaływania, jest wypadkową wrażliwości receptora i wielkości 

oddziaływania.  

Metodyka oceny oddziaływania obejmuje następujące kryteria klasyfikacji skutków 

środowiskowych i społecznych: 

 

• wrażliwość zasobów/receptorów; 

• charakter, rodzaj i odwracalność oddziaływania; 

• intensywność, skalę i czas trwania oddziaływań oraz; 

• ogólne znaczenie oddziaływań. 

 

Poniżej przedstawiono kryteria, jakie zostały przypisane poszczególnym kryteriom i wynikom 

oceny. 
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 Kryteria oceny wrażliwości zasobu/receptora 

Ogólne znaczenie oddziaływania zostało oszacowane w oparciu o oceny zmiennych pojedynczego 

oddziaływania, wskazane powyżej oraz o ocenę wrażliwości zasobu/receptora narażonego na 

oddziaływanie. Dlatego konieczne było oszacowanie wrażliwości danego zasobu/receptora, na który 

Przedsięwzięcie może potencjalnie oddziaływać (niskiej, średniej lub wysokiej). Wrażliwość 

zasobu/receptora będzie określana jako wypadkowa dwóch czynników – ważności receptora, 

rozumianej jako jego rola w ekosystemie (w tym np. status ochronny, częstość występowania, 

funkcja w ekosystemie i zastępowalność w tej funkcji), oraz podatności na oddziaływania ze strony 

przedsięwzięcia.  

 

Ocena wrażliwości poszczególnych zasobów została dokonana przez autorów Raportu, w oparciu 

o własną wiedzę i doświadczenie, dane literaturowe oraz wyniki dotychczas przeprowadzonych ocen 

oddziaływania na środowisko dla podobnych inwestycji morskich, zakończonych wydaniem 

prawomocnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Aby zminimalizować ryzyko 

nadmiernej subiektywności oceny, jej wyniki zostały poddane opiniowaniu ekspertów (naukowców 

zajmujących się danym zagadnieniem), co zapewnia rozsądny poziom konsensusu przy określaniu 

faktycznej wartości danego zasobu/receptora.  

 

Określenie wartości zasobu/receptora pozwoliło na ocenę jego wrażliwości na zmiany (wynik 

oddziaływania). Przy jej określeniu zastosowano różne kryteria, m.in. odporność na zmiany, 

zdolności adaptacyjne, rzadkość występowania, różnorodność, wartość dla innych 

zasobów/receptorów, naturalność, niestabilność oraz to, czy dany zasób/receptor będzie 

rzeczywiście obecny w trakcie aktywności związanych z Przedsięwzięciem. Te rozstrzygające 

kryteria zostały przedstawione w Tabeli 8-1. 

Tabela 8-1 Kryteria stosowane do oceny wrażliwości zasobu/receptora. 

Wrażliwość  

Niska 

Zasób/receptor, który nie jest istotny dla funkcjonowania 

ekosystemu lub który jest ważny, ale jednocześnie odporny na 

zmiany (oddziaływania Przedsięwzięcia) oraz który szybko i w 

naturalny sposób powróci do stanu przed wystąpieniem 

oddziaływania, kiedy tylko zakończą się aktywności związane z 

Przedsięwzięciem. 

Średnia 

Zasób/receptor, który jest istotny dla funkcjonowania ekosystemu. 

Może nie być odporny na zmiany, ale jest możliwe jego aktywne 

przywrócenie do stanu przed wystąpieniem oddziaływania lub z 

biegiem czasu może naturalnie powrócić do poprzedniego stanu. 

Wysoka 

Zasób/receptor, który jest krytycznie istotny dla funkcjonowania 

ekosystemu, nie jest odporny na zmiany wywołane oddziaływaniami 

Przedsięwzięcia i nie może zostać przywrócony do stanu przed 

wystąpieniem oddziaływania. 

 Kryteria oceny wielkości oddziaływania 

Oddziaływania zostały w pierwszej kolejności opisane i sklasyfikowane zgodnie z ich charakterem, 

jako negatywne lub pozytywne. Następnie został określony typ oddziaływania, a więc czy jest to 

odziaływanie bezpośrednie lub wtórne. W ocenie brano także pod uwagę oddziaływania 

skumulowane i transgraniczne. Kolejnym krokiem było określenie stopnia odwracalności jako 

zdolności danego komponentu/zasobu środowiskowego lub społecznego poddanego oddziaływaniu, 

do powrotu do stanu przed wystąpieniem oddziaływania. 

 

Charakter, typ i odwracalność oddziaływań zostały przedstawione w Tabeli 8-2. 
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Tabela 8-2 Klasyfikacja oddziaływań – ich charakter, rodzaj i odwracalność. 

Charakter oddziaływania 

Negatywne 

Oddziaływanie powodujące niekorzystną zmianę w stosunku do 

stanu wyjściowego (sprzed realizacji Przedsięwzięcia) lub 

wprowadzenie nowego, niepożądanego czynnika. 

Pozytywne 
Oddziaływanie powodujące korzystną zmianę w stosunku do stanu 

wyjściowego lub wprowadzenie nowego, pożądanego czynnika. 

Typ oddziaływania 

Bezpośrednie 
Oddziaływania wynikające z bezpośredniej interakcji między 

planowaną aktywnością związaną z Przedsięwzięciem, a receptorem. 

Pośrednie 
Oddziaływania wynikające z innych, niebezpośrednich aktywności, 

jeśli wydarzyły się jako konsekwencja Przedsięwzięcia. 

Wtórne 

Oddziaływania, które powstają w następstwie oddziaływań 

bezpośrednich lub pośrednich na receptory pierwszego rzędu, jako 

rezultat dalszych interakcji w środowisku na kolejne receptory. 

Skumulowane 
Połączone oddziaływania aktywności związanych z Przedsięwzięciem  

i innych działań człowieka na danym obszarze. 

Transgraniczne Oddziaływania Przedsięwzięcia przekraczające granice Polski. 

Stopień odwracalności 

Odwracalne 

Oddziaływania na zasoby/receptory, których skutki przestają być 

odczuwalne od razu lub po akceptowalnym czasie po zaprzestaniu 

aktywności związanych z realizacja Przedsięwzięcia. 

Nieodwracalne 

Oddziaływania na zasoby/receptory, których skutki są odczuwalne 

nawet po zakończeniu aktywności związanych z realizacja 

Przedsięwzięcia i pozostają odczuwalne już zawsze lub przez długi 

czas po zaprzestaniu oddziaływań. Oddziaływania, których skutków 

nie można cofnąć poprzez wdrożenie środków łagodzących. 

 

Przewidywane oddziaływania zostały zdefiniowane, a następnie były oceniane w odniesieniu do 

kilku zmiennych: intensywności, skali i czasu trwania oddziaływania. Określenie wartości 

tych zmiennych było w większości przypadków obiektywne. Niemniej jednak, wartościowanie 

niektórych zmiennych mogły być subiektywne, ponieważ zakres, a nawet kierunek zmian często 

jest trudny do określenia. W takim przypadku, określone wartości były przedmiotem opiniowania 

i uzgodnień eksperckich.  

 

Wyjaśnienie klasyfikacji i wartościowań, jakie zostały zastosowane w OOŚ przedstawiono w Tabeli 

8-3. 

Tabela 8-3 Klasyfikacja oddziaływań pod względem intensywności, skali i czasu trwania. 

Intensywność oddziaływania 

Brak oddziaływania 
Brak wpływu na strukturę lub funkcję zasobu/receptora w obszarze 

objętym oddziaływaniem. 

Niska intensywność 

Wystąpi niewielki wpływ na strukturę lub funkcję zasobu/receptora  

w obszarze objętym oddziaływaniem, ale podstawowa struktura lub/i 

funkcje zasobu/receptora pozostaną nienaruszone. 

Średnia intensywność 

Wystąpi częściowy wpływ na strukturę lub funkcje zasobu/receptora 

w obrębie obszaru objętego oddziaływaniem. Struktura/funkcje 

zasobu/receptora zostaną częściowo utracone. 

Duża intensywność 

Struktura i funkcje zasobu/receptora zostaną całkowicie zmienione.  

W obszarze objętym oddziaływaniem widoczna będzie utrata 

struktury/funkcji zasobu/receptora. 

Skala oddziaływania (zasięg geograficzny) 

Oddziaływanie lokalne 
Oddziaływania będą ograniczone do obszaru Przedsięwzięcia (1 km 

po każdej stronie trasy) 

Oddziaływanie regionalne 
Oddziaływania wystąpią poza bezpośrednim sąsiedztwem obszaru 

Przedsięwzięcia (strefą oddziaływań lokalnych) 
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Oddziaływanie krajowe 
Oddziaływania będą ograniczone do sektora Projektu znajdującego 

się pod jurysdykcją danego państwa 

Oddziaływanie transgraniczne 
Oddziaływania będą występowały poza sektorem Projektu 

znajdującego się pod jurysdykcją danego państwa 

Czas trwania oddziaływania 

Oddziaływania chwilowe 

Oddziaływania będą występowały podczas trwania aktywności 

związanych z Przedsięwzięciem i bezpośrednio po ich zakończeniu,  

a ich skutki ustaną natychmiast po zatrzymaniu aktywności 

będących źródłem oddziaływania. 

Oddziaływania 

krótkoterminowe 

Oddziaływania będą występowały podczas trwania aktywności 

związanych z Przedsięwzięciem i do jednego roku po ich 

zakończeniu. 

Oddziaływania 

średnioterminowe 

Oddziaływania będą trwały przez dłuższy okres, od jednego do 

dziesięciu lat po zakończeniu aktywności związanych  

z Przedsięwzięciem. 

Oddziaływania długoterminowe 
Oddziaływania będą trwały przez dłuższy czas, ponad dziesięć lat po 

zakończeniu aktywności związanych z Przedsięwzięciem. 

 

Kryteria oceny wielkości oddziaływania zostały ocenione w macierzach, które zestawiają 

i charakteryzują wszystkie potencjalne oddziaływania na etapie budowy, eksploatacji, likwidacji 

oraz oddziaływania nieplanowane. Wyniki analiz przeprowadzonych w macierzach zostały 

wykorzystane do sporządzenia tabel wynikowych przedstawionych w Rozdziale 5 Raportu.  

Tabela 8-4 Parametry oceny wielkości oddziaływań (w nawiasach podano symbole zastosowane w 
tabelach wynikowych). 

Charakter 
oddziaływa-
nia 

Skala Czas trwania Intensywność Odwracalność  
Wielkość 

oddziaływania 

Negatywny  
(N) 
 

Pozytywny  
(T) 

Lokalne  
(L) 
 
Regionalne  
(R) 
 

Krajowe  
(K) 
 
Transgraniczne 
(T) 

Chwilowe  
(Ch) 
 
Krótkoterminowe 
(KT) 
 

Średnioterminowe 
(ŚT) 
 
Długoterminowe 
(DT) 

Brak  
(-) 
 
Niska 
(N) 
 

Średnia  
(Ś) 
 
Duża  
(D) 

Nieodwracalne 
(Nie) 
 

Odwracalne 
(Tak) 

Pomijalne 
  
Małe 
 

Średnie 
 
Duże 

 Wynik oceny oddziaływania – znaczenie oddziaływania 

Wynikiem oceny oddziaływania na dany receptor, a następnie na ekosystem, jest określenie 

znaczenia poszczególnych oddziaływań. Ogólne znaczenie oddziaływania, które jest 

wynikiem dokonanej oceny, jest pochodną zderzenia cech receptora i cech danego oddziaływania. 

Cechy oddziaływania, takie jak skala, czas trwania i intensywność, składają się na wielkość 

oddziaływania. Przy szacowaniu wielkości oddziaływania, wzięto także pod uwagę jego charakter 

oraz odwracalność. Cechą receptora, mającą wpływ na znaczenie oddziaływania, ma jego 

wrażliwość, która określona została jako pochodna jego znaczenia w ekosystemie  

i podatności na dane oddziaływanie.  

 

Znaczenie oddziaływania jest kwalifikowane zgodnie ze skalą, która obejmuje zakresy od 

„pomijalnego" do „dużego" - Rysunek 8-2 i Tabela 8-6. 
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Rysunek 8-2 Metodyka oceny oddziaływania. 

W poszczególnych podrozdziałach Rozdziału 9 Raportu, w których zostały przedstawione  

i scharakteryzowane wyniki oceny oddziaływania, każdemu ocenionemu zasobowi/receptorowi 

towarzyszy tabela podsumowująca wynik oceny dla rozważanych wariantów – preferowanego do 

realizacji i alternatywnego. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie oddziaływania) 

przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. Oddziaływania 

pomijalne i małe, jako nie przynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany  

w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie 

były przedmiotem szerszej charakterystyki w Rozdziale 9 Raportu. Oddziaływania średnie oraz duże 

zostały natomiast opisane w każdym z podrozdziałów Rozdziału 9 Raportu w części „Ocena 

oddziaływania”, z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych i parametrów 

Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów.  

Tabela 8-5 Macierz wynikowa – znaczenie oddziaływania jako pochodna wrażliwości receptora i 
wielkości oddziaływania.  

Wrażliwość 

Wielkość oddziaływania 

duże umiarkowane małe pomijalne 

Wysoka Duże Średnie Średnie Małe 

Średnia Średnie Średnie Małe Małe 

Niska Średnie Małe Małe Pomijalne 

 

Ostatnim etapem oceny było stwierdzenie, czy dane oddziaływanie będzie miało charakter 

oddziaływania „znaczącego”, a więc w sposób negatywny, trwały i nieodwracalny wpływającego na 

funkcje ekosystemu lub właściwy stan ochrony (dla zasobów objętych formami ochrony przyrody, 

w tym w ramach sieci Natura 2000).  Dla oddziaływań o dużym znaczeniu, które zostały uznane za 

znaczące, zostały zaproponowane obligatoryjne działania minimalizujące. Ostateczny wynik oceny, 

uwzględniał skutki zastosowania takich działań.    

Tabela 8-6 Kryteria oceny znaczenia oddziaływań. 

Znaczenie oddziaływań  

Nieznaczące Oddziaływanie pomijalne 
Nie wystąpi lub wystąpi pomijalne oddziaływanie 
na środowisko. 
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Znaczenie oddziaływań  

Oddziaływanie małe 

Wystąpią niewielkie, niekorzystne zmiany, które 
mogą być zauważalne, ale mieszczą się w zakresie 
normalnych odchyleń. Oddziaływania są 
krótkoterminowe, a powrót do stanu poprzedniego 
odbywa się w sposób naturalny i w krótkim 
okresie. 

Oddziaływanie średnie 

Wystąpią umiarkowane, niekorzystne zmiany  
w ekosystemie. Zmiany mogą przekraczać zakres 
naturalnej zmienności. Potencjał do naturalnego 

powrotu do stanu poprzedniego w perspektywie 
średnioterminowej jest dobry. Może jednak 
pozostać niewielki poziom oddziaływania. 

Znaczące 

Oddziaływanie duże 

Struktura lub funkcje w obszarze Przedsięwzięcia 
zostaną trwale i nieodwracalnie negatywnie 
zmienione, a oddziaływanie będzie miało miejsce 
również poza obszarem Przedsięwzięcia. 

8.3 Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej każde przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio 

związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie w istotny sposób 

oddziaływać, zarówno oddzielnie, jak i w połączeniu z innymi planami lub przedsięwzięciami, 

podlega odpowiedniej ocenie jego skutków dla danego terenu z punktu widzenia założeń jego 

ochrony. W świetle wniosków wynikających z takiej oceny, bez uszczerbku dla przepisów ust. 4, 

właściwe władze krajowe wyrażają zgodę na ten plan lub przedsięwzięcie dopiero po upewnieniu 

się, że nie wpłynie on niekorzystnie na dany teren oraz w stosownych przypadkach, po uzyskaniu 

opinii całego społeczeństwa. Zgodnie z art. 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej: Jeśli pomimo 

negatywnej oceny skutków dla danego terenu oraz braku rozwiązań alternatywnych, plan lub 

przedsięwzięcie musi jednak zostać zrealizowane z powodów o charakterze zasadniczym, 

wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w tym interesów mających charakter społeczny 

lub gospodarczy, Państwo Członkowskie stosuje wszelkie środki kompensujące konieczne do 

zapewnienia ochrony ogólnej spójności Natury 2000. O przyjętych środkach kompensujących 

Państwo Członkowskie informuje Komisję. 
 

Jeżeli dany teren obejmuje typ siedliska przyrodniczego i/lub jest zamieszkały przez gatunek  

o znaczeniu priorytetowym, jedyne względy, na które można się powołać, to względy odnoszące 

się do zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa publicznego, korzystnych skutków o podstawowym 

znaczeniu dla środowiska lub po wyrażeniu opinii przez Komisję, innych powodów o charakterze 

zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego. 

Odzwierciedleniem tego obowiązku są przepisy, w tym zwłaszcza art. 33 Uop, który wprowadza 

generalną zasadę, w myśl której zabrania się podejmowania działań mogących, osobno 

lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 

Natura 2000, w tym w szczególności: 

• pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub; 

• wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

lub; 

• pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Zgodnie z art. 81 ust. 2 Uooś: jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, 

że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy 

do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w tym przypadku RDOŚ w Szczecinie) 

odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa 

w art. 34 Uop. 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/17091515?unitId=art(34)&cm=DOCUMENT
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Przywoływany art. 34 Uop przewiduje tzw. przesłanki derogacyjne:  

• jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi 

o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, 

właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich – 

dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub działań, 

mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary 

znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniając wykonanie 

kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania 

sieci obszarów Natura 2000; 

• w przypadku, gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków 

priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu: 

o ochrony zdrowia i życia ludzi; 

o zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 

o uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska 

przyrodniczego; 

o wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu 

opinii Komisji Europejskiej. 

 

W Raporcie dokonano oceny oddziaływania na integralność, spójność i przedmioty ochrony 

obszarów Natura 2000, znajdujących się w strefie oddziaływań wszystkich rozważanych wariantów 

Przedsięwzięcia, na etapie jego budowy, eksploatacji i likwidacji, samodzielnie i z uwzględnieniem 

potencjalnej kumulacji innych oddziaływań. Ocena wykonana została zgodnie z wytycznymi 

opisanymi w: 

• opracowaniu Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej pn.: „Ocena planów  

i przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na obszary Natura 2000 – Wytyczne metodyczne 

dotyczące przepisów Artykułu 6 (3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG” z 2001 r.; 

• opracowaniu pn. „Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko" (Engel, 

2009). 

Metodyka oceny oddziaływania na Naturę 2000 jest czteroetapowym procesem obejmującym: 

• screening; 

• ocenę właściwą; 

• ocenę rozwiązań alternatywnych; 

• ocenę, w przypadku, gdy nie istnieją rozwiązania alternatywne rozwiązania i gdzie występują 

negatywne oddziaływania. 

 

Wstępnym etapem oceny był screening, w ramach którego określony został potencjalny wpływ 

Przedsięwzięcia na obszar (obszary) Natura 2000, samodzielnie lub w połączeniu z innymi 

projektami lub planami, a także rozważono prawdopodobieństwo czy oddziaływania te mogą mieć 

charakter znaczący. 

 

W przypadku stwierdzenia możliwości wystąpienia oddziaływań znaczących, przeprowadzono ocenę 

właściwą, której celem było zweryfikowanie w sposób niebudzący wątpliwości, że Przedsięwzięcie 

nie będzie znacząco oddziaływać na integralność, spójność i przedmiot ochrony obszarów Natura 

2000. Wyniki oceny habitatowej zostały przedstawione dla części morskiej Przedsięwzięcia 

w Rozdziale 9.18, a dla części lądowej w Rozdziale 9.21. 

8.4 Ocena oddziaływania na gatunki wymienione w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej 

Artykuł 12a Dyrektywy Siedliskowej ma na celu ustanowienie i wdrożenie systemu ścisłej ochrony 

w odniesieniu do gatunków zwierząt wymienionych w jej Załączniku IV lit. a) na całym terytorium 

Państw Członkowskich. 
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Zgodnie z dyrektywą, w stosunku do gatunków ściśle chronionych zabronione są: 

• wszelkie formy celowego chwytania i przetrzymywania oraz celowego zabijania; 

• umyślne uszkadzanie lub niszczenie miejsc rozrodu lub odpoczynku; 

• umyślne niepokojenie dzikiej fauny, szczególnie w okresach gniazdowania, chowu i hibernacji, 

jeśli zakłócenia te byłyby znaczące w stosunku do celów niniejszej Konwencji; 

• umyślne niszczenie lub zabieranie jaj z naturalnego środowiska lub przetrzymywanie tych jaj, 

nawet jeśli są puste; 

• posiadanie i handel wewnętrzny tymi zwierzętami, żywymi lub martwymi, w tym wypchanymi 

oraz wszelkimi łatwo rozpoznawalnymi częściami lub pochodnymi, jeżeli przyczyniłoby się to 

do skuteczności postanowień niniejszego artykułu. 

 

Ocena oddziaływania na gatunki z Załącznika IV przeprowadzona została w ramach oceny fauny 

i flory, dla części morskiej w Rozdziale 9.13 Raportu i dla części lądowej Przedsięwzięcia w Rozdziale 

9.19.  

8.5 Ramowa Dyrektywa Wodna i Dyrektywa Ramowa w sprawie strategii morskiej 

W odniesieniu do Ramowej Dyrektywy Wodnej, zgodnie z przepisami prawa krajowego (patrz 

Rozdział 7) została dokonana ocena potencjalnego wpływu Przedsięwzięcia na możliwość 

osiągnięcia celów wyznaczonych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych (Rozdział 9.2, 

9.7 i 10 ROOŚ).  

 

W odniesieniu do Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej, w ramach dokonanej oceny 

oddziaływania Przedsięwzięcia dokonano analizy wpływu jego realizacji na stan wód morskich 

(Rozdział 9.2 ROOŚ) oraz na możliwość osiągnięcia zestawu celów środowiskowych określonych dla 

nich i krajowego programu ochrony wód morskich, określonych w Rozporządzeniu RDSM (właściwe 

podrozdziały Rozdziału 9 oraz Rozdział 10). 
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9. OPIS ŚRODOWISKA I OCENA ODDZIAŁYWANIA 

ŚRODOWISKO FIZYCZNO-CHEMICZNE – MORZE 

Środowisko abiotyczne stanowi złożony zestaw podstawowych warunków dla rozwoju środowiska 

ożywionego. W trakcie ewolucji poszczególne gatunki zwierząt i roślin przystosowują się do życia 

na obszarach charakteryzujących się określonym zestawem parametrów abiotycznych. Zmiany 

tych parametrów bezpośrednio wpływają na strukturę i funkcjonowanie elementów biotycznych 

środowiska jak również elementów socjoekonomicznych.  

 

Dla Morza Bałtyckiego te powiązania są szczególnie istotne ze względu na jego specyfikę  

i wrażliwość.  

 

Morze Bałtyckie jest morzem płytkim i małym, o ograniczonej wymianie wód przez wąskie i płytkie 

Cieśniny Duńskie. Powierzchnia morza jest około czterokrotnie mniejsza od powierzchni jego 

zlewiska. W rejonie tym żyje około 85 milionów ludzi. Takie uwarunkowania sprawiają, że każda 

ingerencja w środowisko morskie – rybołówstwo, żegluga, zrzut ścieków komunalnych 

i przemysłowych, spływy powierzchniowe z terenów uprzemysłowionych i rolniczych, ale również 

działalność związana z eksploatacją i zagospodarowaniem dna, ma wpływ na delikatną równowagę 

ekologiczną morza (Uścinowicz, 2011). 

 

Część z parametrów środowiska abiotycznego opisanych w kolejnych Rozdziałach, jest stosowana 

jako wskaźniki dla monitoringu i oceny stanu środowiska morskiego prowadzonego przez HELCOM 

oraz zostały wskazane, w RDSM, jako elementy oceny stopnia realizacji celów środowiskowych. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz charakterystykę Przedsięwzięcia, istotnymi elementami 

środowiska abiotycznego są: morfologia dna z batymetrią, hydrologia i jakość wody, geologia, 

osady denne i ich zanieczyszczenia, podwodny klimat akustyczny, klimat i jakość powietrza. 

 

Opis charakterystyki środowiska oraz ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko fizyczno-

chemiczne dla morza opiera się na danych literaturowych i wynikach przeprowadzonych badań 

(geofizyczne i geotechniczne, hydrochemiczne, geochemiczne), a także wynikach modelowania 

numerycznego (rozpływ osadów, hałas podwodny). Szczegółowy opis wykonanego modelowania  

i uzyskanych wyników można znaleźć w Rozdziale 5 Raportu. Szczegółowy opis wykonanych badań, 

w tym zastosowanych metodyk oraz szczegółowe zestawienie uzyskanych wyników, można znaleźć 

w Załączniku 2.I oraz 2.J Raportu. 

9.1 Morfologia dna i batymetria 

W rozdziale tym przedstawiono charakterystykę morfologii dna i batymetrii w strefie potencjalnych 

oddziaływań Przedsięwzięcia oraz wyniki oceny oddziaływań, jakie Przedsięwzięcie może na nie 

powodować.  

 

Batymetria opisuje podmorski krajobraz, który jest czynnikiem ważnym zarówno przy 

projektowaniu trasy rurociągu, jak i z punktu widzenia życia morskiego w Morzu Bałtyckim. 

Batymetria Bałtyku jest pochodną sytuacji geologicznej. Działania prowadzone w ramach 

Przedsięwzięcia (na różnych jego etapach realizacji) mogą mieć wpływ na ukształtowanie, strukturę 

oraz procesy zachodzące na powierzchni dna morskiego, takie jak przemieszczenie osadów warstwy 

dynamicznej, czy formowanie struktur sedymentacyjnych. 

 

W zakresie użytkowania dna morskiego w trakcie budowy i eksploatacji gazociągu, zasadnicze 

uwarunkowania prawne wskazuje Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, 

sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. 2002 r., Nr 59 poz.543) („Konwencja 

UNCLOS”). Zobowiązuje ona państwa do uwzględniania dobrobytu środowiska morskiego przy 
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podejmowaniu decyzji związanych z użytkowaniem morza. Dotyczy to zarówno wyłącznej strefy 

ekonomicznej („WSE”) (art. 58), ale także szelfu kontynentalnego (art. 79) i morza otwartego 

(art. 94 i art. 112) UNCLOS.  

 

Uwarunkowania prawno-środowiskowe uwzględnienia tego elementu środowiska w niniejszym 

Raporcie znajdują także podstawę w punkcie 4 załącznika IV do Dyrektywy 2011/92/UE, jako opis 

elementów określonych w art. 3 ust. 1 Dyrektywy, na które Przedsięwzięcie może mieć znaczące 

oddziaływanie. Odzwierciedleniem tego obowiązku są przepisy krajowe m.in. art. 66 ust. 1 pkt 2 

lit. b) Uooś, na podstawie których w niniejszym rozdziale Raportu dokonano opisu środowiska  

w zakresie uwarunkowań batymetrycznych. Dodatkowo, wzięto pod uwagę przepisy UOM oraz 

warunki wynikające z decyzji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Dyrektora 

Urzędu Morskiego w Szczecinie z 2018 r. uzgadniających/pozwalających na ułożenie  

i utrzymywanie gazociągu oraz określających warunki jego układania i utrzymania (decyzje 

nr 2/KR/18, 3/KR/18, 4/2018, 5/2018). 

 

Każda ingerencja w dno morza oraz zarządzanie urobkiem z pogłębiania dna morza, podlegają 

ponadto wytycznym HELCOM Guidelines for the disposal of dredged material at sea, przyjętym na 

21. posiedzeniu szefów delegatur (czerwiec 2007 r.). 

 

Wymienione powyżej uwarunkowania i wymogi prawne zgodne są z wymogami określonymi 

w punkcie IV. 9 i punktu IV.9 postanowienia z RDOŚ w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: 

WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12 w zakresie przedstawienia informacji o morfologii oraz oddziaływaniu 

Przedsięwzięcia na ten element środowiska abiotycznego, z uwzględnieniem zmiany głębokości 

i struktury dna.  

 Charakterystyka 

Głębokość danego akwenu morskiego, jak i jego zmienność podyktowana morfologią dna, ma 

bezpośredni wpływ na zasolenie, naświetlenie i temperaturę wody, tym samym warunkuje 

występowanie i ekologię elementów biotycznych np. planktonu, bentosu czy ryb. 
 

Morze Bałtyckie jest morzem stosunkowo płytkim, żadna z jego części nie przekracza średniej 

głębokości 70 metrów (Szymelfenig, Urbański, (red.), 2008). Zgodnie z wytycznymi HELCOM, 

Bałtyk dzieli się na następujące główne jednostki: Zatoka Botnicka, Morze Botnickie, Morze 

Archipelagowe, Zatoka Fińska, Zatoka Ryska, Bałtyk Właściwy, Morze Bełtów, Sund i Kattegat. 

Największym i najgłębszym regionem jest Bałtyk Właściwy. 

 

Projekt zlokalizowany jest na obszarze Bałtyku Właściwego, w jego południowo-zachodniej części 

i przecina Basen Arkony oraz Basen Bornholmski (Rysunek 9-1). 

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie w północno-wschodniej części Zatoki Pomorskiej i na 

południowo-zachodnim krańcu Basenu Bornholmskiego.  

 

Zatoka Pomorska leży u wybrzeży Polski i Niemiec, od północy przylega do głębokowodnych 

Basenów Arkony i Bornholmskiego, oddzielonych płytką Ławicą Orlą i Ławicą Rønne rozciągających 

się na południowy zachód od Bornholmu. Na skraju Zatoki Pomorskiej, pomiędzy tymi płyciznami 

a Ławicą Odrzaną, która zajmuje centralne miejsce w zatoce, znajduje się rów zapewniający 

połączenie między Basenem Arkony i Basenem Bornholmskim. Ze względu na szerokość Ławicy 

Odrzanej i złożoną sieć płytkich kanałów wzdłuż wybrzeży (<10 m głębokości), średnia głębokość 

w Zatoce Pomorskiej wynosi około 13 m. Mimo że około 80% obszaru zatoki ma mniej niż 20 m 

głębokości, morfologia dna jest skomplikowana szczególnie w strefie przybrzeżnej z licznymi 

rewami i deniwelacjami sięgającymi kilku metrów (Beszczyńska-Möller, 1999).  
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Rysunek 9-1 Mapa batymetryczna dna morskiego z przedstawieniem wariantów trasy 
Projektu/Przedsięwzięcia.  

W celu weryfikacji i uzupełnienia aktualnej wiedzy o parametrach fizyczno-chemicznych morza,  

w tym morfologii dna morskiego i batymetrii, w rejonie realizacji Przedsięwzięcia oraz strefie jego 

potencjalnych oddziaływań, w latach 2017-2018 przeprowadzono kompleksowy program badań 

wszystkich elementów ekosystemu morskiego narażonych na potencjalne oddziaływania. Opis 

zakresu i metodyk wykonanych badań wraz z wynikami, zostały zawarte w Załączniku 2.I oraz 

Załączniku 2.J Raportu. W oparciu o wyniki badań opracowano profile batymetryczne dla przebiegu 

poszczególnych wariantów Przedsięwzięcia (Rysunek 9-2 oraz Rysunek 9-3).  
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Rysunek 9-2 Profil batymetryczny – wariant Niechorze-Pogorzelica. 

Na podstawie profilu batymetrycznego dla przebiegu wariantu Niechorze-Pogorzelica (Rysunek 9-2) 

można określić, iż dno morskie po około dwóch pierwszych kilometrach nagłego spadku do 

głębokości 14 m, przechodzi w strefę zmienności morfologicznej i wahań głębokości. Strefa ta 

w części najbliższej do polskiej linii brzegowej zmienia się w przedziale 14 – 18 m, a następnie 

przechodzi w lokalne wypłycenie z głębokością dna na poziomie około 12 m. Za strefą zmienności 

morfologicznej dno morskie pogłębia się wolno, proporcjonalnie do zbliżania się do granicy polskiej 

WSE. Około 48 km od linii brzegowej dno morskie zaczyna opadać w kierunku najgłębszego miejsca 

(57 m) planowanej trasy. Najgłębszy odcinek planowanego gazociągu wspólny dla obu wariantów 

i zarazem ostatni przed północną granicą strefy spornej, charakteryzuje się stosunkowo płaskim 

dnem, które na końcowych kilometrach zaczyna powoli się podnosić zaznaczając tym samym 

krawędź morfologiczną Ławicy Rønne. 

 

 

Rysunek 9-3 Profil batymetryczny – wariant Rogowo. 
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Na podstawie profilu batymetrycznego dla przebiegu wariantu Rogowo (Rysunek 9-3) można 

określić, iż dno morskie po około kilometrze nagłego spadku do głębokości około 8 m, przechodzi 

w strefę dużej zmienności morfologicznej i wahań głębokości. Strefa ta, ciągnąca się do głębokości 

około 18 m, charakteryzuje się relatywnie dużymi deniwelacjami w przedziale między 8 m a około 

16 m, z lokalnymi wypłyceniami do 6 m, 10 m i 12 m. Za strefą dużej zmienności morfologicznej 

dno morskie pogłębia się wolno do głębokości 24 m, przechodząc w strefę płaskiej równiny 

podmorskiej. Około 50 km od polskiej linii brzegowej dno morskie zaczyna opadać w kierunku 

najgłębszego miejsca (56 m) planowanej trasy znajdującego się około 2 kilometry od północnej 

granicy strefy spornej.  

 

Jak wskazano w Rozdziale 9.3 Raportu głębokość dna na trasie rurociągu wykazuje w strefie 

przybrzeżnej zmienność, wynikającą z naturalnych procesów erozji, wzburzania, przenoszenia  

i akumulacji osadów. Na podstawie profili tachimetrycznych i batymetrycznych z lat 2004, 2006, 

2008 i 2012 dla obu wariantów Przedsięwzięcia określono parametry strefy aktywnej. W przypadku 

wariantu Niechorze-Pogorzelica, strefa aktywna zaznacza się na odległość 400 m od linii brzegowej, 

ze zmianami głębokości do 2,5 m. Natomiast strefa aktywna dla wariantu Rogowo zaznacza się na 

odległość około 1 100 m od brzegu, wahania głębokości mieszczą się w przedziale 2 – 2,5 m. 

Istniejące presje antropogeniczne 

Potencjalnymi presjami antropogenicznymi może być dowolna działalność człowieka zmieniająca 

trwale morfologię dna morskiego. Najistotniejsze presje, które analizowano przedstawiono poniżej: 

• pogłębianie dna morskiego np. torów podejściowych do portów; 

• kable, rurociągi ułożone na dnie morskim; 

• miejsca składowania urobku z prac pogłębiarskich tzw. klapowiska; 

• wydobycie kruszyw z dna morskiego; 

• budowle hydrotechniczne posadowione na dnie morskim. 

Na obszarze planowanym pod lokalizację Przedsięwzięcia nie zostały odnotowane presje 

antropogeniczne, mogące mieć istotny wpływ na batymetrię. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Morfologia dna i głębokość akwenu są elementami, które warunkują zarówno pozostałe parametry 

abiotyczne jak i elementy biotyczne środowiska morskiego. Każda istotna zmiana w głębokości jak 

i w ukształtowaniu dna może mieć wpływ na strukturę procesów erozyjno-depozycyjnych, 

natlenienie czy dostępność światła. Zmiana tych warunków fizykochemicznych wpływa natomiast 

na występowanie planktonu, fito- i zoobentosu, a dalej ryb i siedlisk żerowiskowych ptaków 

morskich. Dlatego morfologia dna i batymetria powinna być uważana za zasób o dużym znaczeniu 

dla środowiska. 

 

Stan środowiska w zakresie warunków hydrograficznych (cecha C7) w 2016 i 2017 roku nie był 

klasyfikowany ze względu na brak wyznaczonych wskaźników lub indeksów. 

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Morfologia dna wraz z batymetrią jest stabilnym elementem środowiska morskiego, odpornym na 

istotne zmiany, w kontekście działań związanych z realizacją Przedsięwzięcia. Istotne 

oddziaływania mogą mieć tylko czynniki bezpośrednio wpływające na morfologię. W większości 

przypadków oddziaływania te mają zasięg lokalny (zmiany w morfologii mogą wystąpić jedynie  

w miejscu prowadzenia prac wykopowych, ułożenia gazociągu lub w miejscu układania materiału 

skalnego) i tylko w przypadku oddziaływania pośredniego poprzez oddziaływanie na osady denne 

mogą mieć szerszy zakres (zakłócenie struktury, zaburzenie i przemieszczenie osadów 

powierzchniowych). Podatność morfologii dna i batymetrii na oddziaływania przyjęto jako niską  

w odniesieniu do każdego z rozpatrywanych potencjalnych oddziaływań. 
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Biorąc powyższe pod uwagę na potrzeby OOŚ założono, że wrażliwość morfologii dna morskiego 

i batymetrii jest niska. 

 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu.  

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na morfologię 

dna i batymetrię, w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena została wykonana zgodnie  

z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu, przy uwzględnieniu wyników przeprowadzonego 

modelowania dyspersji osadów. Wyniki oceny wskazują na znaczenie poszczególnych 

oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, określonego na 

podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, intensywność  

i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ), z wrażliwością danego receptora, określoną  

w powyższym rozdziale jako pochodnej jego znaczenia w ekosystemie i podatności na dane 

oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na morfologię dna i batymetrię zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-1 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie 

były przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Oddziaływania średnie oraz duże zostały natomiast 

dodatkowo opisane, z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych i parametrów 

Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów.  

   

Jednocześnie, tylko oddziaływania o dużym znaczeniu, zostały uznane za znaczące, tym samym 

wymagające obligatoryjnych działań minimalizujących. 
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Tabela 9-1 Znaczenie oddziaływania na morfologię dna i batymetrię w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo).  

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie 

Zmiana morfologii dna 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
morskim – redepozycja osadów 

Zmiana morfologii dna 

WP Małe Niska Małe 

WA Małe Niska Małe 

Pojawienie się nowych struktur 
na dnie morskim – obecność 
gazociągu 

Zmiana morfologii dna 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Osiadanie dna morskiego 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Etap eksploatacji  

Zajęcie dna - obecność gazociągu 

Zmiana morfologii dna 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Osiadanie dna 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Etap likwidacji 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie, usunięcie substratu 
twardego z dna (niezakopany 
rurociąg) 

Przywrócenie morfologii dna do 
stanu przed istnieniem 
gazociągu 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
morskim – redepozycja osadów 

Zmiana morfologii dna 

WP Małe Niska Małe 

WA Małe Niska Małe 
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na batymetrię i morfologie dna, należy 

spojrzeć z szerszej perspektywy na kluczowe parametry realizacji Przedsięwzięcia i parametry 

środowiska.  

 

W odniesieniu do morfologii dna i batymetrii, za kluczowe czynniki wpływające na możliwość i skalę 

wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o rodzaj dna/osadów, mające wpływ na: 

▪ skalę oddziaływań związanych ze wzburzeniem osadów (zasięg, warstwa zasypania, 

czas depozycji) – osady drobnopiaszczyste powodują większy zasięg, dłuższe osiadanie, 

występowanie dna twardego i kamienisk zmniejsza zasięg oddziaływań związanych ze 

wzburzeniem osadów, 

o litodynamika dna – im większa tym szybciej morfologia powróci do swojego pierwotnego 

stanu; 
• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ średnica gazociągu, 

▪ sposób ułożenia na dnie (zakopanie, pozostawienie na dnie, zasypanie materiałem 

skalnym), 

▪ długość odcinka, na którym rurociąg będzie układany na dnie – im dłuższy tym większe 

oddziaływanie związane z zajęciem dna, 

▪ długość odcinka, na którym rurociąg będzie zakopywany – im dłuższy tym większe 

oddziaływania związane z ingerencją w dno i wzburzeniem osadów,  

▪ odległość od brzegu miejsca wyjścia tunelu – im dalej tym mniejsze oddziaływanie na 

płytkich wodach wywołane zakopywaniem rurociągu, 

▪ ilość układanego materiału skalnego przekładająca się na powierzchnię dna zajętego 

przez materiał skalny, 

▪ wielkość miejsc składowania i ilość urobku składowanego czasowo w trakcie prac 

budowalnych, 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania (np.: istniejąca 

infrastruktura, której krzyżowanie wymaga większej ingerencji w dno, a więc i większych 

zniszczeń siedlisk dennych, a także obszary wydobycia kruszyw – większa łączna ingerencja 

w dno czy wzburzanie osadów). 

 

Zestawienie kluczowych czynników wpływających na skalę i znaczenie oddziaływań prezentuje 

Tabela 9-2.  

Tabela 9-2 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Udział dna twardego i kamienisk  9.11.1, 9.3.1 Duży Mały 

Miąższość redeponowanych osadów 
(maksymalna) 

5.1.3 136 mm 44 mm 

Miąższość redeponowanych osadów 
(średnia) 

5.1.3 0,26 mm 0,1 mm 

Maksymalna powierzchnia 
redeponowanych osadów (warstwa 1 
cm miąższości) 

5.1.3 5,1 km2 1,7 km2 

Dynamika dna 9.3.1 do ok. 400 m do ok. 1 100 m  

Średnica gazociągu 3.3 ok. 100 cm ok. 100 cm 

Długość odcinka zakopywanego 3.5.8 ok. 43,8 km ok. 22,6 km  

Długość tunelu po stronie morza 3.5.1  ok. 400 m ok. 850 m 
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Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-

Pogorzelica 
Rogowo 

Ilość materiału skalnego układanego 
na dnie 

3.5.8 ok. 1 600 m3 ok. 1 600 m3 

Wielkość miejsc składowania urobku 
podczas prac/ilość urobku 

3.5.1 67 x 250 x 1,5 m 67 x 250 x 1,5 m 

Kumulacja oddziaływań 9.25, 9.26 
Kabel 
telekomunikacyjny 

Kabel 
telekomunikacyjny 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Proces układania rurociągu oraz rodzaje ingerencji w dno morskie zostały opisane szczegółowo 

w Rozdziale 3.5.8 Raportu. Z punktu widzenia batymetrii i morfologii dna kluczowe znaczenie 

będzie miał proces układania gazociągu na dnie lub jego zakopywanie oraz ewentualne 

obsypywanie materiałem skalnym w celu stabilizacji i zabezpieczenia. Ułożenie gazociągu na dnie 

przyczyni się do lokalnego wypłycenia o wielkości nie większej niż średnica gazociągu (będzie 

następować naturalne osiadanie gazociągu w osadach) oraz tworzenie konstrukcji 

zabezpieczających, zwłaszcza w przypadku krzyżowania się z inną infrastrukturą liniową, leżącą na 

dnie (rurociągi, kable). Zidentyfikowane, potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na morfologię 

dna i batymetrię (patrz Rozdział 5 ROOŚ) należy uznać za pomijalne lub małe, w związku ze skalą 

oddziaływań wynikającą z niskiej ich intensywności, lokalnego zasięgu oraz odwracalnością 

skutków, przy jednoczesnej niskiej wrażliwości receptorów. Należy też podkreślić, że prace 

związane z układaniem gazociągu będą prowadzone na niewielkiej przestrzeni w danym czasie, 

a źródła emisji/zaburzeń będą stopniowo się przemieszczać wzdłuż trasy gazociągu. Za wyjątkiem 

oddziaływań związanych z pojawieniem się nowej struktury – gazociągu – oddziaływania związane 

z ułożeniem gazociągu będą oddziaływaniami krótkotrwałymi. Gazociąg jest instalacją o małej 

średnicy, w odniesieniu do głębokości morza. Na obszarach o głębokości mniejszej niż 20 metrów 

będzie ponadto zagłębiany w dnie, a następnie zasypywany, w konsekwencji jego ułożenie nie 

będzie miało wpływu na batymetrię. Na wodach głębszych, rurociąg będzie układany na dnie, 

jednak jego obecność także nie będzie istotnie wpływać na batymetrię, zmniejszając głębokość 

w miejscu ułożenia jedynie o jego średnicę.  

 

Okresowo, wzdłuż trasy układania gazociągu w wykopie może być odkładany urobek, wpływając 

tym samym na batymetrię (do 1 m), który następnie w wyniku naturalnych procesów związanych 

z falowaniem, prądami morskimi będzie rozmywany i dno w tych miejscach wróci do stanu sprzed 

wystąpienia oddziaływania. Ponadto, na potrzeby procesu wydobywana jednostki TBM po 

wykonaniu mikrotunelingu, zostanie wykonany wykop w dnie (szyb końcowy) na głębokość  

3-6 m, a urobek będzie czasowo składowany na dnie morza w granicach korytarza 

konstrukcyjnego, w niewielkiej odległości od miejsca wykopu na placu przygotowanym na dnie 

morza o długości ok. 500 m, szerokości 150 m i wysokości 1,5 m (patrz Rozdział 3.5.1 ROOŚ) 

Całość operacji wydobycia TBM będzie trwała ok. 2 tygodni, a po jej zakończeniu miejsce wydobycia 

jednostki zostanie zasypane zgromadzonym wcześniej urobkiem. Tym samym obszar składowania 

urobku zostanie zrekultywowany a dno przywrócone do pierwotnej postaci.  

 

Usunięcie i ponowne naniesienie osadów dennych podczas prac związanych z zakopywaniem 

gazociągu czy wydobyciem TBM może potencjalnie powodować zmiany w morfologii dna w wyniku 

mieszania warstw osadów, jednak powierzchniowe osady ulegną szybkiemu zrównaniu z pobliskim 

dnem morskim, a tym samym powrócą do stanu przed oddziaływania.  

 

Osadzanie się wzburzonego podczas prac budowlanych osadu na dnie będzie następować na 

stosunkowo niewielkim obszarze, ok. 5,1 km2 dla wariantu Niechorze-Pogorzelica i ok. 1,7 km2 dla 

wariantu Rogowo, dla warstwy naniesionych osadów nie większej niż 10 000 g/m² (co odpowiada 

warstwie o miąższości 10 mm). Należy dodać, iż maksymalna szacowana miąższość 

redeponowanych osadów będzie wynosić ok. 136 mm, jednakże taka warstwa osadzi się jedynie 

w bezpośrednim sąsiedztwie układanego gazociągu i w wyniku prac rekultywacyjnych 
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prowadzonych po układaniu gazociągu zostanie splantowana. Tym samym należy uznać, 

iż ponowne osadzanie się na dnie wzburzonego osadu nie będzie miało istotnego wpływu na 

morfologię dna i batymetrię. 

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na morfologię dna i batymetrię w żadnym 

z rozważanych wariantów. Pomimo przekształcenia dna morskiego w wyniku pojawienia się nowego 

obiektu oraz redepozycji osadów, charakter i funkcja morfologii dna i batymetrii nie zostanie 

zmieniona w sposób istotny i znaczący. 

 

Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi 

zostały opisane w Rozdziale 4 i 5 Raportu. 

 

Na morfologię dna mogą potencjalnie oddziaływać zaburzenia i emisje wywołane detonacją 

pozostałości broni konwencjonalnej. Będą to oddziaływania analogiczne jak przy fizycznej 

ingerencji w dno i osadzaniu się wzburzonych osadów na dnie. Prawdopodobieństwo wystąpienia 

takich zdarzeń określono jako bardzo małe (patrz Rozdział 4 ROOŚ). Skala i zasięg oddziaływań 

będą się różnić od wielkości detonowanego ładunku, ale nie przekroczy skali lokalnej. Będą to 

oddziaływania o dużej intensywności, ale krótkookresowe i odwracalne. Wielkość oddziaływania 

oceniono na pomijalną w przypadku fizycznej ingerencji w dno i małą dla redepozycji osadów, 

a znaczenie oddziaływania jako nieznaczące. 

 

Oddziaływania powiązane 

Z punktu widzenia całościowej oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko, oddziaływania 

na morfologię dna i batymetrię mogą powodować oddziaływania wtórne na inne elementy 

ekosystemu morskiego, jak: warunki fizyczno-chemiczne wody, plankton, fito- i zoobentos 

oraz siedliska denne, ryby oraz ptaki morskie. Ze względu jednak na małą lub pomijalną skalę 

i znaczenie spodziewanych oddziaływań Przedsięwzięcia na batymetrię i morfologię dna, 

oddziaływania te nie będą znacząco wpływać na funkcjonowanie pozostałych elementów 

ekosystemu w strefie jego oddziaływań. Ewentualne zmiany batymetrii dna, w tym ułożenie na dnie 

gazociągu, może wpływać na bezpieczeństwo żeglugi morskiej, ze względu jednak na planowane 

zakopywanie rurociągu w dnie na głębokości do 20 m, oddziaływanie Przedsięwzięcia w tym 

zakresie należy uznać za nieistotne.  

 

Ocena oddziaływania na elementy środowiska powiązane z batymetrią i morfologią dna zostały 

szczegółowo przedstawione w kolejnych rozdziałach:   

• hydrologia i jakość wody w Rozdziale 9.2.2 Raportu; 

• bentos w Rozdziale 9.11.2 Raportu; 

• ryby w Rozdziale 9.12.2 Raportu; 

• ptaki morskie w Rozdziale 9.14.2 Raportu; 

• bezpieczeństwo żeglugi w Rozdziale 9.22.2 Raportu. 

Oddziaływania na batymetrię i morfologię dna mogą mieć wpływ na możliwość osiągnięcia 

niektórych celów środowiskowych określonych w Dyrektywie Ramowej w sprawie Strategii Morskiej 

(patrz Rozdział 10 ROOŚ): 

• integralność dna morskiego - osiągnięcie lub utrzymanie poziomu integralności dna morskiego 

zapewniającego ochronę struktury oraz funkcji ekosystemów, gdzie nie obserwuje się 

negatywnych wpływów zwłaszcza na ekosystemy denne, oraz powrót ekosystemu w miejscach, 

w których antropogeniczne lub naturalne presje zaburzyły strukturę oraz procesy zachodzące 

w obrębie dna morskiego lub struktur biotycznych, do stanu w mniejszym stopniu 

zmodyfikowanego; 
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• warunki hydrograficzne - zminimalizowanie zagrożeń związanych z konstrukcjami na morzu. 

Ograniczenie zasięgu trwałych zmian. Ograniczenie zasięgu oddziaływania trwałych zmian 

hydrograficznych na siedliska denne i pelagiczne. 

Analiza możliwych oddziaływań, jakie będzie powodować Przedsięwzięcie na etapie budowy, 

eksploatacji, a także likwidacji, pozwala na stwierdzenie, że realizacja Przedsięwzięcia nie będzie 

wpływać na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wód morskich Morza 

Bałtyckiego. Oddziaływania na morfologię dna i batymetrię będą miały charakter lokalny, 

średniookresowy, odwracalny o bardzo niskiej intensywności i nie będą miały charakteru 

znaczącego, zarówno w ujęciu krajowym, jak i całego projektu przebiegającego przez wody Morza 

Bałtyckiego (więcej w Rozdziałach 10, 11 i 12 ROOŚ). 

 

Oddziaływania skumulowane  

Gazociąg na polskich obszarach morskich nie będzie krzyżował się z żadnym rurociągiem. 

Kumulacja oddziaływań rozpatrywana może być jedynie w odniesieniu do zidentyfikowanego 

krzyżowania się z istniejącym obiektem liniowym, który stanowi kabel do transmisji danych 

biegnący z miejscowości Heringsdorf (Niemcy, Meklemburgia-Pomorze Przednie) przez Polską 

wyłączną strefę ekonomiczną do obwodu Kaliningradzkiego. W miejscu krzyżowania zostanie 

wykonana konstrukcja zabezpieczająca, w postaci usypanego materiału skalnego, stabilizującego 

obydwie infrastruktury liniowe (patrz Rozdział 3.5.8 ROOŚ). W związku ze stwierdzonym 

charakterem oraz skalą zidentyfikowanej kumulacji oddziaływań, przy zapewnieniu wskazanych 

działań zabezpieczających, uznać należy brak znaczącego negatywnego oddziaływania 

skumulowanego w odniesieniu do morfologii i batymetrii dna. 

 

Porównanie wariantów 

Wariant preferowany (Niechorze-Pogorzelica) – Prace związane z przygotowaniem dna oraz 

układaniem i zakopywaniem gazociągu w tym wariancie (na całym obszarze do głębokości 20 m – 

najdalej idący scenariusz) będą prowadzone na dwukrotnie dłuższym odcinku. Wpłynie to na 

zdecydowanie większą skalę oddziaływania w postaci ponownego osadzania wzburzonych osadów 

na dnie. Mikrotunel zakończy się o ok. 450 m bliżej brzegu niż w wariancie alternatywnym, przez 

co na dłuższej trasie gazociągu będzie miało miejsce zakopywanie rurociągu. Skala oddziaływań, 

w rozumieniu ilościowej i jakościowej fizycznej zmiany morfologii dna w trakcie budowy, będzie 

w tym wariancie większa niż w wariancie alternatywnym.    

 

Wariant alternatywny (Rogowo) – Prace związane z przygotowaniem dna oraz układaniem  

i zakopywaniem gazociągu w tym wariancie (na całym obszarze do głębokości 20 m – najdalej 

idący scenariusz) będą prowadzone na dwukrotnie krótszym odcinku. Oznacza to mniejszą skalę 

oddziaływania w postaci ponownego osadzania wzburzonych osadów na dnie. Dodatkowo, 

mikrotunel będzie kończył się o niecałe pół kilometra dalej od brzegu, co także zmniejszy odcinek 

zakopywania rurociągu, jednocześnie wydłużając jednak istotnie czas prac budowalnych na odcinku 

przybrzeżnym.  Skala i zasięg oddziaływań związanych z fizyczną zmianą morfologii dna podczas 

układania gazociągu będzie w tym wariancie mniejsza.  

 

Podsumowując należy stwierdzić, że pomimo wyżej opisanych różnic w warunkach 

batymetrycznych w obydwu wariantach, wielkość i znaczenie oddziaływań Przedsięwzięcia na 

morfologię dna i batymetrię będzie mieścić się w tej samej kategorii oddziaływań nieznaczących.  

 Wnioski 

1) Zidentyfikowane, potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na morfologię dna i batymetrię, 

będą miały znaczenie pomijalne lub małe. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na morfologię dna i batymetrię  

w żadnym z rozważanych wariantów, także w przypadku wystąpienia oddziaływań 

nieplanowanych. 
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3) Oddziaływania na morfologię dna i batymetrię będą powodować oddziaływania pośrednie na 

jakość wody, bentos, ryby, ptaki morskie jak również na bezpieczeństwo żeglugi, nie będą to 

jednak oddziaływania znaczące (patrz Rozdział 9.2, 9.11, 9.12, 9.14 i 9.22 ROOŚ). 

4) Nie zidentyfikowano działań ani przedsięwzięć, zarówno w ramach realizacji Przedsięwzięcia ani 

poza jego realizacją, które mogłyby spowodować istotną kumulację oddziaływań na morfologię 

dna i batymetrię.  

5) Przedsięwzięcie nie będzie wpływać na zmianę statusu bioróżnorodności ekosystemu morskiego 

poprzez oddziaływania na morfologię dna i batymetrię (patrz Rozdział 9.16 ROOŚ). 

6) Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych dla wód morskich Morza Bałtyckiego związanych z integralnością 

dna morskiego i warunkami hydrograficznymi. 

7) Skala potencjalnych oddziaływań na morfologię dna i batymetrię w wariancie Niechorze-

Pogorzelica jest większa niż w wariancie Rogowo, jednakże znaczenie dla obu wariantów jest 

takie same. 
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9.2 Hydrologia i jakość wody  

W tym rozdziale zostały opisane warunki hydrologiczne wód morskich w obszarze potencjalnych 

oddziaływań Przedsięwzięcia oraz wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na te warunki 

i jakość wód. Podstawą prawną dokonanych analiz są następujące regulacje unijne, jak i krajowe 

akty prawne.  

 

Podstawowym aktem prawa wspólnotowego, określającym zasady ochrony oraz cele dla wód 

morskich jest Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej. Dyrektywa nakłada obowiązek 

dokonania oceny wpływu prowadzonych działań na jakość wód morskich oraz możliwość osiągnięcia 

celów środowiskowych określonych w dyrektywie (patrz Rozdział 10 ROOŚ). Ponadto, w odniesieniu 

do wód przybrzeżnych, podstawowym aktem prawa wspólnotowego regulującym zobowiązania 

związane z oceną oddziaływania na jednolite części wód jest Ramowa Dyrektywa Wodna. 

 

Raport zawiera analizę wpływu Przedsięwzięcia na osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych 

dla JCWP, JCWPd (patrz Rozdział 9.7, Rozdział 10 ROOŚ) oraz wód morskich – znajdujących się  

w zasięgu oddziaływania Przedsięwzięcia. 

 

W niniejszym Rozdziale, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 2 Uooś, zawarto opis następujących elementów 

wód morskich objętych zakresem przewidywanego oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko: 

właściwości hydromorfologiczne, fizykochemiczne i chemiczne wód morskich.  

 

Wymienione wymogi prawne stały się podstawą określenia w punkcie IV.9 postanowienia z RDOŚ 

w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12 wymogu 

przedstawienia informacji o wodach morskich, w tym przybrzeżnych, wraz z analizą wpływu 

Przedsięwzięcia na te wody, który to wymóg wypełnia niniejszy Rozdział.  

 Charakterystyka 

Charakterystyczne cechy Morza Bałtyckiego, jego wąskie i płytkie połączenie z wodami 

oceanicznymi przez Morze Północne oraz stratyfikacja z występującą termokliną i halokliną 

stanowią istotne ograniczenie wymiany wód. W efekcie zmniejsza się ich zasolenie i natlenienie, 

przy jednoczesnym wzroście stężenia fosforanów i składników pokarmowych. Przyczynia się to 

bezpośrednio do eutrofizacji Morza Bałtyckiego i rozwoju obszarów martwych z niskim poziomem 

tlenu, powstawaniem bakterii beztlenowych i siarkowodoru. 

 

W ramach kampanii badawczej rozmieszczono wzdłuż rozważanych wariantów Baltic Pipe 38 stacji 

pomiarowych, zainstalowano sondy CTD, dodatkowo w trakcie rejsów badawczych pobierano próbki 

wody morskiej. W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia zostało zlokalizowanych 9 

stacji. Lokalizacje i głębokość posadowienia tych stacji, wraz z przyporządkowaniem do 

rozważanych wariantów Przedsięwzięcia przedstawiono na Rysunku 9-4. Szczegółowy opis zakresu 

i metodyk wykonanych badań, wraz z wynikami pomiarów zostały zaprezentowane w Załączniku 

2.I Raportu. 
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Rysunek 9-4 Lokalizacja stacji monitoringu parametrów fizykochemicznych wód morskich. 

Dodatkowo, wykonane zostały badania pod kątem oceny stanu ekologicznego jednolitej części wód 

przybrzeżnych – Sarbinowo-Dziwna (PLCWIIWB8). Jest to jednolita część wód przybrzeżnych 

o charakterze naturalnym. Próbki wody pobrano łącznie z 8 stacji rozmieszczonych wzdłuż 

planowanych tras, odpowiednio po 4 stacje dla wariantu Rogowo i wariantu Niechorze-Pogorzelica. 

Rozmieszczenie stacji pomiarowych została przedstawiona na Rysunek 9-5, poniżej. Zastosowano 

metodykę, pozwalającą na porównanie uzyskanych wyników z wynikami Państwowego Monitoringu 

Środowiska, w ramach którego dokonywana jest ocena ekologicznego stanu wód – szczegółowe 

informacje o metodyce i uzyskanych wynikach przedstawione zostały w Załączniku 2.I do Raportu. 

Charakterystyka jednolitej części wód przybrzeżnych – Sarbinowo-Dziwna w ujęciu zlewniowym 

została przedstawiona w Rozdziale 9.7.1, natomiast ocena wpływu przedsięwzięcia na cele 

środowiskowe określone dla niej, zostały przedstawione w Rozdziale 10.2.1 Raportu. 
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A B 

Rysunek 9-5 Położenie stacji pobierania próbek do badań parametrów fizykochemicznych potrzebnych 
do określenia stanu ekologicznego wód przybrzeżnych wzdłuż wariantów we wrześniu 2018 r. (A – 
wariant Niechorze-Pogorzelica, B – wariant Rogowo) 

Wyniki pomiarów wykonanych na stacjach badawczych, w zestawieniu z dostępnymi danymi  

o środowisku fizyko-chemicznym obszaru realizacji Przedsięwzięcia, w tym pochodzącymi  

z Państwowego Monitoringu Środowiska, pozwalają na kompletną charakterystykę fizycznych  

i chemicznych parametrów ekosystemu morskiego, które mogą być narażone na oddziaływania ze 

strony Przedsięwzięcia. Analiza tych uwarunkowań pozwala także na zrozumienie uwarunkowań 

biotycznych badanego akwenu oraz rozpoznanie, w jaki sposób ewentualna zmiana warunków 

fizycznych i chemicznych wód morskich w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, będzie wpływać na 

cały ekosystem morski, w tym jego bioróżnorodność.  

 

Na podstawie porównania danych Inspekcji Ochrony Środowiska uzyskanych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska w roku 2017 z wykorzystaniem środków Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z wynikami własnymi 

stwierdzono, że wyniki własne uzyskane dla wód na podstawie prób pobranych we wrześniu 2018 

r. nie odbiegają od danych WIOŚ dla jednolitej części wód Sarbinowo-Dziwna (PLCWIIIWB8). 

Szczegółowe omówienie wyników uzyskanych badań w odniesieniu do wskaźników służących 

ocenie stanu zostało przedstawione w Załączniku 2.I Raportu. 

 

Poniżej przedstawiono podstawową charakterystykę poszczególnych czynników fizyczno-

chemicznych wód morskich, a w kolejnych rozdziałach dokonano oceny wpływu Przedsięwzięcia na 

nie oraz w sposób pośredni na całe środowisko morskie.  

Zasolenie 

Zasolenie Morza Bałtyckiego jest uwarunkowane przez równowagę pomiędzy ilością dopływu wody 

słodkiej, a wymianą wód z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie. Wpływ na poziom zasolenia 

ma również stosunkowo mała głębokość Morza Bałtyckiego i wyraźna stratyfikacja jego wód. 

 

Stały napływ wód rzecznych, w powiązaniu z niedostatecznym parowaniem, w głównym stopniu 

odpowiada za stały proces wysładzania Morza Bałtyckiego. Ilość dostarczanych przez rzeki wód 

wynosi średnio 500 km3 na rok, co jest istotną wielkością w porównaniu z całkowitą objętością 

akwenu 21 721 km3 w tym 13 045 km3 objętości Bałtyku Właściwego. Ponadto, poziom wody  

w Bałtyku jest wyższy od poziomu wody w Morzu Północnym, co powoduje, że średnio dwa razy 
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więcej wody z niego wypływa niż dopływa z sąsiadującego morza (Szymelfenig, Urbański, (red.), 

2008). 

 

Jedynym źródłem nowej słonej wody w Bałtyku są wlewy z Morza Północnego. Woda ta płynie  

w warstwie przydennej przez Cieśniny Duńskie do Basenu Arkońskiego, a następnie przez cieśninę 

między Bornholmem a południową Szwecją do Głębi Bornholmskiej. Dalej wody te mogą 

przepływać jedynie przez Rynnę Słupską, oddzieloną od Głębi Bornholmskiej progiem o minimalnej 

głębokości około 60 m, aby na końcu zasilić Głębię Gdańską i Gotlandzką (Walczowski i in., 2015). 

Główne kierunki transportu wód słonych przedstawia Rysunek 9-6 . 

 

 

Rysunek 9-6 Trasa napływu wody w południowym Bałtyku (Walczowski i in., 2015). 

Charakterystyczną cechą Morza Bałtyckiego jest dwuwarstwowy rozkład zasolenia w profilu 

pionowym, w którym rozróżniana jest górna warstwa izohalinowa, mniej słona, i głębsza, z większą 

ilością słonej wody. Te warstwy są oddzielone halokliną, w obrębie której zachodzą znaczące 

zmiany w zasoleniu. Taki system nie jest identyczny dla całego Bałtyku, ale jest bardzo 

zróżnicowany przestrzennie. W cieśninie Kattegat haloklina występuje na głębokości mniejszej niż 

20 m, w Basenie Arkony na głębokości 30-40 m, w Basenie Bornholmskim około 20 m głębiej (55-

65 m), a jeszcze głębiej (70-90 m) we Wschodniej Kotlinie Gotlandzkiej i Głębi Landsort. Głębokość, 

na której powstaje haloklina, a także pionowy profil zasolenia, nie są stałe, podlegają fluktuacjom 

w wyniku cyrkulacji termohalinowej wód morskich, spowodowanej lokalnymi czynnikami 

anemometrycznymi, zmiennym układem prądów morskich i zróżnicowanym napływem słodkich 

wód, a także wpływom słonej wody z Morza Północnego (Uścinowicz i in., 2011).  

  

W oparciu o obserwacje i pomiary prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Wód Morskich 

stwierdzono, iż dla fragmentu Basenu Bornholmskiego, przecinanego przez planowany gazociąg, 

opisane powyżej uwarstwienie występuje tylko częściowo w wodach o głębokości do 20-60 m  

i tylko w sezonie letnim. W obszarze o głębokości do 20-40 m nie zaobserwowano rozwarstwienia. 

W przypadku wód przybrzeżnych mieszanie odbywa się przez cały rok, również brak rozwarstwienia 

(Krzymiński i in., 2013). 

 

Wymiana wód w polskim obszarze Bałtyku odbywa się zarówno lokalnie, w warstwie 

powierzchniowej obszarów przybrzeżnych, jak i w skali regionalnej w warstwie przydennej.  

W pierwszym przypadku wiąże się to z dopływem wód rzecznych i opadów, w drugim przypadku 

wynika z obecności dopływu wody słonej przez Cieśninę Kattegat (Krzymiński i in., 2017). 
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W oparciu o sieć stacji Państwowego Monitoringu Wód Morskich, dla zobrazowania cech wód 

przybrzeżnych Basenu Bornholmskiego wybrano stację K6 a dla wód otwartych Basenu 

Bornholmskiego stację P39. Obie stacje znajdują się relatywnie najbliżej wariantów Przedsięwzięcia 

a dane z nich uzyskane można traktować jako reprezentatywne dla podakwenów przecinanych 

przez planowany gazociąg. Szczegółowy opis sieci pomiarowej Państwowego Monitoringu Wód 

Morskich wraz ze wskazaniem lokalizacji poszczególnych stacji został zawarty w Rozdziale 9.28 

Raportu. 

 

Na podstawie danych pomiarowych monitoringu wód morskich z roku 2017 zasolenie warstwy 

przypowierzchniowej wynosiło 7,71 PSU (praktyczna jednostka zasolenia, ang. practical salinity 

unit) w zimie dla wód przybrzeżnych i 7,563 PSU dla wód otwartych, a w sezonie letnim 

odpowiednio 7,635 PSU i 7,472 PSU. Warstwa przydenna charakteryzowała się zasoleniem 

w sezonie zimowym na poziomie 7,713 PSU dla wód przybrzeżnych i 15,423 PSU dla głębszych 

wód otwartych a w lecie odpowiednio było to 7,835 PSU i 15 PSU. Rozkład pionowy zasolenia dla 

obu stacji w zimie przedstawiono na Rysunku 9-9 a dla lata na Rysunku 9-10. 

 

Zgodnie z wynikami badań in situ z 2018 roku, uzyskanych w ramach kampanii badawczej na 

potrzeby realizacji Przedsięwzięcia, zasolenie warstwy przypowierzchniowej wynosiło 7,37 PSU 

(Niechorze-Pogorzelica) i 7,583 PSU (Rogowo) w zimie dla wód przybrzeżnych i 7,468 PSU dla wód 

otwartych. W sezonie letnim było to 7,431 PSU (Niechorze-Pogorzelica) i 5,959 PSU (Rogowo) dla 

wód przybrzeżnych, a 7,471 PSU dla wód otwartych. Zasolenie warstwy przydennej wynosiło 

w zimie 7,407 PSU (Niechorze-Pogorzelica) i 7,522 PSU (Rogowo) dla wód przybrzeżnych i 7,715 

PSU dla wód otwartych. W sezonie letnim zasolenie warstwy przydennej wynosiło 7,476 PSU 

(Niechorze-Pogorzelica) i 7,1 PSU (Rogowo) dla wód przybrzeżnych i 11,112 dla wód otwartych. 

Rozkład pionowy zasolenia (sonda CTD) dla wszystkich stacji, dla zimy przedstawia Rysunek 9-15, 

Rysunek 9-16, Rysunek 9-17, Rysunek 9-18 oraz Rysunek 9-19. Pionowy rozkład dla sezonu 

letniego przedstawia Rysunek 9-20, Rysunek 9-21, Rysunek 9-22, Rysunek 9-23 oraz Rysunek 

9-24. Wyniki badań pokrywają się z pomiarami prowadzonymi w ramach PMŚ. 

 

Należy odnotować w tym miejscu, że podczas badań zaobserwowano stałe zasilanie słonej wody  

w Basenie Bornholmskim i Rynnie Słupskiej, tak zwane napływy baroklinowe, wymuszone różnicą 

gęstości wód Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Jednak ich ilość można przyjąć jako nieistotną 

w porównaniu z objętością akwenu i niewystarczającą do zapewnienia wystarczającej ilości soli  

i tlenu (Walczowski i in., 2015). 

Temperatura 

W zimie (w lutym), w Zatoce Botnickiej, Zatoce Fińskiej i Zatoce Ryskiej temperatura warstwy 

powierzchniowej spada do 0°C, a nawet do temperatury krzepnięcia wody słonawej 

(około - 0,5°C). W Bałtyku Właściwym, ze względu na dużą ilość ciepła nagromadzonego w dużej 

objętości wody, proces chłodzenia jest wolniejszy, co powoduje, że temperatura spada wolniej, 

zimą woda utrzymuje temperaturę w zakresie od 1°C do 2°C, a nawet do 4°C podczas łagodnych 

zim. Latem (w sierpniu) temperatura powierzchniowa przekracza 12-13°C w Zatoce Botnickiej, 

16°C w Bałtyku Właściwym i 17-18°C w strefie przybrzeżnej od strony południowo-wschodniej. 

Zmiany temperatury wody w ciągu roku dotyczą nie tylko warstwy powierzchniowej, ale również 

głębszych stref akwenu, powodując charakterystyczną stratyfikację termiczną. Trzy sezonowe 

systemy termiczne są charakterystyczne dla wód bałtyckich: letni, wyrównany i odwrócony. Układ 

letni - z najcieplejszą wodą na powierzchni o miąższości około 20-30 m i niżej z termokliną (lato), 

poniżej której znajduje się zimna woda z poprzedniej zimy. Wyrównany (homotermiczny, 

izotermiczny) system pojawia się jesienią i wiosną, wtedy pionowy profil temperaturowy jest 

wyrównany, temperatura mieści się w przedziale 4-6°C, z niewielkim wzrostem w kierunku dna. 

Odwrócony system termiczny występuje zimą, gdy temperatura powierzchni morza jest najniższa, 

wzrastając w miarę zbliżania się do dna, nawet od 4-6°C. Stosunkowo wysokie temperatury na 

większych głębokościach są wynikiem akumulacji wody pochodzącej z tzw. ciepłych dopływów 

(Uścinowicz, 2011). 



 
 
 
 
 

 

298 

 

Dla polskich wód Basenu Bornholmskiego temperatura wody dla poszczególnych miesięcy  

w 2016 roku, jak pokazano na Rysunku 9-7, była wyższa niż średnia wyliczona na podstawie 

pomiarów z lat 2006-2015, minimalna temperatura była również wyższa niż minimalna 

temperatura z wielolecia, co dowodzi, że rok 2016 był najcieplejszy w analizowanym okresie. 

(Krzymiński i in., 2017). 

 

 

Rysunek 9-7 Temperatura wody w warstwie powierzchniowej w 2016 r. - Basen Bornholmski (linia 
ciągła - średnia 2006-2015, linie przerywane - średnia 2006-2015 ± odchylenie standardowe, punkty - 
2016) (Krzymiński i in., 2017). 

Analiza danych pomiarowych z roku 2017 oraz ich odniesienie do dziesięciolecia 2007-2016 

potwierdza trend w ocieplaniu się wód powierzchniowych morza. Co prawda średnia temperatura 

dla lutego i lipca była zbliżona do średniej z dziesięciolecia, a w przypadku sierpnia nawet niższa, 

jednakże była wyższa dla kwietnia, czerwca, września i listopada (Rysunek 9-8). Ponadto 

minimalna temperatura wody we wszystkich miesiącach z 2017 roku była wyższa od minimalnych 

temperatur z dziesięciolecia (Krzymiński i in., 2018).  

 

Rysunek 9-8 Temperatura wody w warstwie powierzchniowej w 2017 r. - Basen Bornholmski (linia 
ciągła - średnia 2007-2016, linie przerywane - średnia 2007-2016 ± odchylenie standardowe, punkty - 
2017) (Krzymiński i in., 2018). 

Według danych pomiarowych z Państwowego Monitoringu Wód Morskich z 2017 roku temperatura 

warstwy powierzchniowej wód otwartych Basenu Bornholmskiego wynosiła w zimie 3,686°C oraz 

18,036°C w lecie (stacja P39), wód przybrzeżnych 3,05°C oraz 18,021°C dla analogicznych 
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sezonów (stacja K6). Pionowy rozkład temperatury przedstawiają dla sezonu zimowego Rysunek 

9-9 a dla letniego Rysunek 9-10. 

 

 

Rysunek 9-9 Rozkład pionowy temperatury (t) i zasolenia (s) w zimie 2017 r. dla stacji pomiarowych K6 
i P39. 

 

 

Rysunek 9-10 Rozkład pionowy temperatury (t) i zasolenia (s) w lecie 2017 r. dla stacji pomiarowych K6 
i P39. 

Zgodnie z wynikami badań in situ z 2018 roku, uzyskanych w ramach kampanii badawczej na 

potrzeby realizacji Przedsięwzięcia (Załącznik 2.I Raportu), zimą temperatura warstwy 

przypowierzchniowej wynosiła 2,236 °C (HCH_32 - Niechorze-Pogorzelica) i 2,062°C (HCH_35 - 

Rogowo) dla wód przybrzeżnych i 2,669 °C dla wód otwartych (HCH_26). W sezonie letnim było to 

20,326°C (HCH_32 - Niechorze-Pogorzelica) i 20,965 °C (HCH_35 - Rogowo) dla wód 

przybrzeżnych, a 20,75°C dla wód otwartych (HCH_26). Temperatura warstwy przydennej 

wynosiła w zimie 2,264°C (HCH_32 - Niechorze-Pogorzelica) i 2,262°C (HCH_35 - Rogowo) dla 

wód przybrzeżnych i 2,571 °C dla wód otwartych (HCH_26). W sezonie letnim temperatura warstwy 

przydennej wynosiła 19,345°C (HCH_32 - Niechorze-Pogorzelica) i 19,526°C (HCH_35 - Rogowo) 

dla wód przybrzeżnych i 5,051°C dla wód otwartych (HCH_26). Wyniki badań pokrywają się 

z pomiarami prowadzonymi w ramach PMŚ.  

Natlenienie 

Natlenianie wód morskich zależy od tych samych procesów i warunków opisanych w tym rozdziale, 

które kształtują pozostałe cechy wód morskich. W strefie głębokowodnej głównym źródłem tlenu 

są dopływy dobrze natlenionych wód z Morza Północnego, transportowany tlen jest jednak 
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sukcesywnie konsumowany przez środowisko biologiczne, co w krótkim czasie powoduje powrót do 

stanu początkowego. W strefie płytkowodnej natlenianie zależy przede wszystkim od wiatru, który 

powoduje mieszanie warstwy dennej z warstwą powierzchniową, która jest w mniejszym stopniu 

blokowana przez haloklinę (Conley et al., 2009). 

 

Tlen jest jednym z ważnych parametrów dla oceny ekosystemu morskiego. Morskie życie i jego 

różnorodność jest silnie uzależnione od natlenienia wód morskich. Obniżenie zawartości tlenu  

w wodzie morskiej powoduje zmniejszenie wielkości populacji poszczególnych gatunków, a dalsza 

redukcja poniżej przyjętej umownie granicy 2,0 ml/l (hipoksja), aż do zaniku rozpuszczonego tlenu 

(anoksja) powoduje śmierć jakichkolwiek form życia, z wyjątkiem bakterii beztlenowych (Vaquer-

Sunyer i Duarte, 2008).  

 

Morze Bałtyckie posiada jeden z największych obszarów na świecie dotkniętych zarówno hipoksją, 

jak i anoksją. Analiza danych z monitoringu z ostatnich dziesięcioleci wskazuje na dalsze, 

sukcesywne poszerzanie tych obszarów (Hansson, Andersson, 2016). W strefie przybrzeżnej 

zjawisko hipoksji nie jest tak drastyczne, jednak analiza danych z lat 1950-2009 wskazuje na 

wyraźny długoterminowy trend wzrostowy liczby obszarów zubożonych w tlen. Epizodyczne 

napływy wód oceanicznych nie mają długotrwałego wpływu na sytuację opisaną powyżej.  

 

W przypadku wschodniego wybrzeża Bałtyku łącznie z wybrzeżem Polski hipoksja występuje rzadko 

ze względu na zwiększony obieg wody w otwartych obszarach wzdłuż linii brzegowej (Conley et al., 

2011). Należy jednak pamiętać, że są to obszary zanieczyszczone mętnymi wodami śródlądowymi 

o dużym ładunku fosforanów i azotanów, które mogą powodować okresowe obniżanie zawartości 

tlenu również w tej strefie.  

 

Obserwacje dopływów wody z Morza Północnego i poziomu natlenienia z ostatnich lat potwierdzają, 

że napływy, które miały miejsce w zimie 2015/2016, podobnie jak napływ z 2014 r., spowodowały 

jedynie krótkotrwałą poprawę natlenienia dolnej warstwy obszaru głębokowodnego. W następnych 

miesiącach po napływie zaobserwowano stopniowy spadek stężenia tlenu, co doprowadziło do 

powrotu deficytu tlenu pod koniec 2016 r. na wszystkich głębokościach polskich obszarów 

morskich. Natlenienie strefy głębokowodnej Basenu Bornholmskiego w 2016 r. wyniosło 0,8 ml/l. 

Wody denne obszarów płytkowodnych, ze względu na cyrkulację i dobrą wymianę wód były dobrze 

natlenione w 2016 r. Minimalne letnie stężenie tlenu na dnie pozostawało powyżej wartości 4,0 ml/l 

dla Zatoki Pomorskiej i 5,0 ml/l dla strefy płytkowodnej Basenu Bornholmskiego. Należy zauważyć, 

że wartości te były zbliżone do średnich wartości dziesięcioletnich z okresu 2006-2015 (Krzymiński 

et al., 2017). W roku 2017 deficyt tlenowy w strefie głębokowodnej Basenu Bornholmskiego nadal 

był wyraźny, minimalne stężenie tlen wynosiło 0,1 ml/l. Tak jak w roku 2016, obszary płytkowodne 

charakteryzowały się dobrym natlenieniem. Stężenie tlenu dla Zatoki Pomorskiej wynosiło 5,8 ml/l, 

a strefy płytkowodnej Basenu Bornholmskiego 5,6 ml/l (Krzymiński i in., 2018). Na Rysunku 9-11 

i Rysunku 9-12 przedstawiono rozkład zawartości tlenu dla sezonu zimowego i letniego w 2017 

roku wzdłuż polskich wód morskich, gdzie P39 oznacza lokalizację stacji pomiarowej znajdującej 

się najbliżej wariantów przebiegu gazociągu. 
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Rysunek 9-11 Profil pionowy zawartości tlenu w polskich wodach morskich - luty 2017 (czerwona linia 
ciągła – granica strefy deficytu tlenowego 2 cm3/dm3) (Drgas N., 2017a). 

 

Rysunek 9-12 Profil pionowy zawartości tlenu w polskich wodach morskich - czerwiec 2017 (czerwona 
linia ciągła – granica strefy deficytu tlenowego 2 cm3/dm3) (Drgas N., 2017b). 

Według danych pomiarowych z Państwowego Monitoringu Wód Morskich z 2017 roku nasycenie 

tlenem warstwy powierzchniowej wód otwartych Basenu Bornholmskiego wynosiło w zimie 

106,50% oraz 113,05% w lecie (stacja P39). Nasycenie tlenem warstwy przypowierzchniowej wód 

przybrzeżnych 105,23% oraz 114,82% dla analogicznych sezonów (stacja K6). Warstwy przydenne 

wód otwartych były nasycone tlenem na poziomie 59,47% w zimie i 46,79% w lecie, dla wód 

przybrzeżnych było to odpowiednio 104,69% i 83,88%. Pionowy rozkład stężenia tlenu 

przedstawiają dla sezonu zimowego Rysunek 9-13 a dla letniego Rysunek 9-14. 

 

 

Rysunek 9-13 Rozkład pionowy stężenia tlenu (ml/l) w zimie 2017 r. dla stacji pomiarowych K6 i P39. 
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Rysunek 9-14 Rozkład pionowy stężenia tlenu (ml/l) w lecie 2017 r. dla stacji pomiarowych K6 i P39. 

W ramach kampanii badawczej na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia zbadano następujące warunki 

tlenowe: rozpuszczony tlen, 5-dniowe zapotrzebowanie na tlen (BZT5), całkowity węgiel organiczny 

(TOC), nasycenie tlenem w wodzie (%). Najważniejsze wyniki badań przedstawiono poniżej  

w Tabeli 9-3. Szczegółowe wyniki pomiarów wraz z zastosowaną metodyką przedstawiono 

w Załączniku 2.I Raportu. 

Tabela 9-3 Rozpuszczony tlen, BZT5, TOC, nasycenie tlenem w wodzie morskiej dla wariantów 
Przedsięwzięcia. 

 Tlen BZT5 TOC Nasycenie 

 mg/l mg/l mg/l % 

Otwarte wody (zima) 12,3 2,2 3,37 101 

Otwarte wody (lato) 8,8 - 3,87 114 

Niechorze-Pogorzelica (zima) 10,6 - 3,83 94 

Niechorze-Pogorzelica (lato) 8,6 - 3,94 108 

Rogowo (zima) 11,8 - 4,23 96 

Rogowo (lato) 8,8 - 4,25 106 

Przejrzystość wody i zawiesina 

Przejrzystość morza, wyrażona w głębokości widoczności krążka Secchi’ego, zależy w głównej 

mierze od warunków termicznych, jak również od aktywności antropogenicznej. Rozwój 

fitoplanktonu, a tym samym obecność masy komórkowej w wodzie morskiej jest główną przyczyną 

zmniejszenia jej przezroczystości. 

 

Woda rzeczna przynosi duże ilości zawiesiny do Morza Bałtyckiego, co powoduje zmętnienie 

powierzchniowej warstwy wód. Oznacza to ograniczenie napływu światła słonecznego  

i zmniejszenie grubości warstwy wody eufotycznej (strefy, w której występuje wystarczająca ilość 

światła do fotosyntezy). Ten negatywny wpływ jest szczególnie zauważalny w płytkich wodach 

strefy przybrzeżnej i nasila się wokół ujść największych rzek. 

 

Na podstawie danych pomiarowych z lat 2006-2016 można stwierdzić, że na całym monitorowanym 

obszarze zaobserwowano poprawę przejrzystości polskich wód morskich, zarówno w okresie letnim, 

jak i w ciągu całego roku. Najsilniejszy trend wzrostowy odnotowano w Basenie Bornholmskim, 

głównie w zakresie średnich rocznych. W przypadku Basenu Bornholmskiego średnia roczna 

przezroczystość wody morskiej w 2016 r. wynosiła 7,9 m (Krzymiński i in., 2017). 

 

W roku 2017 nastąpiło znaczne pogorszenie przejrzystości wody względem roku 2016. W Basenie 

Bornholmskim średnia roczna przezroczystość wody morskiej wyniosła 6,0 m (Krzymiński i in., 

2018) i była najniższa w całym dziesięcioleciu. 
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Średnia przezroczystość wody (widoczność krążka Secchi’ego) i zawiesina, mierzone in situ na 

stacjach pobierania próbek znajdujących się wzdłuż tras wariantów Przedsięwzięcia, w ramach 

kampanii badawczej prowadzonej na potrzeby Projektu, zostały przedstawione w Tabeli 9-4. 

Szczegółowe wyniki pomiarów wraz z zastosowaną metodyką przedstawiono w Załączniku 2.I 

Raportu. 

Tabela 9-4 Średnia przezroczystość wody (widoczność krążka Secchi’ego) mierzona in situ w stacjach 
pobierania próbek na trasach wariantów Przedsięwzięcia. 

Strefa 
Przezroczystość  Zawiesina ogólna 

[m] [mg/dm-3] 

Niechorze-Pogorzelica – zima  8,41 
poniżej granicy oznaczalności 
(LOQ)* 

Niechorze-Pogorzelica – lato  4,78 
poniżej granicy oznaczalności 
(LOQ)* 

Rogowo – zima  8,8 
poniżej granicy oznaczalności 
(LOQ)* 

Rogowo – lato  5,05 
poniżej granicy oznaczalności 
(LOQ)* 

* LOQ: 2,00 mg·dm-3 

Eutrofizacja 

Jednym z największych i najtrudniejszych problemów środowiskowych Morza Bałtyckiego jest 

utrzymująca się eutrofizacja spowodowana nadmiernymi ładunkami azotu i fosforu do wód 

morskich. 

 

Nadmierny dopływ substancji biogennych do środowiska morskiego zwiększa wzrost fitoplanktonu, 

prowadząc do zmniejszenia warunków świetlnych, zubożenia w tlen (wraz z degradacją 

nadmiernych producentów pierwotnych) oraz kaskadą innych zmian w ekosystemie. Co najmniej 

97 procent regionu zostało ocenione jako eutroficzne w latach 2011-2016 zgodnie ze zintegrowaną 

oceną stanu ekologicznego. Ładunki składników odżywczych z lądu zmniejszyły się w wyniku 

regionalnych ograniczeń napływu składników odżywczych, ale efekt tych działań nie został jeszcze 

zidentyfikowany w zintegrowanej ocenie stanu. Chociaż na niektórych obszarach obserwuje się 

oznaki poprawy, to wpływ wcześniejszych i obecnych dopływów składników odżywczych wciąż 

przeważa nad ogólnym stanem (HELCOM, 2018e).  

 

Najważniejszym wskaźnikiem opisującym proces eutrofizacji Morza Bałtyckiego jest zawartość 

fosforanów i azotu nieorganicznego i całkowitego w wodzie morskiej. Substancje te mają 

największy, bezpośredni lub pośredni wpływ na inne wskaźniki eutrofizacji, w tym na rozwój 

fitoplanktonu mierzonego zawartością chlorofilu-a. 

 

Dla polskich obszarów morskich najnowsze dostępne dane dotyczące oceny stanu środowiska  

w zakresie eutrofizacji pochodzą z 2016 i 2017 roku. Ocenę przeprowadzono zgodnie z zaleceniami 

Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej, opartej na badaniach przeprowadzonych  

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Stan środowiska za rok 2016 w zakresie 

eutrofizacji został uznany za nieodpowiedni zgodnie ze skalą zalecaną w dyrektywie ramowej  

i poniżej dobrego (subGES) zgodnie z holistyczną metodyką oceny HELCOM. Głównym powodem 

takie oceny były przede wszystkim niedotlenienie dolnych warstw strefy głębokowodnej  

i nadmierne zakwity fitoplanktonu (Krzymiński i in., 2017). Stan środowiska za rok 2017  

w zakresie eutrofizacji ponownie został uznany za nieodpowiedni i poniżej dobrego (subGES),  

a głównymi przyczynami były wysokie stężenia azotu oraz fosforu, a także nadmierne zakwity 

fitoplanktonu skutkujące zwiększoną koncentracją chlorofilu-a i zmniejszoną przezroczystością wód 

morskich (Krzymiński i in., 2018). 

 

Podsumowujące zestawienie czterech powyższych czynników: temperatury, zasolenia, zmętnienia 

i zawartości chlorofilu-a w rozkładzie pionowym dla wszystkich stacji, dla zimy przedstawia Rysunek 

9-14, Rysunek 9-15, Rysunek 9-16, Rysunek 9-17, Rysunek 9-18 oraz Rysunek 9-19. Pionowy 



 
 
 
 
 

 

304 

 

rozkład dla sezonu letniego przedstawia Rysunek 9-20, Rysunek 9-21, Rysunek 9-22, Rysunek 

9-23 oraz Rysunek 9-24. Szczegółowe zestawienie uzyskanych wyników badań wraz z metodyką 

oraz oceną wyników zostało przedstawione w Załączniku 2.I Raportu. 

 

 

Rysunek 9-15 Pionowy rozkład temperatury (t; °C), zasolenia (S; PSU), zmętnienia (T; FTU) i zawartości 
chlorofil-a (c; mg/m3) w sezonie zimowym dla stacji HCH_25 i HCH_26. 

 

Rysunek 9-16 Pionowy rozkład temperatury (t; °C), zasolenia (S; PSU), zmętnienia (T; FTU) i zawartości 
chlorofil-a (c; mg/m3) w sezonie zimowym dla stacji HCH_28 i HCH_29. 

 



 
 
 
 
 

 

305 

 

 

Rysunek 9-17 Pionowy rozkład temperatury (t; °C), zasolenia (S; PSU), zmętnienia (T; FTU) i zawartości 
chlorofil-a (c; mg/m3) w sezonie zimowym dla stacji HCH_30 i HCH_32. 

 

 

Rysunek 9-18 Pionowy rozkład temperatury (t; °C), zasolenia (S; PSU), zmętnienia (T; FTU) i zawartości 
chlorofil-a (c; mg/m3) w sezonie zimowym dla stacji HCH_31 i HCH_34. 

 

 

Rysunek 9-19 Pionowy rozkład temperatury (t; °C), zasolenia (S; PSU), zmętnienia (T; FTU) i zawartości 
chlorofil-a (c; mg/m3) w sezonie zimowym dla stacji HCH_35. 
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Rysunek 9-20 Pionowy rozkład temperatury (t; °C), zasolenia (S; PSU), zmętnienia (T; FTU) i zawartości 
chlorofil-a (c; mg/m3) w sezonie letnim dla stacji HCH_25 i HCH_26. 

 

 

Rysunek 9-21 Pionowy rozkład temperatury (t; °C), zasolenia (S; PSU), zmętnienia (T; FTU) i zawartości 
chlorofil-a (c; mg/m3) w sezonie letnim dla stacji HCH_28 i HCH_29. 

 

Rysunek 9-22 Pionowy rozkład temperatury (t; °C), zasolenia (S; PSU), zmętnienia (T; FTU) i zawartości 
chlorofil-a (c; mg/m3) w sezonie letnim dla stacji HCH_30 i HCH_32. 
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Rysunek 9-23 Pionowy rozkład temperatury (t; °C), zasolenia (S; PSU), zmętnienia (T; FTU) i zawartości 
chlorofil-a (c; mg/m3) w sezonie letnim dla stacji HCH_31 i HCH_34. 

 

 

Rysunek 9-24 Pionowy rozkład temperatury (t; °C), zasolenia (S; PSU), zmętnienia (T; FTU) i zawartości 
chlorofil-a (c; mg/m3) w sezonie letnim dla stacji HCH_35. 

Odczyn wody morskiej 

Parametrem opisującym zakwaszenie wody morskiej jest odczyn pH wody. Monitorowanie pH 

środowiska morskiego jest podstawą do uchwycenia trendów zmian czasowych i przestrzennych, 

wynikających zarówno z działalności człowieka (głównie spalania paliw kopalnych), jak i czynników 

naturalnych oraz możliwych zmian w funkcjonowaniu ekosystemów morskich. 

 

Na podstawie danych z pomiarów Państwowego Monitoringu Wód Morskich z lat 2006-2016 można 

określić niewielką tendencję wzrostową pH wody morskiej dla całego obszaru polskich wód 

morskich. W 2016 r. średnia wartość odczynu pH wód Basenu Bornholmskiego wynosiła 8,18  

i była wyższa od średniej z 2015 roku (8,12) (Krzymiński i in., 2017). Dane z roku 2017 potwierdziły 

trend, średnia wartość odczynu pH dla wód Basenu Bornholsmkiego wynosiła 8,19 (Krzymiński 

i in., 2018). Na Rysunku 9-25 przedstawiono pionowy rozkład odczynu pH w profilu najbliższym do 

obszaru Przedsięwzięcia. Wyraźnie widoczne jest zwiększenie zakwaszenia względem głębokości 

akwenu. 
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Rysunek 9-25 Pionowy rozkład pH w polskich wodach morskich (kwiecień 2016) (Krzymiński i in., 2017). 

Średnia wartość pH i zasadowość oznaczona w próbkach wody morskiej pobranych na trasach 

wariantów Przedsięwzięcia, w ramach kampanii badawczej realizowanej na potrzeby Projektu, 

została przedstawiona w Tabeli 9-5. Wyniki pomiarów odczynu pH są zbieżne z pomiarami 

prowadzonymi przez PMŚ. 

Tabela 9-5 Średnie pH i zasadowość. 

Strefa pH 
zasadowość 

[mmol∙dm3] 

Niechorze-Pogorzelica – zima  7,97 1,71 

Niechorze-Pogorzelica – lato  8,39 1,63 

Rogowo – zima  7,92 1,69 

Rogowo – lato  8,39 1,67 

Prądy morskie 

Na otwartych wodach Bałtyku identyfikuje się następujące główne rodzaje prądów. Prądy wiatrowe 

wywołane bezpośrednim oddziaływaniem wiatru na powierzchnię morza. Prądy termohalinowe 

powodowane przez różnicę gęstości wody i jej warstwowe ułożenie temperatury i zasolenia, jak 

również przez okresowe wlewy słonej wody. Kolejnym z głównych typów prądów morskich są prądy 

kompensacyjne związane z pionową cyrkulacją wody, kiedy przydenne masy wód przemieszczają 

się na powierzchnię lub wody powierzchniowe poruszają się w głębsze obszary. 

 

Główne rodzaje prądów w strefie brzegowej to natomiast: 

• prądy brzegowe; 

• przepływy związane z ruchami oscylacyjnymi cząstek wody; 

• kompensacyjne prądy powrotne; 

• masowy transport płynów; 

• prądy strugowe. 

Istotne dla procesów zachodzących w strefie przybrzeżnej są głównie prądy brzegowe (Pruszak, 

2003). Należy dodać, że w strefach płytkowodnych kierunki prądów w warstwie dennej są zbliżone 

do kierunków w warstwie przypowierzchniowej. 

Komponenty mechaniki wody morskiej, opisane w skróconej formie powyżej, są ważne dla procesu 

wymiany wody w Morzu Bałtyckim, utrzymując w ten sposób poziom zasolenia, natleniania, 

temperatury oraz kierunków i intensywności transportu substancji odżywczych i zanieczyszczeń. 

W 2016 roku na polskich wodach przeważające kierunki prądów podpowierzchniowych były 

następujące. W polskiej strefie przybrzeżnej Basenu Bornholmskiego znajdowały się one w wąskim 

pasie wzdłuż osi północny-wschód południowy-zachód, a najsłabiej zaznaczały się kierunki 

północny i południowy. Przy czym przez wiele wcześniejszych lat dominował kierunek północno-

zachodni. W Zatoce Pomorskiej w roku 2016 przeważał kierunek północny i równoległy do linii 
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brzegowej, w porównaniu z wieloletnimi okresami dominacji prądów południowo-zachodnich 

(Krzymiński i in., 2017). Rozkład prądów za rok 2016 przedstawione zostały na Rysunku 9-26.  

 

 

Rysunek 9-26 Róża prądów w warstwie podpowierzchniowej 7,5-12,5 m w 2016 roku. (Krzymiński i in., 
2017). 

Falowanie 

Falowanie powierzchni morza wykazuje sezonową zmienność, skorelowaną z prędkością wiatru.  

W południowej części Bałtyku Właściwego najczęstsze są fale bardzo małe (0 - 0,75 m) i małe (0,75 

- 1,75 m). Średnie fale (1,75 - 3,25 m) w okresie od kwietnia do lipca pojawiają się  

z prawdopodobieństwem 5% i nieco wyższe w pozostałych miesiącach. Z kolei udział wysokich fal 

(3,25 - 4,75 m) od kwietnia do sierpnia nie przekracza 1%. Fale bardzo wysokie (> 4,75 m) 

pojawiają się tylko od września do marca, z niewielką częstością względną od 0,1 do 0,7%. Wiatrom 

burzowym towarzyszy silne falowanie powierzchni morza i piętrzenie się wód przybrzeżnych, które 

na polskim wybrzeżu osiągają wysokość 2 m powyżej poziomu średniego (Uścinowicz i in., 2011). 

Poziom morza 

Poziom Morza Bałtyckiego na odcinku od północnej części Zatoki Botnickiej do Zatoki 

Meklemburskiej wykazuje ponad 20 cm odchylenia (w Zatoce Botnickiej jest wyższy), utrzymywany 

przez różnicę zasolenia, dodatni bilans wodny (głównie czynnik słodkowodny) i warunki 

anemometryczne. W zakresie wahań poziomu morza oprócz krótkotrwałych zmian deformujących 

powierzchnię wody (wynikających z falowania w wyniku działania wiatru) widoczne są 

długookresowe zmiany poziomu. Na roczne cykle zmian poziomu wody składają się wahania 

objętości wód rzecznych wpływających do morza, dominujące w danym sezonie kierunki wiatru, 

zmiany wynikające z sezonowych różnic w temperaturze wód.  

 

Ostatnie dostępne pomiary poziomu morza pochodzą z 2012 roku, a najbliższe punkty pomiarowe 

zlokalizowano w Świnoujściu i Kołobrzegu. Średni poziom morza odnotowany w Świnoujściu wyniósł 

511 cm, minimalny poziom mierzony w lutym 421 cm, a najwyższy 623 cm w styczniu.  

W Kołobrzegu było to odpowiednio 512 cm, 442 cm oraz 642 cm (Jakusik i in., 2013).  
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Substancje biogenne i zanieczyszczenia 

Substancje biogenne 

Od lat 80-tych ubiegłego wieku ładunek składników odżywczych do Morza Bałtyckiego uległ 

zmniejszeniu, a w niektórych zlewniach nastąpiły znaczne redukcje. Przykładowo, ilość 

wprowadzanego drogą wodną azotu jest obecnie na poziomie z lat 60., a ładunek fosforu na 

poziomie z lat 50-tych XX wieku. Współczesny roczny całkowity ładunek substancji biogennych do 

Morza Bałtyckiego przedstawiono w Tabeli 9-6. Największy udział ma dopływ rzeczny, zarówno dla 

azotu, jak i fosforu. Ładunki atmosferyczne stanowią około 30% całkowitego wkładu azotu, 

pochodzącego głównie z procesów spalania związanych z żeglugą, transportem drogowym, 

produkcją energii i rolnictwem. Największy względny spadek ładunków azotu i fosforu w ostatnich 

dziesięcioleciach nastąpił w źródłach bezpośrednich, które obecnie stanowią 4-5% łącznych 

ładunków. W latach 1995-2015 atmosferyczny ładunek azotu zmniejszył się o 24 do 30% dla 

wszystkich zlewni (HELCOM, 2018e). 

Tabela 9-6 Ładunki azotu i fosforu do Morza Bałtyckiego (HELCOM, 2018b). 

 
Wielkość ładunku do Morza Bałtyckiego / Bałtyku Właściwego w 2014 r. 

[Tony] 

Fosfor (Ptot) 30,949 / 17,099 

Azot (Ntot) 825,825 / 381,965 

 

Zawartość substancji biogennych w wodzie jako wskaźnik eutrofizacji, analizowany jest  

w odniesieniu do sezonu zimowego, gdy ze względu na minimalną aktywność biologiczną ich poziom 

osiąga maksimum, a ta pula jest bazą pokarmową dla fitoplanktonu rozwijającego się w okresie 

wiosennym.  

 

Dla oceny jakości środowiska istotny jest, obserwowany we wszystkich obszarach polskiej strefy 

Morza Bałtyckiego, trend wzrostowy stężenia fosforu i azotu całkowitego w miesiącach letnich, gdyż 

oznacza wzrost produkcji fitoplanktonu w lecie i koreluje z obserwowanymi tendencjami stężenia 

chlorofilu w wodzie (Krzymiński i in., 2013). 

 

Porównując dane pomiarowe z roku 2016 ze średnimi wartościami dla okresu 2006-2015, należy 

stwierdzić, że w przypadku Basenu Bornholmskiego stężenie fosforu mineralnego wzrosło 

dwukrotnie, stężenie azotu całkowitego nieznacznie wzrosło, a stężenia fosforu całkowitego i azotu 

nieorganicznego uległy zmniejszeniu. Wzrost fosforu nieorganicznego można skorelować z dużymi 

napływami soli, które pojawiły się w ostatnich latach (Krzymiński i in., 2017). 

Tabela 9-7 Stężenie fosforu i azotu w wodzie morskiej w 2016 r. (Krzymiński i in., 2017). 

 Jednostka 
Wody powierzchniowe  
(0-10 m) 
Basenu Bornholmskiego 

Wody powierzchniowe  
(0-10 m) 
Basenu Gdańskiego 

Fosfor nieorganiczny 
(DIP) 

mmol · m-3 0,80 0,83 

Fosfor całkowity 
(TP) 

mmol · m-3 0,55 0,6 

Azot mineralny 
(DIN) 

mmol · m-3 3,24 5,75 

Azot całkowity (TN) mmol · m-3 25,91 29,92 

 

W ramach kampanii badawczej na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia określono średnie stężenia 

substancji odżywczych w próbkach wody morskiej pobranych na trasach wariantów Przedsięwzięcia 

(Tabela 9-8). 
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Tabela 9-8 Średnie stężenia substancji biogennych w próbkach wody morskiej pobranych na trasach 
wariantów Przedsięwzięcia. 

Substancje biogenne 
Średnie stężenie (zima) Średnie stężenie (lato) 

[mg/l] [mg/l] 

Fosfor nieorganiczny – otwarte wody 
Basenu 

0,021 
poniżej granicy 
oznaczalności* 

Fosfor całkowity – otwarte wody Basenu 0,032 0,021 

Azot mineralny – otwarte wody Basenu 0,033 0,046 

Azot całkowity – otwarte wody Basenu 0,35 0,31 

Fosfor nieorganiczny – Niechorze-
Pogorzelica 

0,022 
poniżej granicy 
oznaczalności* 

Fosfor całkowity – Niechorze-Pogorzelica 0,028 0,023 

Azot mineralny – Niechorze-Pogorzelica 0,094 0,039 

Azot całkowity – Niechorze-Pogorzelica 0,30 0,31 

Fosfor nieorganiczny – Rogowo 0,022 
poniżej granicy 
oznaczalności* 

Fosfor całkowity – Rogowo 0,030 0,024 

Azot mineralny – Rogowo 0,084 0,003 

Azot całkowity – Rogowo 0,34 0,34 

* LOQ: DIP=0,009 mg·dm-3 

 

Zanieczyszczenia organiczne 

Znaczne ilości zanieczyszczeń organicznych w Morzu Bałtyckim pochodziły z wielu źródeł w ciągu 

ostatnich kilkudziesięciu lat, z przemysłu, rolnictwa, farb stosowanych na statkach i łodziach, 

odpadów oraz ścieków. 

 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) mogą być niebezpieczne ze względu 

na ich trwałość i możliwość gromadzenia się w organizmach wodnych, w szczególności 

bezkręgowcach, takich jak małże i skorupiaki. U większości kręgowców WWA są dość szybko 

metabolizowane, jednak WWA i toksyczne związki pośrednie powstające podczas degradacji 

metabolicznej mogą powodować szkodliwe skutki u ryb. WWA związane z cząsteczkami w wodzie 

gromadzą się w osadach i są trwałe, szczególnie w osadach beztlenowych. 

 

Polichlorowane bifenyle (PCB) to syntetyczne związki chemiczne, które nie występują 

naturalnie w środowisku. Ze względu na swoje właściwości, PCB były wykorzystywane w wielu 

różnych zastosowaniach i procesach produkcyjnych, zwłaszcza jako plastyfikatory, izolatory i środki 

ogniochronne. Są one szeroko rozpowszechnione w środowisku, na przykład poprzez niewłaściwe 

obchodzenie się z odpadami lub wycieki z transformatorów, skraplaczy i systemów hydraulicznych. 

Długoterminowe skutki PCB obejmują zwiększone ryzyko zachorowania na raka, infekcje, obniżenie 

funkcji poznawczych, któremu towarzyszą niekorzystne efekty behawioralne, a także rodzenie 

niemowląt o niższej niż normalnie masie urodzeniowej (Carpenter, 2006).  

 

Dioksyny (PCDD/F) nigdy nie były produkowane celowo, ale są drobnymi zanieczyszczeniami  

w kilku chlorowanych chemikaliach (np. PCB, chlorofenole, heksachlorofeny itp.) i powstają  

w wyniku niektórych procesów przemysłowych oraz z większości procesów spalania, takich jak 

spalanie odpadów komunalnych oraz palenie w piecach na małą skalę w słabo kontrolowanych 

warunkach. Najważniejszymi toksycznymi efektami obecności PCDD/F są toksyczność rozwojowa, 

rakotwórczość i immunotoksyczność (HELCOM, 2017b). 

 

Średnie stężenia WWA i PCB określone w próbkach wody morskiej pobranych dla tras wariantów 

Przedsięwzięcia, w ramach kampanii badawczej prowadzonej na potrzeby Projektu, przedstawiono 

w Tabeli 9-9. Szczegółowe wyniki pomiarów wraz z zastosowaną metodyką przedstawiono 

w Załączniku 2.I Raportu. 
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Tabela 9-9 Średnie stężenia WWA i PCB w próbkach wody morskiej pobranych na trasach wariantów 
Przedsięwzięcia. 

Zanieczyszczenia organiczne 
Średnie stężenie (zima) Średnie stężenie (lato) 

[µg/l] [µg/l] 

WWA – Niechorze-Pogorzelica 0,011 0,008 

PCB – Niechorze-Pogorzelica poniżej granicy oznaczalności* poniżej granicy oznaczalności* 

WWA – Rogowo 0,016 0,008 

PCB – Rogowo poniżej granicy oznaczalności* poniżej granicy oznaczalności* 

* LOQ: PCB=0,001 µg∙dm-3 

 

Metale ciężkie 

Metale ciężkie są transportowane do morza za pośrednictwem rzek, odpływów z obszarów 

przybrzeżnych, bezpośrednich zrzutów wody do morza oraz przez mokre i suche odkładanie 

atmosferyczne. W przypadku ładunków unoszących się w powietrzu mogą one pochodzić  

z odległych źródeł poza obszarem zlewiska Morza Bałtyckiego (HELCOM, 2007). 

 

Ładunki metali ciężkich do Morza Bałtyckiego (dane z 2006 roku) przedstawia Tabela 9-10. 

Tabela 9-10 Ładunki metali ciężkich do Morza Bałtyckiego (HELCOM, 2011). 

Metale ciężkie 
Ładunki do Morza Bałtyckiego z roku 2006 

[Tony] 

Arsen (As) Brak informacji 

Chrom (Cr) 151,6 

Cynk (Zn) 3 157,3 

Miedź (Cu) 886,3 

Kadm i jego związki (Cd) 47,7 

Ołów i jego związki (Pb) 282,1 

Rtęć (Hg) i związki rtęci 0,8 

Nikiel i jego związki (Ni) 592 

 

Metale ciężkie mogą gromadzić się w morskich łańcuchach pokarmowych do poziomów, które są 

toksyczne dla organizmów morskich, w szczególności dla drapieżników i mogą stanowić zagrożenie 

dla zdrowia ludzi. Po uwolnieniu do Morza Bałtyckiego niebezpieczne substancje mogą pozostawać 

w wodzie przez bardzo długi czas. Stężenia metali ciężkich w wodzie Morza Bałtyckiego są nawet 

20-krotnie wyższe w porównaniu z Północnym Atlantykiem (HELCOM, 2007). 

 

Średnie stężenia nietrwałych postaci metali ciężkich określone w próbkach wody morskiej 

pobranych na trasach wariantów Przedsięwzięcia, w ramach kampanii badawczej realizowanej na 

potrzeby Projektu, przedstawiono w Tabeli 9-12. Dane zaprezentowano w podziale na wspólne 

wody otwarte Basenu Bornholmskiego, wariant Niechorze-Pogorzelica i wariant Rogowo. 

Szczegółowe wyniki pomiarów wraz z zastosowaną metodyką przedstawiono w Załączniku 2.I 

Raportu. 

Tabela 9-11 Średnie stężenia nietrwałych postaci metali ciężkich określone w próbkach wody morskiej 
pobranych na trasach wariantów Przedsięwzięcia (otwarte wody; Niechorze-Pogorzelica; Rogowo). 

Metale ciężkie 
Średnie stężenie 

[µg/l] 

Arsen (As) 0,92; 1,03; 0,86 

Chrom (Cr) 0,047; 0,091; 0,071 

Kadm i jego związki (Cd) poniżej granicy oznaczalności* 

Ołów i jego związki (Pb) 0,123; 1,143; 0,057 

Rtęć (Hg) i związki rtęci poniżej granicy oznaczalności* 

Nikiel i jego związki (Ni) 1,19; 1,22; 1,25 

* LOQ: Cd=0,020 µg∙dm-3; Hg=0,05 µg∙dm-3 
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Istniejące presje antropogeniczne 

W obszarze planowanej lokalizacji Przedsięwzięcia stwierdzono presje antropogeniczne, które mogą 

w istotny sposób wpłynąć na warunki hydrologiczne i jakość wody. 

 

Morze Bałtyckie jest obszarem o najwyższym poziomie ruchu statków na świecie. Główne szlaki 

żeglugowe, w tym transbałtycki szlak żeglugowy Gdynia-Rostock, znajdują się w bezpośrednim 

sąsiedztwie lub przecinają korytarze planowanego gazociągu. Więcej informacji o żegludze 

morskiej można znaleźć w Rozdziale 9.22 Raportu. Podczas normalnego ruchu statków wycieki 

różnego rodzaju substancji (olej napędowy i oleje smarne, benzyna itp.) mogą przedostawać się 

do wody w niewielkich ilościach, powodując pogorszenie jakości wody. 

 

Ponadto na analizowanym obszarze i w jego bezpośrednim sąsiedztwie prowadzone są połowy 

komercyjne ryb, a jedną z form połowów jest trałowanie. Działanie to może powodować zakłócenia  

w strukturze osadów dennych i ułatwiać przejście metali i innych zanieczyszczeń z osadów do słupa 

wody, powodując pogorszenie jakości wody. Szczegółowy opis rybołówstwa przedstawiono  

w Rozdziale 9.23 Raportu. 

 

W bliskim sąsiedztwie obszarów przybrzeżnych Przedsięwzięcia nie prowadzi się intensywnej 

działalności rolniczej. Niemniej jednak, ta część Bałtyku Właściwego jest pośrednio narażona  

w skali regionalnej na efekt intensywnej działalności człowieka na lądzie poprzez przenoszenie 

zanieczyszczeń rzekami oraz drogą atmosferyczną. 

 

Odrębnym zagadnieniem, istotnym z punktu widzenia analizy presji antropogenicznych na 

środowisko Morza Bałtyckiego, jest proces zmian klimatu, na który ma bez wątpienia wpływ 

działalność człowieka, w tym zwłaszcza emisja gazów cieplarnianych w ostatnich dziesięcioleciach 

intensywnego rozwoju industrialnego.  

 

Pomiary temperatury powietrza wykazały znaczący wzrost w regionie Morza Bałtyckiego w ciągu 

ostatnich 140 lat. Od 1871 r. trendy średniej temperatury wykazały wzrost o 0,11°C na dekadę na 

północ od równoleżnika 60 °N i wzrost o 0,08 °C na południe od równoleżnika 60 °N, podczas gdy 

trend średniej globalnej temperatury wynosił około 0,05 °C na dekadę w okresie od 1861 do 2000 r. 

Zmienia się również dzienny cykl temperaturowy, zmiana uwidacznia się poprzez wzrost 

ekstremalnych wartości temperaturowych. Powyższe zmiany powodują zaburzenia pór roku: 

długość okresu wegetacji wzrosła, podczas gdy długość okresu zimowego zmalała. 

 

Symulacje przyszłego klimatu wskazują na dalszy wzrost temperatury w obszarze Morza 

Bałtyckiego, przy czym będzie się on utrzymywał na większym poziomie niż odpowiadający wzrost 

średniej temperatury na świecie. Największe ocieplenie przewiduje się dla regionów północnych  

w sezonie zimowym. Wzrost średniej dziennej zimowej temperatury będzie najbardziej widoczny 

w najchłodniejszych okresach, podczas gdy ekstremalne wysokie wartości w lecie również będą 

bardziej wyraźne niż obecnie. 

 

Wody powierzchniowe Morza Bałtyckiego stały się cieplejsze się we wszystkich porach roku od 1985 

roku. Szacuje się, że średnia roczna temperatura na powierzchni morza wzrosła o 1°C/dekadę  

w latach 1990-2008, przy największym wzroście w północnej Zatoce Botnickiej i z dużymi 

wzrostami również w Zatoce Fińskiej, Zatoce Ryskiej północnym Bałtyku Właściwym. Na obszarach 

północnych niedawny spadek zasięgu i czasu trwania pokrywy lodowej silnie wpłynął na 

temperaturę wody morskiej, chociaż zmiany te wydają się być w granicach zmienności w ciągu 

ostatnich 500 lat. Jednakże, symulacje wskazują, że w przyszłości nastąpi dalszy drastyczny spadek 

zasięgu i czasu trwania pokrywy lodowej. 

 

Przewiduje się, że największe zmiany temperatury powierzchni morza pojawią się latem w Zatoce 

Botnickiej i Botniku Południowym oraz w Zatoce Fińskiej wiosną. Wzrost temperatury w lecie na 

powierzchni morza prawdopodobnie wyniesie około 2°C w południowej części Morza Bałtyckiego  
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i około 4°C w północnych częściach pod koniec tego stulecia. Zakłada się również, że warstwa wód 

powierzchniowych ogrzeje się bardziej od warstw głębokich we wszystkich podakwenach Morza 

Bałtyckiego, co może się przyczynić do nasilenia stratyfikacji termicznej w ciągu roku. Nastąpi 

również wzrost opadów, szczególnie dla części północnej co przyczyni się do powiększenia 

dodatniego bilansu wodnego poprzez jeszcze większy napływ wód rzecznych (HELCOM, 2013a). 

 

Zmiany klimatyczne, mają także wpływ na zmianę poziomu morza. Względny poziom mórz spada 

o 8,2 mm/rok w północnej części Morza Bałtyckiego i nieznacznie wzrasta w południowej części 

Bałtyku. Bezwzględny poziom morza wzrasta od 1,3 do 1,8 mm/rok, co jest zgodne  

z najnowszymi szacunkami światowymi (Hünicke et al., 2015). Na podstawie scenariusza średniego 

zasięgu określono wzrost względnego poziomu morza w XXI wieku na 60 cm w pobliżu Hamburga, 

a dla Zatoki Botnickiej spadek względnego poziomu morza o 35 cm. W przypadku scenariusza 

skrajnego wartości te są większe o dodatkowe 50 cm (Grinsted, 2015). 

 

 

Rysunek 9-27 Przewidywana zmiana poziomu morza w Morzu Bałtyckim w okresie 2090-2099 wyliczona 
na podstawie danych z okresu 1990-1999 (Grinsted, 2015). 

Odnosząc się do obszaru Przedsięwzięcia, poniższy wykres (Rysunek 9-28) przedstawia wieloletnią 

zmianę średniego rocznego poziomu morza dla punktu pomiarowego w Świnoujściu. Wzrost 

średniego poziomu morza i jego ekstremalnych wartości jest wyraźnie widoczny, a poziomy 

odnotowane w 2012 r. należą do najwyższych zmierzonych od 1901 r. 

 

 

Rysunek 9-28 Zmiana poziomu morza w Świnoujściu w latach 1901-2012 (Jakusik i in., 2013). 
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Prognozy średnich zmian poziomu morza w okresie 2012-2022 względem okresu odniesienia 1971-

1990 wskazują na wzrost dla całego polskiego wybrzeża na średnim poziomie 5 cm, a dla lat 2081-

2100 wzrost oscyluje w granicach 20-28 cm (Jakusik i in., 2012). 

 

Wpływ ekstremalnych zdarzeń pogodowych, spowodowanych zmianami klimatu na Przedsięwzięcie 

został opisany w Rozdziale 4 Raportu.  

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Parametry fizyczne i chemiczne wody oraz jej jakość silnie wpływają na biotyczne elementy 

środowiska morskiego. Każda znacząca lub w niektórych przypadkach niewielka zmiana tych 

parametrów może wpływać na liczebność, strukturę i stan populacji wielu gatunków – planktonu, 

bentosu, ryb czy ssaków morskich, a w konsekwencji na różnorodność środowiska morskiego. 

Dlatego hydrologię i jakość wody należy uznać za zasoby o dużym znaczeniu dla środowiska. 

 

Stan środowiska polskiej części Basenu Bornholmskiego w zakresie eutrofizacji (cecha C5) w 2016 

i 2017 roku został uznany za poniżej dobrego (subGES), między innymi z powodu bardzo złych 

warunków natlenienia warstwy przydennej strefy głębokowodnej oraz przekroczenia granicznej 

koncentracji chlorofilu. Poszczególne parametry wskaźnikowe zostały omówione szeroko 

w niniejszym Rozdziale. 

 

Zgodnie z zapisami podstawowego dokumentu strategicznego w planowaniu gospodarowania 

wodami w Polsce dotyczącego analizowanego terenu tj. Planu gospodarowania wodami dla obszaru 

dorzecza Odry (PGW), obszar Przedsięwzięcia znajduje się w granicach jednolitej części wód 

przybrzeżnych Sarbinowo - Dziwna (CWIIWB8), której stan ekologiczny oceniony został jako zły 

przy zagrożeniu nieosiągnięcia celów środowiskowych wskazanych w PGW. 

 

Na podstawie danych z pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 

stan elementów fizykochemicznych w roku 2016, jak i w roku 2017 został oceniony jako poniżej 

stanu dobrego (Krzymiński i in., 2017; Krzymiński i in., 2018). Główną przyczyną była zbyt mała 

przezroczystość wód oraz wysokie stężenie substancji biogennych.  

 

Wykonane na potrzeby przygotowania Przedsięwzięcia badania środowiska morskiego potwierdzają 

taką klasyfikację. W wyniku przeprowadzonej klasyfikacji wykazano, że w badanym okresie 

(wrzesień 2018 r.) nastąpiło przekroczenie wartości granicznych (wyznaczanych jako wartości 

średnia z pomiarów w miesiącach VI–IX) przezroczystości (widzialności krążka Secchiego) oraz 

substancji biogennych (azotu ogólnego, fosforu ogólnego) w obszarze badań wód przybrzeżnych 

dla obydwu omawianych lokalizacji. Uzyskane średnie wartości stężeń spowodowały klasyfikację 

tych wskaźników jako poniżej stanu dobrego. Wynik takiej oceny nie odbiega od oceny dokonanej 

przez WIOŚ dla jednolitej części wód Sarbinowo-Dziwna (PLCWIIIWB8). Szczegółowe wyniki 

prezentuje Załącznik 2.I Raportu. 

 

Kwestie dotyczące ochrony środowiska wód morskich w świetle dyrektyw europejskich, 

wyznaczonych celów ochrony, stanu wód morskich oraz stanu ekologicznego jednolitej części wód 

przybrzeżnych zostały szczegółowo omówione w Rozdziale 10 Raportu. 

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Hydrologia i jakość wody jest odporna na zmiany (w kontekście działań związanych 

z Przedsięwzięciem), naturalnie i szybko powraca do stanu sprzed pojawienia się oddziaływania, 

kiedy tylko przestaje ono występować. 

 

Dlatego na potrzeby OOŚ założono, że wrażliwość fizycznych i chemicznych parametrów 

wody morskiej jest niska. 
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 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu.  

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na hydrologię 

i jakość wody, w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena została wykonana zgodnie 

z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na znaczenie 

poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, 

określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, 

intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ), z wrażliwością danego receptora, 

określoną w tym rozdziale powyżej, jako pochodnej jego znaczenia w ekosystemie i podatności na 

dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na hydrologię i jakość wody zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-12 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe, jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie 

były przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Oddziaływania średnie oraz duże zostały natomiast 

dodatkowo opisane, z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych i parametrów 

Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów.  

   

Jednocześnie, tylko oddziaływania o dużym znaczeniu, zostały uznane za znaczące, tym samym 

wymagające obligatoryjnych działań minimalizujących. 
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Tabela 9-12 Znaczenie oddziaływania na hydrologię i jakość wody w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Wzburzenie osadów 
 

Zmiana jakości wody związana ze 
wzrostem koncentracji zawiesiny  
w wodzie (zmniejszenie 
przezroczystości wody) oraz 
uwolnieniem zanieczyszczeń  
i substancji biogennych  
z osadu do toni wodnej 

WP Małe Niska Małe 

WA Małe Niska Małe 

Zmniejszenie głębokości warstwy 
eufotycznej 

WP Małe Niska Małe 

WA Małe Niska Małe 

Pojawienie się nowych 
struktur na dnie morskim – 
obecność gazociągu 

Zmiana reżimu prądów morskich 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Etap eksploatacji   

Emisja ciepła z gazociągu 
Zwiększenie temperatury wody 
ponad naturalny poziom 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Emisja metali (Al, Zn) 
z ochrony antykorozyjnej  

Zwiększenie koncentracji metali w 
wodzie 

WP Pomijalne Niska Pomijalne  

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Etap likwidacji 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie, usunięcie substratu 
twardego z dna (niezakopany 
rurociąg) 

Przywrócenie reżimu prądów 
morskich do stanu przed istnieniem 
gazociągu 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 
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Wzburzenie osadów 
 

Zmiana jakości wody związana ze 
wzrostem koncentracji zawiesiny  
w wodzie (zmniejszenie 
przezroczystości wody) oraz 
uwolnieniem zanieczyszczeń  
i substancji biogennych  
z osadu do toni wodnej 

WP Małe Niska Małe 

WA Małe Niska Małe 

Zmniejszenie głębokości warstwy 
eufotycznej 

WP Małe Niska Małe 

WA Małe Niska Małe 
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na warunki fizyczno-chemiczne wód 

morskich, należy spojrzeć z szerszej perspektywy na kluczowe parametry realizacji Przedsięwzięcia 

i parametry analizowanego elementu środowiska.  

 

W odniesieniu do warunków fizyczno-chemicznych wód, za kluczowe czynniki wpływające na 

możliwość i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o batymetria, mająca wpływ na:  

▪ rodzaj ingerencji w dno i skalę oddziaływań wynikających ze wzburzenia osadów – 

zakłada się, że do głębokości 20 m rurociąg będzie zakopywany, co będzie powodować 

zwiększone wzburzenie osadów i zmniejszenie przezroczystości wody, a następnie ich 

redepozycję na większym obszarze, niż przy układaniu gazociągu na dnie bez 

zakopywania,  

o rodzaj dna/osadów, mające wpływ na: 

▪ skalę oddziaływań związanych ze wzburzeniem osadów (zasięg, warstwa zasypania, 

czas depozycji) – osady drobnopiaszczyste powodują większy zasięg, dłuższe osiadanie, 

występowanie dna twardego i kamienisk zmniejsza zasięg oddziaływań związanych ze 

wzburzeniem osadów, 

▪ zanieczyszczenie osadów – wzburzenie osadów przyczynia się do uwalniania 

zanieczyszczeń i substancji biogennych do toni wodnej;  
• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ długość odcinka, na którym rurociąg będzie zakopywany – im dłuższy tym większe 

oddziaływania związane z ingerencją w dno i wzburzeniem osadów, 

▪ odległość od brzegu miejsca wyjścia tunelu – im dalej tym mniejsze oddziaływanie na 

płytkich wodach wywołane zakopywaniem rurociągu, 

▪ masa anod stanowiących zabezpieczenie antykorozyjnie – im większa, tym większe 

potencjalne uwolnienia metali do toni wodnej.  

 

Zestawienie informacji o kluczowych czynnikach wpływających na możliwość i skalę wystąpienia 

oddziaływań w kontekście warunków fizyczno-chemicznych wód morskich oraz przybrzeżnych 

prezentuje Tabela 9-21.  

Tabela 9-13 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Głębokość do 20/30m 
(zasięg siedlisk bentosowych) 

9.1.1 38/50 km 17/52 km 

Zasięg oddziaływań związany ze 

wzburzeniem osadów*  

1) maksymalny zasięg zagęszczenia 15 

mg/l (powyżej 12h) 

2) średni czas utrzymania się zawiesiny 

o zagęszczeniu 15 mg/l w toni wodnej  

5.1.2 
1) 93,5 km2 

2) 5,9 h 

1) 9,4 km2 

2) 3,1 h 

Maksymalna powierzchnia osadzenia 
warstwy 1 cm osadów  

5.1.3 5,1 km2 1,7 km2 

Długość odcinka zakopywanego 3.5.8 ok. 43,8 km ok. 22,6 km  

Długość tunelu po stronie morza 3.2.2  ok. 400 m ok. 850 m 

Skala maksymalnego ubytku masy anod 
antykorozyjnych (przez okres 
eksploatacji) 

3.3.4 32 271,5 kg 33 812 kg 

*Najdalej idący scenariusz – wzburzenie osadów jednoczesne na całej długości zakopywanego rurociągu 

w okresie zimowym (więcej w Rozdziale 5.1.2 i 5.1.3 ROOŚ) 
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Oddziaływania nieznaczące 

Wszystkie zidentyfikowane, możliwe oddziaływanie Przedsięwzięcia na warunki fizyczno-chemiczne 

wód morskich i przybrzeżnych, będą miały znaczenie pomijalne lub małe. Jest to związane przede 

wszystkim z wielkością potencjalnych oddziaływań, a więc lokalnym zasięgiem, krótkotrwałym 

występowaniem, niską lub średnią intensywnością i odwracalnością skutków. Oddziaływania 

związane ze wzburzeniem osadów, zostały opisane w Rozdziale 5.1.2 Raportu. Wpływ na jakość 

wody będzie miało zawieszenie w toni wodnej wzburzonych w wyniku prac dennych osadów. 

Oddziaływanie to wystąpi na dużej powierzchni - w najdalej idącym scenariuszu nawet na obszarze 

1 138 km2 przy zagęszczeniu 5 mg/l w okresie zimowym, w wariancie Niechorze-Pogorzelica. 

Należy jednak podkreślić, że oddziaływanie to nie wystąpi na całym tym obszarze w tym samym 

czasie. Źródło zaburzenia, a więc miejsce prowadzenia prac w dnie, będzie punktowe i będzie 

przemieszczać się systematycznie wzdłuż trasy zakopywania gazociągu niezależnie od 

zastosowanej metody, w przypadku użycia pługa dennego lub metody mieszanej (pogłębiarka 

mechaniczna z dyszami) z prędkością od 100 do 800 m/h. Wzburzone osady będą dosyć szybko 

opadać na dno – w najdalej idącym scenariuszu, w przypadku stężenia 5 mg/l zaledwie 

w 13,4 godziny. Dlatego oddziaływanie na jakość wody wzburzenia osadów oceniono jako małe.   

 

Oddziaływania związane z uwalnianiem Zn i Al z ochrony antykorozyjnej zostały opisane 

w Rozdziale 5.2.3 Raportu. Ocenia się, że w najdalej idącym scenariuszu, z anod protektorowych 

w przypadku Niechorza-Pogorzelicy (długość 81,7 km) do środowiska zostanie uwolnionych rocznie 

ok. 643 kg aluminium, kadmu i cynku (łącznie). W przypadku Rogowa (długość 85,5 km) ilość ta 

wyniesie ok. 673 kg. Jest to niewiele na tle rocznej wielkości obciążenia dla środowiska 

z zanieczyszczeń trafiających do Bałtyku z wód rzecznych i opadów o masie 3057,3 ton cynku i 

41 ton kadmu. Kluczowe znaczenie dla oceny tego oddziaływania ma fakt, że główną ochronę przed 

korozją rurociągu stanowi powłoka betonowa, którą będzie powleczony. Ochrona anodowa zaczyna 

działać wyłącznie w przypadku uszkodzenia osłony betonowej, co występuje rzadko. Oddziaływanie 

to, ze względu na lokalny charakter i małą wrażliwość zasobów na te odziaływania, uznano za 

pomijalne.   

 

Przedsięwzięcie nie wpłynie na pogorszenie stanu wód oraz na cele środowiskowe dla JCW 

Sarbinowo-Dziwna i obszarów chronionych zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej 

(patrz Rozdział 10.2 Raportu). 

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na warunki fizyczno-chemiczne wód morskich  

i przybrzeżnych w żadnym z rozważanych wariantów.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi 

zostały opisane w Rozdziale 4 i 5 Raportu.  

 

Na warunki fizyczno-chemiczne mogą potencjalnie oddziaływać zaburzenia i emisje wywołane 

detonacją pozostałości broni konwencjonalnej. Będą to oddziaływania analogiczne jak przy 

fizycznej ingerencji w dno, wzburzeniu osadów i osadzania się wzburzonych osadów na dnie. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia takich oddziaływań określono jako bardzo małe (Rozdział 4 

ROOŚ). Skala i zasięg oddziaływań będą się różnić od wielkości detonowanego ładunku, ale nie 

przekroczy skali regionalnej. Będą to oddziaływania o dużej intensywności, ale krótkookresowe 

i odwracalne. W wyniku detonacji może także dojść do zanieczyszczenia wody i osadów związkami 

ołowiu i rtęci, uwalnianymi z detonowanej amunicji, będą to jednak śladowe ilości. Wielkość 

oddziaływania i jego znaczenie oceniono na małe. 

 

Kolejnym oddziaływaniem nieplanowanym, które może wpływać na jakość wód morskich 

i przybrzeżnych i ich stan fizykochemiczny, jest emisja gazu spowodowana rozszczelnieniem 

gazociągu. Główną przyczyną rozszczelnienia gazociągu może być uszkodzenie go przez 
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przepływające nad nim statki.  Gaz wydobywający się z przerwanego rurociągu rozprzestrzenia się 

w otaczającej go wodzie, tworząc stożkową kolumnę rozszerzającą się w miarę zbliżania do 

powierzchni morza, a następnie uwolnią się do powietrza. Kolumna gazu może osiągnąć średnicę 

do 40 m przy powierzchni morza w przypadku pełnego przerwania gazociągu (Ramboll, 2018f). 

Uszkodzenie dużej wielkości będzie szkodliwe dla życia morskiego (np. ssaków morskich, ryb 

i ptaków) znajdującego się bezpośrednio w takiej kolumnie gazu. Skutki środowiskowe takiego 

zdarzenia zostały opisane szczegółowo w Rozdziale 4.8.5 Raportu. Pionowe mieszanie ze słupem 

wody będzie miało potencjalnie wpływ na zasolenie, temperaturę wody i ilość tlenu. Temperatura 

wody morskiej może dodatkowo ulec ochłodzeniu w wyniku spadku temperatury rozprężającego 

się gazu. Powyższe potencjalne skutki będą miały wyłącznie charakter lokalny i krótkotrwały. 

Rozpuszczalność gazu ziemnego w wodzie morskiej jest niska i prawie cały wyciekający gaz trafi 

do atmosfery. Wpływ na jakość wód jest więc chwilowy, lokalny i odwracalny, a oddziaływanie ma 

znaczenie pomijalne. Wpływ na jakość powietrza został omówiony w Rozdziale 9.4 Raportu. 

 

Oddziaływania powiązane 

Parametry fizyko-chemiczne wody, takie jak zasolenie i temperatura mają istotny wpływ na 

bioróżnorodność obszarów morskich i ekologię wielu gatunków organizmów morskich 

(np. występowanie tarła ryb). Poziom zasolenia wód morskich ma bardzo istotny wpływ na 

występowanie i ekologie wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym zwłaszcza na występowanie wielu 

gatunków ryb i ich tarła. Zakres zasolenia 5-8 PSU, jest często opisywany w literaturze jako „strefa 

minimum gatunkowego”. W prawie wszystkich morzach świata, gdzie następuje przejście od 

słodkowodnego do otwartego morza, najmniej gatunków można zaobserwować w tym zakresie 

zasolenia (Szymelfenig, Urbański, (red.), 2008). Przedsięwzięcie nie będzie jednak oddziaływać na 

te parametry środowiska morskiego.  

 

Przedsięwzięcie może wpływać w krótkich okresach na poziom sedymentu unoszącego się 

w wodzie, a tym samym na jej przezroczystość, co może wywoływać wtórne oddziaływania na 

plankton, fitobentos, ryby, ptaki morskie. Ponieważ będą to jednak oddziaływania o lokalnej skali, 

krótkotrwałe, odwracalne i o małej intensywności, skutki tych oddziaływań będą nieznaczące. 

Oddziaływania te zostały opisane w Rozdziale 9.10 (plankton), 9.11 (bentos), 9.12 (ryby) i 9.14 

(ptaki morskie).     

 

Odziaływania na warunki fizyczno-chemiczne wód morskich, mają również znaczenie dla oceny 

wpływu Przedsięwzięcia na możliwość realizacji celów środowiskowych określonych dla wód 

morskich, zgodnie z Dyrektywą Ramową w sprawie strategii morskiej (Rozdział 10.1 ROOŚ) oraz 

Planem Gospodarowania Wodami dla obszaru dorzecza Odry (Rozdział 10.2 Raportu), takich jak: 

• środowisko morskie niezagrożone przez eutrofizację przez ograniczenie dopływu substancji 

biogennych, czyli związków fosforu i azotu, ze źródeł zewnętrznych i utrzymanie ich na 

poziomie, który nie powoduje negatywnych zmian w ekosystemie, w postaci nadmiernych 

zakwitów glonów, spadku przejrzystości wody morskiej, zmian stanu roślinności podwodnej 

oraz niekorzystnego poziomu natlenienia wód przydennych.  

Analiza możliwych oddziaływań, jakie będzie powodować Przedsięwzięcie na etapie budowy, 

eksploatacji a także likwidacji, pozwala na stwierdzenie, że realizacja Przedsięwzięcia nie wpłynie 

na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wód morskich Morza Bałtyckiego 

oraz zidentyfikowanej JCW przybrzeżnej. Oddziaływania związane ze wzburzeniem osadów, oraz 

uwalnianiem metali (Zn, Al) do wód z ochrony antykorozyjnej rurociągu będą miały znaczenie małe 

lub pomijalne tak w ujęciu krajowym, jak i całego projektu przebiegającego przez wody Morza 

Bałtyckiego.  
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Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na warunki fizyczno-

chemiczne wód (patrz Rozdział 11 ROOŚ).  

 

Porównanie wariantów 

Wariant preferowany (Niechorze-Pogorzelica) – prace związane z przygotowaniem dna oraz 

układaniem i zakopywaniem gazociągu w tym wariancie (na całym obszarze do głębokości 20 m 

–  najdalej idący scenariusz) będą prowadzone na dwukrotnie dłuższym odcinku i będą trwały dwa 

razy dłużej niż w wariancie alternatywnym. Wpłynie to na zdecydowanie większą skalę 

oddziaływania w postaci wzburzenia osadów i zasięgu zwiększonej koncentracji zawiesiny. 

Mikrotunel zakończy się o ok. 450 m bliżej brzegu niż w wariancie alternatywnym, przez co na 

dłuższej trasie gazociągu będzie miało miejsce zakopywanie rurociągu. Skala oddziaływań, będzie 

w tym wariancie większa niż w wariancie alternatywnym. Analizując szacowane uwolnienia metali 

z anod protektorowych skala oddziaływań będzie zbliżona w obu wariantach.    

 

Wariant alternatywny (Rogowo) – Krótszy odcinek o głębokości poniżej 20 m oznacza mniejszą 

skalę interwencji w dno, mniejszą skalę wzburzenia i zasięgu zwiększonej koncentracji zawiesiny 

i krótszy czas prac związanych z zakopywaniem gazociągu (w scenariuszu najdalej idącym – 

zakopanie na całej głębokości do 20 m). Dodatkowo, mikrotunel będzie kończył się o niecałe pół 

kilometra dalej od brzegu, co także zmniejszy odcinek zakopywania rurociągu, jednocześnie 

wydłużając jednak istotnie czas prac budowalnych na odcinku przybrzeżnym. Skala i zasięg 

oddziaływań będzie w tym wariancie mniejsza.   

 

Podsumowując należy stwierdzić, że ze względu na powyższe czynniki, wrażliwość ekosystemu na 

oddziaływania na hydrologię i jakość wody, będzie w wariancie Niechorze-Pogorzelica nieco większa 

niż w wariancie Rogowo na etapie budowy. Należy jednak podkreślić, że pomimo wyżej opisanych 

różnic w skali oddziaływania związanego ze wzburzeniem osadów w obydwu wariantach, wielkość 

i znaczenie oddziaływań Przedsięwzięcia na hydrologię i jakość wody będzie mieścić się w tej samej 

kategorii oddziaływań nieznaczących. 

 Wnioski 

1) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na warunki fizyczno-chemiczne wód morskich 

i przybrzeżnych w żadnym z rozważanych wariantów, także w przypadku wystąpienia 

oddziaływań nieplanowanych. 

2) Oddziaływania na warunki fizyczno-chemiczne wód morskich i przybrzeżnych będą powodować 

oddziaływania pośrednie na plankton, fitobentos, ryby, ptaki morskie, nie będą to jednak 

oddziaływania znaczące (patrz Rozdział 9.10, 9.11, 9.12, i 9.14 ROOŚ). 

3) Nie zidentyfikowano działań ani przedsięwzięć, zarówno w ramach realizacji Przedsięwzięcia ani 

poza jego realizacją, które mogłyby spowodować istotną kumulację oddziaływań na warunki 

fizyczno-chemiczne wód morskich i przybrzeżnych.  

4) Przedsięwzięcie nie będzie wpływać na zmianę statusu bioróżnorodności ekosystemu morskiego 

poprzez oddziaływania na warunki fizyczno-chemiczne wód morskich i przybrzeżnych (patrz 

Rozdział 9.16 ROOŚ). 

5) Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych dla wód morskich Morza Bałtyckiego związanych z jakością 

elementów fizyczno-chemicznych wód morskich i przybrzeżnych (zgodnie z wymaganiami 

Ramowej Drektywy Wodnej). 

6) Oddziaływania Przedsięwzięcia na warunki fizyczno-chemiczne wód morskich i przybrzeżnych 

nie będą powodować samodzielnie, ani w powiązaniu z innymi oddziaływaniami, znaczących 

oddziaływań na integralność, spójność i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.  

7) Skala potencjalnych oddziaływań na hydrologię i jakość wód w wariancie Niechorze-Pogorzelica 

jest większa niż w wariancie Rogowo, jednakże znaczenie oddziaływania dla obu wariantów jest 

takie same. 
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9.3 Geologia, osady powierzchniowe i zanieczyszczenia 

W tym rozdziale przedstawiono charakterystykę dna morskiego oraz wyniki oceny oddziaływania 

na geologię, osady powierzchniowe, także pod kątem zanieczyszczeń osadów i możliwości ich 

uwolnień do wody. Ocena zagrożenia wystąpienia zwiększonych stężeń substancji 

zanieczyszczających, uwolnionych z osadów w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, stanowią istotny 

element oceny wpływu inwestycji na jakość wód, a tym samym na biologiczne elementy środowiska 

morskiego. Zanieczyszczenia, po uwolnieniu do słupa wody, stają się bowiem przyswajalne dla 

organizmów morskich i mogą wywoływać u nich skutki toksykologiczne. Istotne znaczenie ma więc 

także ocena oddziaływań powiązanych i wtórnych na biotyczne elementy ekosystemu, jak bentos, 

ryby, ssaki morskie, ptaki morskie, istotnych z punktu widzenia wdrożenia RDSM oraz Bałtyckiego 

Planu Działania HELCOM. Plan ten stanowi podstawę strategii krajowych państw bałtyckich 

służących osiągnięciu dobrego stanu wód. 

 

Podstawowym aktem prawnym, regulującym na szczeblu UE zasady ochrony oraz cele dla wód 

morskich, w tym zagadnienia związane z dnem morskim i osadami, jest RDSM. Zobowiązania 

wynikające z RDSM zostały wdrożone do przepisów krajowych ustawą Pw wraz z aktami 

wykonawczymi do ustawy oraz dokumenty o charakterze planistycznym dla wód morskich. 

 

Rozdział ten wypełnia w sposób pośredni (poprzez powiazanie z innymi elementami podlegającymi 

ocenie) oraz bezpośredni wymagania określone m. in. w punkcie: IV. 9, IV.11 postanowienia 

Dyrektora RDOŚ w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12. 

 Charakterystyka 

Budowa rurociągu na dnie morskim może wpłynąć na jakość wody poprzez resuspensję osadów 

i uwolnienie zanieczyszczeń i składników odżywczych zdeponowanych na dnie morza. Dlatego 

ważne jest poznanie jakości osadów w celu określenia, co faktycznie może przedostać się do wód 

morskich w trakcie prac konstrukcyjnych. 

 

W ramach kampanii badawczej rozmieszczono wzdłuż tras Baltic Pipe 75 stacji pomiarowych, 

w trakcie rejsów badawczych pobierano próbki osadów dennych. Dla scharakteryzowania obszaru 

Przedsięwzięcia wybrano 18 najbardziej reprezentatywnych stacji (Rysunek 9-29). Lokalizacje  

i głębokość tych stacji, wraz z przyporządkowaniem do rozpatrywanych wariantów Przedsięwzięcia 

przedstawiono w Tabeli 9-14. Szczegółowy opis zakresu i metodyk wykonanych badań, wraz 

z zestawieniem wyników, został zaprezentowany w Załączniku 2.I Raportu. Uzyskane wyniki 

pomiarów omówiono poniżej. 
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Rysunek 9-29 Lokalizacja stacji poboru próbek osadów dennych.  

 

Tabela 9-14 Stacje poboru próbek osadów dennych dla wariantów Przedsięwzięcia. MSL: średni poziom 
morza. 

Stacja Wariant 
UTM 33 [m]  
(WGS-84 datum) 

WGS 84  
(DD°MM’SS.SSS”) 

Głębokość 
[m] 
(MSL) 

GCH_50 Część N – strefa sporna 489,571 6,057,161 14°50'17.977” E 54°39'42.191” N -50.0 

GCH_51 Część N – strefa sporna 489,823 6,067,660 14°50'30.683” E 54°45'21.895” N -55.5 

GCH_52 Część N – strefa sporna 491,183 6,046,742 14°51'49.074” E 54°34'05.221” N -41.8 

GCH_54 Część wspólna 492,014 6,038,091 14°52'36.153” E 54°29'25.379” N -24.1 

GCH_55 Część wspólna 491,997 6,038,580 14°52'35.185” E 54°29'41.188” N -24.8 

GCH_56 Część wspólna 492,464 6,039,240 14°53'01.072” E 54°30'02.567” N -25.7 

GCH_57 Niechorze-Pogorzelica 492,646 6,038,020 14°53'11.315” E 54°29'23.117” N -24.8 

GCH_60 Niechorze-Pogorzelica 495,435 6,031,175 14°55'46.699” E 54°25'41.753” N -19.9 

GCH_62 Niechorze-Pogorzelica 499,507 6,021,189 14°59'32.697” E 54°20'18.732” N -17,0 

GCH_64 Niechorze-Pogorzelica 503,640 6,011,166 15°03'21.086” E 54°14'54.415” N -16,5 

GCH_66 Niechorze-Pogorzelica 507,742 6,001,163 15°07'06.805” E 54°09'30.585” N -14,5 

GCH_61 Rogowo 497,534 6,034,280 14°57'43.042” E 54°27'22.266” N -24,1 

GCH_65 Rogowo 504,873 6,028,146 15°04'30.245” E 54°24'03.756” N -24,9 

GCH_68 Rogowo 512,201 6,022,017 15°11'15.691” E 54°20'45.021” N -22,4 

GCH_69 Rogowo 517,129 6,014,204 15°15'46.967” E 54°16'31.721” N -17,2 

GCH_71 Rogowo 519,585 6,004,969 15°18'00.624” E 54°11'32.601” N -11,0 
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Geologia 

Morze Bałtyckie jest morzem wewnątrz-kontynentalnym, co oznacza, że obejmuje obszar  

o strukturze geologicznej podobnej do lądu otaczającego akwen. Północna część Morza Bałtyckiego 

leży na obszarze tarczy bałtyckiej, a południowa część jest położona na platformie 

wschodnioeuropejskiej. Mała, południowo-zachodnia część Morza Bałtyckiego leży na paleozoicznej 

platformie zachodnioeuropejskiej, oddzielonej od platformy wschodnioeuropejskiej strefą 

Teisseyre’a-Tornquista. W obszarze zachodnioeuropejskiej platformy paleozoicznej, strop skał 

prekambryjskich leży na głębokości około 10–12 km. Wyżej leżą pofałdowane osady dolnego 

paleozoiku (kambru, ordowiku i syluru), które przykryte są osadami górnego paleozoiku 

i mezozoiku, a lokalnie również paleogenu. Osady te tworzą dwa kompleksy platformowe – 

karbońsko-dewoński i permsko-mezozoiczny, które na przełomie kredy i paleogenu zostały 

podzielone na mniejsze jednostki. Występuje tu kilka lokalnych antyklin z jurą, a nawet triasem 

w jądrach oraz kilka synklin o osiach zorientowanych NW–SE, podzielonych uskokami na mniejsze 

bloki tektoniczne (Uścinowicz i in., 2011). Budowę geologiczną Morza Bałtyckiego, bez pokrywy 

czwartorzędowej, przedstawia Rysunek 9-30. 

 

 

Rysunek 9-30 Mapa geologiczna Morza Bałtyckiego bez pokrywy Czwartorzędowej (Uścinowicz i in., 2011). 
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Dno morskie rejonu Przedsięwzięcia pokryte jest głównie współczesnymi osadami morskimi. 

Warstwa osadów współczesnych jest cienka, o zmiennej miąższości, średnio 0,2-0,4 m, 

maksymalnie około 1 m. W przeważającej części są to osady piaszczyste różnej frakcji (na ogół 

drobnoziarniste i średnioziarniste, miejscami gruboziarniste), jedynie w części północnej pojawiają 

się gliny i mułki (Rysunek 9-31). Rozmieszczenie osadów uwarunkowane jest przez: głębokość 

wody, wielkość fal, prądy morskie, położenie halokliny oraz dostępność i typu materiału. Wszędzie 

tam, gdzie współczesne osady zalegają na osadach podłoża czwartorzędowego o podobnej litologii 

i genezie, np. piaski na piaskach lub iły na iłach, rozpoznanie granicy pomiędzy nimi jest bardzo 

trudne. 

 

Podłoże „czwartorzędu” budują osady eoceńsko-mioceńskie reprezentowane przez utwory 

mułkowato-piaszczyste, miejscami ilaste, kwarcowo-glaukonitowe z licznymi zlepami pirytowymi 

niekiedy z drobnymi fosforytami eocenu i piaski lub mułki piaszczyste z wkładkami brunatnych 

zwęglonych mułków (Kramarska i in., 1999). Są to osady plejstoceńskie, postglacjalne oraz osady 

holoceńskiej akumulacji morskiej. Miąższość osadów czwartorzędu jest bardzo zmienna; 

najmniejsza w obszarach basenów głębokowodnych, gdzie w plejstocenie dominowały procesy 

egzaracji. Większe miąższości czwartorzędu, występują tylko lokalnie, w obrębie głębokich wcięć 

w podłożu czwartorzędu (rynny subglacjalne) oraz w obrębie form akumulacji wodnolodowcowej 

(ozy w Basenie Bornholmskim czy w Morzu i Zatoce Botnickiej). Największe miąższości plejstocenu, 

dochodzące do 200–300 m, występują w rynnach subglacjalnych przy południowych wybrzeżach 

Bałtyku (Uścinowicz i in., 2011). 

 

 

Rysunek 9-31 Osady powierzchniowe polskiej części Morza Bałtyckiego (Kramarska, Jegliński i Kotulska). 

Szczegółowy opis wyników przeprowadzonego na potrzeby Przedsięwzięcia profilowania 

geofizycznego oraz danych pozyskanych z rdzeni i próbek osadów (dla obu wariantów) stanowią: 

Załączniki 2.I oraz Załącznik 2.J Raportu. Na ich podstawie dokonana została ocena i optymalizacja 

przebiegu gazociągu, w ramach przyjętego korytarza, z uwzględnieniem charakterystyki dna 

morskiego. W strukturze dna wyróżniono głównie osady mulisto-ilaste (plejstocen/holocen) i piaski 

(plejstocen/holocen), miejscami w dnie zaznaczają się wychodnie glin. 
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Litodynamika dna morskiego 

Procesy litodynamiczne zachodzące na dnie morskim odgrywają jedną z kluczowych ról w wymianie 

materii organicznej i nieorganicznej pomiędzy strefą płytkowodną a głębokowodną. Biorąc 

powyższe pod uwagę oraz charakter Przedsięwzięcia i jego przechodzenie przez obie strefy uznano, 

iż zagadnienie dynamiki zmian dna morskiego wymaga omówienia w Raporcie OOŚ. 

 

Ruch rumowiska w strefie przybrzeżnej jest następstwem występującego układu prądów i ruchów 

wody pochodzenia falowego. Wyróżniamy dwa wyraźne kierunki ruchu osadu dennego: 

przestrzennie dominujący kierunek wzdłużbrzegowy i mniejszy, poprzeczny do brzegu obejmujący 

obszar aktywnego profilu poprzecznego brzegu. Wzdłuż polskich brzegów Morza Bałtyckiego 

wyróżnia się dwa podstawowe potoki osadów mające swój początek w rejonie Zatoki Koszalińskiej 

(strefa dywergencji). Większy z nich o wielkości rzędu 104 – 105 m3/rok skierowany jest na 

wschód, drugi, nieco słabszy, rzędu 104 m3/rok jest skierowany na zachód (Pruszak, 2003). Na 

zmiany w ruchu rumowiska ma wpływ szereg czynników, m.in.: budowa geologiczna dna, struktura 

osadów powierzchniowych, cechy geomorfologiczne oraz reżim falowania i prądów. Zróżnicowanie 

tych czynników wzdłuż strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego skutkuje zróżnicowaniem transportu 

osadów. I tak dla odcinka pomiędzy Półwyspem Helskim a Kołobrzegiem dominuje kierunek 

wschodni, jednakże już na zachód od Kołobrzegu aż po Dziwnów, transport ten jest wyraźnie 

niejednorodny i w zależności od strefy dna kierunki mogą być przeciwstawne. Na zachód od 

Dziwnowa, czyli w części wybrzeża obejmującej lokalizację wariantów Przedsięwzięcia, transport 

odbywa się głównie w kierunku zachodnim (Boniecka i in., 2013). 

 

W ramach prac przedinwestycyjnych związanych z modernizacją wejścia do portu w Mrzeżynie, 

IBW PAN wykonał obliczenia wielkości transportu osadów w rejonie portu w Mrzeżynie, 

tj. w odległości około 14 km na wschód od Niechorza. Obliczony wypadkowy transport osadów po 

wschodniej stronie portu wynosił 38 tys. m3/rok, a po stronie zachodniej portu 22 tys. m3/rok. 

Transport wypadkowy po obu stronach portu był skierowany z zachodu na wschód. Maksymalny 

zasięg w głąb morza sięga do odległości około 500 m od brzegu, tj. do głębokości 7 m. Wyróżnić 

można dwa wyraźne strumienie przemieszczającego się rumowiska. Pierwszy strumień występuje 

w bezpośrednim sąsiedztwie brzegu w pasie o szerokości 50 m, drugi jest zlokalizowany w rejonie 

drugiej odlądowej rewy, w odległości około 100÷150 m od brzegu (Boniecka i in., 2013). 

 

W strefie przybrzeżnej nieustające procesy erozji, wzburzania, przenoszenia i akumulacji osadów 

prowadzą do powstawania charakterystycznej budowy dna morskiego podlegającej ciągłym 

zmianom. Na podstawie profili tachimetrycznych i batymetrycznych z lat 2004, 2006, 2008 i 2012 

dla obu wariantów Przedsięwzięcia określono parametry strefy aktywnej. W przypadku wariantu 

Niechorze-Pogorzelica, strefa aktywna zaznacza się w odległość 400 m od linii brzegowej ze 

zmianami głębokości do 2,5 m (Rysunek 9-32). Natomiast strefa aktywna dla wariantu Rogowo 

zaznacza się w odległość około 1 100 m od brzegu, wahania głębokości mieszczą się w przedziale 

2 – 2,5 m (Rysunek 9-33) (Ramboll, 2018i). 
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Rysunek 9-32 Przebieg zmian profilu dna i strefy brzegowej na KM 362,000 w latach 2004–2012. 
Wariant Niechorze-Pogorzelica (Ramboll, 2018i). 

 

 

Rysunek 9-33 Przebieg zmian profilu dna i strefy brzegowej na KM 350,000 w latach 2004–2012. 
Wariant Rogowo (Ramboll, 2018i). 

Analizując zagadnienia związane z potencjalnymi oddziaływaniami Przedsięwzięcia na strukturę 

osadów dennych należy brać pod uwagę, iż istotne znaczenie w przebiegu procesów 

litodynamicznych mają czynniki mogące zakłócać ruch osadów, jednym z nich są budowle 

hydrotechniczne, głównie falochrony czy pirsy, a także inne konstrukcje lokalizowane na dnie 

morskim np. gazociągi które mogą powodować całkowite lub częściowe zatrzymanie osadów 

przemieszczających się wzdłuż brzegu. Wielkość tego zjawiska zależy głównie od parametrów 

przeszkody (długości, wysokości), jej przepuszczalności oraz uwarunkowań morfolitodynamicznych 

samej strefy brzegowej (Boniecka i in., 2013).  

 

Bezpośredni wpływ na zwiększenie dynamiki procesów opisanych powyżej, głównie przez nasilenie 

erozji płytkiego dna i brzegu morskiego mają postępujące zmiany klimatu. Zmiany klimatu, jak 

opisano m.in. w Rozdziale 9.2 Raportu, będą skutkować zwiększoną częstotliwością i gwałtownością 

występowania skrajnych zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych, np. wezbrań sztormowych. 

Procesy te już można obserwować w wielu miejscach na polskim wybrzeżu, gdzie w przeciągu 

ostatnich lat doszło na skutek sztormów do zniszczenia infrastruktury lokalizowanej w strefie 

brzegowej. 

Profil 2004 Profil 2006 Profil 2008 Profil 2012 

Profil 2004 Profil 2006 Profil 2008 Profil 2012 
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Charakterystyka osadów 

Osady denne rejonu Przedsięwzięcia zostały scharakteryzowane poprzez określenie dominującej 

frakcji poszczególnych próbek, zawartości węgla organicznego (TOC) oraz zawartości substancji 

organicznych – strata przy prażeniu (LOI). Dominująca frakcja została wyznaczona w oparciu  

o wyniki analizy sitowej. Poszczególne cechy osadów powierzchniowych zostały przedstawione 

w Tabeli 9-15. 

Tabela 9-15 Dominująca frakcja, TOC, LOI dla próbek pobranych w poszczególnych stacjach wzdłuż 
wariantów Przedsięwzięcia. 

Stacja 
Głębokość 

Dominująca frakcja 
TOC LOI 

[m] mg/kg % 

GCH_50 -50.0 pył z iłem 10 623 2,53 

GCH_51 -55.5 pył z iłem 145 719 12,1 

GCH_52 -41.8 pył z iłem 1 483 1,08 

GCH_54 -24.1 
piasek drobny 
dodatkowo piasek średni i pył 

39 0,18 

GCH_55 -24.8 
piasek drobny 
dodatkowo piasek średni i pył 

31 0,16 

GCH_56 -25.7 
piasek drobny 
dodatkowo piasek średni i pył 

21 0,19 

GCH_57 -24.8 
piasek drobny 
dodatkowo piasek średni i pył 

70 0,21 

GCH_60 -19.9 
piasek drobny 
dodatkowo piasek średni i pył 

26 0,19 

GCH_62 -17,0 
piasek drobny 
dodatkowo piasek średni i pył 

113 0,75 

GCH_64 -16,5 piasek drobny i średni 194 0,25 

GCH_66 -14,5 piasek ze żwirem 30 0,89 

GCH_61 -24,1 
piasek drobny 
dodatkowo piasek średni i pył 

71 0,24 

GCH_65 -24,9 
piasek drobny z pyłem 
dodatkowo piasek średni 

137 0,26 

GCH_68 -22,4 
piasek drobny 
dodatkowo pył i piasek średni 

126 0,27 

GCH_69 -17,2 
piasek drobny 
dodatkowo piasek średni i pył 

49 0,28 

GCH_71 -11,0 piasek drobny i średni 16 0,16 

 

Na podstawie wyników można stwierdzić, iż dominującą frakcją osadów dennych dla obu wariantów 

Przedsięwzięcia jest frakcja gruboziarnista reprezentowana głównie przez piaski drobne i średnie, 

tylko w przypadku jednej próbki dla wód przybrzeżnych wariantu Niechorze-Pogorzelica 

stwierdzono duży udział żwiru. Dodatkowo w większości próbek pojawia się istotny procent frakcji 

drobnoziarnistej, głównie pyłu. Osady denne głębszych, otwartych wód Basenu Bornholmskiego 

charakteryzują się dominacją frakcji drobnoziarnistej w postaci iłu i pyłu.  

 

Rozmiar ziaren jest istotny w odniesieniu do analizy zanieczyszczeń, ponieważ osady o mniejszej 

średnicy ziaren są w stanie akumulować większą ilość zanieczyszczeń niż osady o większej średnicy. 

 

Powyższa charakterystyka uziarnienia osadów ma również szczególne znaczenie przy 

opracowywaniu założeń i interpretacji wyników modelowania dyspersji osadów.  

 

Na podstawie niskich wartości całkowitego węgla organicznego oraz wskaźnika LOI (Tabela 9-15) 

można stwierdzić, iż osady denne z obszaru Przedsięwzięcia należą do osadów nieorganicznych. 

Jedynie osady pobrane dla głębszych wód Basenu Bornholmskiego wykazują podwyższoną 

zawartość materii organicznej. Wyraźną korelację pomiędzy głębokością akwenu a zwiększającą 

się zawartością materii organicznej wyrażonej stratami przy prażeniu (LOI) można zauważyć na 

Rysunku 9-34. 
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Rysunek 9-34 Strata przy prażeniu w funkcji głębokości wody. 

Substancje biogenne i zanieczyszczenia 

Historyczne i obecne zanieczyszczenie wód Morza Bałtyckiego doprowadziło do zanieczyszczenia 

niektórych osadów dennych, natomiast eutrofizacja wynikająca z obecności substancji biogennych, 

wydłużyła depozycję cząstek materii organicznej na dnie morskim. Zanieczyszczenia przedostają 

się do Morza Bałtyckiego przez depozycję atmosferyczną, wpływy z rzek, wpływy z otaczającego 

morza i ze źródeł punktowych. Metale ciężkie i zanieczyszczenia organiczne mają tendencję do 

wiązania się osadami drobnoziarnistymi i cząstkami materii organicznej, dlatego najwyższych 

stężeń zanieczyszczeń można się spodziewać w osadach dna morskiego w najgłębszych miejscach 

trasy, tj. w Basenie Arkońskim. Ze względu na fakt, że wprowadzanie zanieczyszczeń do Morza 

Bałtyckiego jest teraz niższe niż np. 50 lat temu, najwyższych stężeń można się spodziewać na 

głębokości kilku centymetrów pod powierzchnią dna morskiego. 

 

W ramach testów laboratoryjnych, podczas przedrealizacyjnej kampanii badawczej, wykonano 

analizy stężeń metali ciężkich, substancji biogennych i trwałych zanieczyszczeń organicznych 

w pobranych próbkach osadu. Dane te umożliwiają obliczenie ładunków zanieczyszczeń 

i składników odżywczych, które potencjalnie mogą zostać uwolnione z zaburzonych osadów 

dennych do wody morskiej, a tym samym stają się dostępne dla żywych organizmów 

(biodostępność). 

 

Metale ciężkie 

Jednym z głównych źródeł metali ciężkich w Morzu Bałtyckim jest depozycja atmosferyczna 

zanieczyszczeń pochodzących m.in. ze spalania paliw kopalnych oraz emisji spalin pojazdów 

mechanicznych, w tym statków. W środowisku morskim metale ciężkie są zwykle adsorbowane na 

cząstkach osadu, a zatem tylko niewielka ich ilość występuje w słupie wody. 

 

Niektóre metale ciężkie, takie jak cynk i miedź, w niskich stężeniach, są niezbędne do życia, 

ale w wysokich stężeniach metale te stają się toksyczne dla organizmów morskich. Rtęć i kadm, są 

szczególnie niebezpieczne dla środowiska morskiego, ponieważ są to substancje toksyczne, 

ulegające bioakumulacji w organizmach żywych. 

 

Kadm, ołów i rtęć są przyjęte przez Komisję Helsińską jako wskaźniki podstawowe, co oznacza, 

że są one substancjami szczególnej troski w Morzu Bałtyckim. Pomimo, że w ostatnich latach 

zmniejsza się atmosferyczna depozycja wszystkich trzech substancji, zarówno rtęć, jak i kadm 

nadal wykazują przekroczenia progów na prawie wszystkich stacjach monitoringowych, podczas 

gdy ołów wykazuje tendencję malejącą stężenia w osadach (HELCOM, 2017d). 
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Komisja OSPAR ustanowiła zestaw kryteriów do oceny niedozwolonych stężeń substancji 

niebezpiecznych. Kryteria oceny środowiskowej (EAC) są zdefiniowane dla każdego 

zanieczyszczenia jako stężenie, przy którym nie oczekuje się wystąpienia przewlekłego działania 

u najbardziej wrażliwych gatunków morskich (OSPAR Commission, 2009). Ponieważ nie ma 

określonych progów dla Morza Bałtyckiego, HELCOM stosuje standardy OSPAR do oceny 

ksenobiotyków w Morzu Bałtyckim (HELCOM, 2010b). 

 

Próg niskiego poziomu efektu (ERL) został opracowany przez Agencję Ochrony Środowiska Stanów 

Zjednoczonych (Environmental Protection Agency – EPA). ERL jest progiem, poniżej którego 

działanie ekotoksykologiczne jest rzadko obserwowane w środowisku morskim (OSPAR 

Commission, 2009). Należy jednak zauważyć, że nadal można zaobserwować wpływ na substancje 

ulegające bioakumulacji (substancje gromadzące się w faunie i florze, ponieważ wskaźnik absorpcji 

jest wyższy niż współczynnik wydalania). 

 

W celu odniesienia się do wartości progowych wszystkich metali ciężkich uzupełniająco 

wykorzystano wartości progowe ERL stosowane przez Amerykańską Narodową Służbę Oceaniczną 

i Meteorologiczną (National Oceanic and Atmospheric Administration – NOAA) (Buchman, 2008). 

 

W Tabeli 9-16 zestawiono wartości graniczne dla zanieczyszczeń oraz stężenia metali zmierzone  

w próbkach osadów pobranych dla tras wariantów Przedsięwzięcia, w ramach kampanii badawczej 

prowadzonej na potrzeby Projektu. Szczegółowe wyniki pomiarów stężeń metali ciężkich 

przedstawiono w Załączniku 2.I do Raportu. 

Tabela 9-16 Stężenia metali ciężkich [µg/kg masy suchej] w próbkach osadów (EQS – HELCOM, 2017d; 
ERL – OSPAR, 2009 i Buchman, 2008). 

Stacja Cd Pb Hg As Cr Zn Cu Ni Mn 

EQS 2 300 120 000 70 - - - - - - 

ERL  1 200 46 700 150 8 200 81 000 150 000 34 000 20 900 - 

GCH_50 320 7 320 30 7 660 16 900 25 400 8 590 9 230 78 100 

GCH_51 910 56 800 50 14 700 46 300 105 000 41 100 29 500 253 000 

GCH_52 140 7 990 10 2 560 9 070 18 100 4 610 5 420 73 600 

GCH_54 70 5 240 < 10 1 580 3 340 6 580 1 210 980 58 500 

GCH_55 < 50 4 190 < 10 < 1250 2 950 5 400 1 230 990 49 900 

GCH_56 < 50 3 750 < 10 < 1250 2 290 4 490 1 200 820 57 900 

GCH_57 < 50 4 040 < 10 1 560 2 930 6 570 1 450 1 390 66 200 

GCH_60 < 50 5 430 < 10 1 850 3 090 6 400 840 790 79 600 

GCH_62 50 6 480 < 10 2 710 6 430 9 570 1 810 2 420 105 000 

GCH_64 120 5 250 < 10 4 540 9 540 22 400 4 200 5 730 162 000 

GCH_66 < 50 2 690 10 1 420 2 270 5 480 770 970 28 300 

GCH_61 < 50 5 060 < 10 2 510 2 720 5 730 800 620 54 500 

GCH_65 < 50 4 610 < 10 < 1250 2 290 4 070 960 690 42 100 

GCH_68 < 50 5 350 < 10 2 420 3 070 5 890 750 1 250 60 600 

GCH_69 < 50 2 530 < 10 < 1250 1 500 5 150 970 650 34 900 

GCH_71 < 50 1 420 < 10 < 1250 1 710 6 660 1 260 920 32 200 

 

W żadnej z badanych próbek nie stwierdzono przekroczenia progów przyjętych dla Bałtyku. 

Natomiast podane uzupełniająco progi niskiego poziomu efektu zostały przekroczone w przypadku 

stężeń metali ciężkich w osadach dennych na jednej stacji GCH_51 (strefa sporna) zlokalizowanej 

na głębszych, otwartych wodach Basenu Bornholmskiego (Tabela 9-16). W przypadku osadów 

pobranych dla tej stacji, progi zostały przekroczone dla stężeń ołowiu, arsenu, niklu oraz miedzi, 

natomiast stężenia kadmu i cynku były bliskie przekroczenia dopuszczalnych wartości. Ponadto, 

stężenia pozostałych metali ciężkich, uzyskane z próbki pobranej na tej stacji również były znacznie 

wyższe od wartości dla pozostałych stacji. Powyższe można wytłumaczyć transportem labilnych 

postaci metali ciężkich z wzburzanych osadów w strefie płytszych wód do głębszych rejonów morza.  

 



 
 
 
 
 

 

332 

 

Substancje biogenne 

Związki zawierające azot (N) i fosfor (P) są uwalniane do Morza Bałtyckiego głównie przez rzeki, 

zrzuty ze statków lub depozycję atmosferyczną, patrz Rozdział 9.2 ROOŚ. Ponadto następuje 

wymiana N i P z wodami przepływającymi przez cieśniny duńskie między Morzem Bałtyckim 

a sąsiadującym morzem. W środowisku wodnym N i P są wykorzystywane przez rośliny i glony, ale 

nadmiar składników odżywczych jest przechowywany w osadach. Uwalnianie azotu i fosforu jest 

głównym czynnikiem powodującym eutrofizację Morza Bałtyckiego, co powoduje wzrost roślin 

i glonów, niedobór tlenu, wzrost zmętnienia i zmiany w składzie gatunkowym (HELCOM, 2014). 

 

Stężenia substancji biogennych w próbkach osadów pobranych dla tras wariantów Przedsięwzięcia, 

w ramach kampanii badawczej prowadzonej na potrzeby Projektu, przedstawiono z podziałem na 

sezon zimowy i letni w Tabeli 9-17. Szczegółowe wyniki pomiarów stężeń substancji biogennych 

przedstawiono w Załączniku 2.I do Raportu. 

Tabela 9-17 Stężenie substancji biogennych w próbkach osadów. 

Stacje 
Azot całkowity 
(zima) 

Azot całkowity 
(lato) 

Fosfor całkowity 
(zima) 

Fosfor całkowity 
(lato) 

 [mg/kg masy suchej] [mg/kg masy suchej] [mg/kg masy suchej] [mg/kg masy suchej] 

GCH_50 1 382 1 464 626 704 

GCH_51 6 019 5 388 1 218 1 580 

GCH_52 408 398 309 285 

GCH_54 < 200 < 200 242 266 

GCH_55 < 200 < 200 170 200 

GCH_56 < 200 < 200 170 158 

GCH_57 < 200 < 200 186 248 

GCH_60 < 200 < 200 208 219 

GCH_62 < 200 < 200 273 273 

GCH_64 230 < 200 337 159 

GCH_66 < 200 < 200 159 324 

GCH_61 < 200 < 200 186 211 

GCH_65 < 200 < 200 166 190 

GCH_68 < 200 < 200 247 247 

GCH_69 < 200 < 200 111 140 

GCH_71 < 200 < 200 134 133 

 

Nie ma określonych progów dla N i P w osadach dennych. Dla porównania można wykorzystać dane 

z pomiarów azotu i fosforu prowadzonych na potrzeby projektu Nord Stream 2 w południowo-

zachodniej części Morza Bałtyckiego w 2015 roku. Badania wykazały korelację pomiędzy 

głębokością pobranej próby a poziomem substancji biogennych przy poziomach stężenia N 

wynoszących od 345 do 3 110 mg/kg w suchej masie osadów oraz poziomach P - od 600 do 

1220 mg/kg masy suchej (Nord Stream 2 AG, 2017a). 

 

Poziom azotu i fosforu w badanych próbkach osadów dla rejonu Przedsięwzięcia, jedynie  

w przypadku jednej stacji GCH_51 przekroczył powyższe wartości (Tabela 9-17). Pozostałe próbki 

wykazały się znacznie niższymi stężeniami, a poziom azotu w większości przypadków znajdował 

się poniżej granicy oznaczalności. Na podstawie wyników badań dla Przedsięwzięcia 

zaobserwowano podobną zależność pomiędzy głębokością a stężeniem substancji biogennych jak 

w przypadku wyników badań dla projektu Nord Stream 2, polegającą na zwiększaniu stężenia wraz 

ze wzrostem głębokości akwenu.  

 

Oleje mineralne 

Wycieki ze statków są jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń olejem mineralnym na Morzu 

Bałtyckim; liczba wycieków ropy wykrytych w Morzu Bałtyckim systematycznie maleje (HELCOM, 

2018). Istotnym źródłem zanieczyszczeń olejowych są spływy rzekami z lądu, związane ze spływem 

zanieczyszczonych wód technologicznych z zakładów przemysłowych, wód po myciu pojazdów 
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mechanicznych oraz ze spłukiwaniem paliw i olejów gubionych przez samochody na utwardzonych 

parkingach i ulicach. Pod uwagę należy brać również depozycję atmosferyczną produktów 

niepełnego spalania paliw płynnych w silnikach i kotłowniach lub elektrociepłowniach. 

 

Podczas gdy niektóre składniki oleju wyparują, zostaną rozpuszczone lub rozproszone w słupie 

wody, część oleju opadnie na dno i zostanie akumulowana w osadach. Olej zawarty w osadzie może 

prowadzić do długotrwałego narażenia organizmów morskich na śmierć, jak i silne upośledzenie 

funkcji życiowych (National Research Council (US) Committee on Oil in the Sea: Inputs, Fates, and 

Effects, 2003). 

 

Zawartość olejów mineralnych w próbkach osadów pobranych dla tras wariantów Przedsięwzięcia, 

w ramach kampanii badawczej prowadzonej na potrzeby Projektu, przedstawiono w Tabeli 9-18. 

Tabela 9-18 Oleje mineralne w próbkach osadów. 

Stacje Oleje mineralne 

 [mg/kg masy suchej] 

GCH_50 59,1 

GCH_51 75,6 

GCH_52 19,1 

GCH_54 < 5 

GCH_55 < 5 

GCH_56 < 5 

GCH_57 < 5 

GCH_60 19,2 

GCH_62 5,1 

GCH_64 18,9 

GCH_66 < 5 

GCH_61 27,4 

GCH_65 < 5 

GCH_68 30 

GCH_69 19,7 

GCH_71 9,3 

 

Najwyższą zawartość olejów mineralnych odnotowano dla próbek osadów pobranych  

z najgłębszego fragmentu przebiegu Przedsięwzięcia (Tabela 9-18). Zwiększoną zawartość olejów 

mineralnych w osadach dennych można wiązać z lokalizacją głównych tras żeglugi morskiej 

i lokalnie głównymi trasami statków rybackich (patrz Rozdział 9.22 ROOŚ). 

 

Poziom oleju mineralnego jest porównywalny do poziomu Całkowitej Zawartości Węglowodorów 

(THC). Nie ma żadnych norm jakościowych ani progów dla oleju mineralnego lub THC w osadach 

morskich, ale istnieją standardy jakości i progi dla niektórych składników, takich jak WWA (sekcja 

poniżej). 

 

Zanieczyszczenia organiczne 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) mogą dostawać się do osadów dennych 

poprzez depozycję atmosferyczną, spływy rzeczne, z wodami balastowymi, zanieczyszczeniami 

olejowymi związanymi z normalną eksploatacją statków oraz substancjami wprowadzanymi 

podczas rozlewów olejowych. WWA kumuluje się głównie w osadach frakcji drobnoziarnistej. 

 

WWA obecne w osadach mogą ulegać wielu przemianom, jak i w znacznym stopniu oddziaływać na 

środowisko. Zakres oddziaływania zależy od przemian, jakim związki te ulegają. Mogą działać 

hamująco lub stymulująco na rozwój mikroorganizmów, toksycznie lub stymulująco na wzrost 

roślin i toksycznie na faunę (Galer i in., 1997). 
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Polichlorowane bifenyle (PCB) nie występują w przyrodzie jako naturalne związki chemiczne, a ich 

pojawienie się w środowisku naturalnym wynika z nieświadomej bądź nieodpowiedniej działalności 

człowieka. PCB podobnie jak pestycydy czy inne związki chloro-organiczne po okresie 

powszechnego stosowania i wzmożonej produkcji przedostały się do środowiska naturalnego.  

W związku ze szkodliwym wpływem na organizmy produkcja tych związków została wstrzymana  

i podjęto działania zmierzające do ograniczenia związanych z nimi zagrożeń dla środowiska.  

 

Głównymi źródłami polichlorowanych bifenyli (PCB) w środowisku morskim są nieodpowiednie 

obchodzenie się z odpadami lub wycieki z transformatorów i podobnych systemów (HELCOM, 

2017). Podobnie jak i inne zanieczyszczenia organiczne, również polichlorowane bifenyle 

koncentrują się głownie w osadach drobnoziarnistych wzbogaconych w substancje organiczne 

(Uścinowicz i in., 2011). 

 

HELCOM przyjmuje stężenie PCB jako jeden z głównych wskaźników, ponieważ związki te są 

toksyczne dla organizmów morskich, bardzo trwałe i podlegają biomagnifikacji w morskiej sieci 

pokarmowej. Stosowanie PCB jest zakazane od połowy lat osiemdziesiątych, ale stężenia w Morzu 

Bałtyckim są nadal stabilne (HELCOM, 2017d). 

 

Wielkości stężeń WWA i PCB w próbkach osadów pobranych dla tras wariantów Przedsięwzięcia, 

w ramach kampanii badawczej prowadzonej na potrzeby Projektu, przedstawiono w Tabeli 9-19. 

Szczegółowe wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń organicznych przedstawiono w Załączniku 2.I 

do Raportu. 

Tabela 9-19 Stężenie WWA i PCB w próbkach osadów. 

Stacje WWA PCB 

 [µg/kg masy suchej] [µg/kg masy suchej] 

GCH_50 50 0,3 

GCH_51 1 642 1,1 

GCH_52 199 0,1 

GCH_54 8 < 0,1 

GCH_55 1 < 0,1 

GCH_56 20 < 0,1 

GCH_57 9 < 0,1 

GCH_60 1 < 0,1 

GCH_62 22 2,1 

GCH_64 21 < 0,1 

GCH_66 1 < 0,1 

GCH_61 2 < 0,1 

GCH_65 22 < 0,1 

GCH_68 10 < 0,1 

GCH_69 5 < 0,1 

GCH_71 8 1,6 

 

Stężenia WWA dla próbek pobranych ze wszystkich stacji rozmieszczonych wzdłuż wariantów 

Przedsięwzięcia charakteryzują się niskimi wartościami (Tabela 9-19). Jedyne znacznie 

podwyższenie wartości odnotowano dla próbki osadów pobranych ze stacji GCH_51 znajdującej się 

w najgłębszej, północnej części Przedsięwzięcia. Stężenia PCB w większości przypadków nie 

przekroczyły granicy oznaczalności, dla dwóch próbek były niskie, jedynie dla stacji GCH_51, 

GCH_62 i GCH_71 odnotowano wysokie wartości (Tabela 9-19). Podsumowując, stężenia 

zanieczyszczeń ogranicznych nie przekroczyły dopuszczalnych poziomów dla żadnej z badanej 

substancji w próbkach osadów pobranych na branych pod uwagę stacjach.  

Sejsmiczność 

Obszar Morza Bałtyckiego jest prawie pozbawiony aktywności sejsmicznej w kategoriach 

globalnych. Jednak sporadycznie, trzęsienia ziemi są odczuwalne (Mäntyniemi et al., 2004). 
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Południowa część Morza Bałtyckiego oraz przylegające do niego tereny Niemiec, Polski, krajów 

bałtyckich i Kaliningradu charakteryzują się niezwykle niską aktywnością sejsmiczną. Trzy 

trzęsienia ziemi wykryte na terenie Niemiec i Kaliningradu o mocy równej od 3,1 do 4,7 Mw 

(magnitudy – skala odpowiadająca skali Richtera dla trzęsień ziemi o średniej mocy) były 

najsilniejszymi trzęsieniami ziemi zarejestrowanymi dla tych terenów (Grünthal et al., 2008). 

Wielkość trzęsień ziemi w samej Polsce wynosi średnio 3,32 w skali Richtera  

(trzęsienia ziemi mniejsze niż 2 w skali Richtera są praktycznie nieodczuwalne przez ludzi) 

(Zwoliński, 1997).  Zdarzenia sejsmiczne jako źródła potencjalnych awarii zostały uwzględnione 

w analizie ryzyka dla Projektu (patrz Rozdział 4, ROOŚ). 

Istniejące presje antropogeniczne 

W obszarze planowanej lokalizacji Przedsięwzięcia stwierdzono presje antropogeniczne, które mogą 

wpłynąć na geologię, a przede wszystkim na osady powierzchniowe i zanieczyszczenia. 

 

Morze Bałtyckie jest obszarem o najwyższym poziomie ruchu statków na świecie. Główne szlaki 

żeglugowe, w tym transbałtycki szlak żeglugowy Gdynia-Rostock, znajdują się w bezpośrednim 

sąsiedztwie lub przecinają korytarze planowanego gazociągu. Więcej informacji o żegludze 

morskiej można znaleźć w Rozdziale 9.22 Raportu. Podczas normalnego ruchu statków wycieki 

różnego rodzaju substancji (olej napędowy i oleje smarne, benzyna itp.) mogą przedostawać się 

do wody, a następnie kumulować w osadach dennych. 

 

Ponadto, na analizowanym obszarze i w jego bezpośrednim sąsiedztwie prowadzone są połowy 

komercyjne, a jedną z form połowów jest trałowanie. Działanie to może powodować zakłócenia  

w strukturze osadów dennych i ułatwiać przejście metali i innych zanieczyszczeń z osadów do słupa 

wody, powodując pogorszenie jakości wody. Szczegółowy opis rybołówstwa przedstawiono  

w Rozdziale 9.23 Raportu. 

 

W bliskim sąsiedztwie obszarów przybrzeżnych Przedsięwzięcia nie prowadzi się intensywnej 

działalności rolniczej ani przemysłowej. Niemniej jednak, ta część Bałtyku Właściwego jest 

pośrednio narażona w skali regionalnej na efekt intensywnej działalności człowieka na lądzie 

poprzez dopływy rzekami dużych ilości zanieczyszczeń, w tym substancji biogennych do wód 

morskich, a następnie kumulowanych w osadach. 

 

Istotną presją antropogeniczną jest depozycja zanieczyszczeń z atmosfery do wody, a następnie 

do osadów. Polska w roku 2016 wyemitowała do atmosfery niecałe 5,5 miliona Mg zanieczyszczeń 

tradycyjnych (KOBiZE, 2018a) oraz 395,82 milionów ton ekw. CO2 gazów cieplarnianych (KOBiZE, 

2018b), jednym z głównych źródeł tych emisji są procesy spalania, w tym na potrzeby energetyki. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Rodzaj osadów ma wpływ na występowanie organizmów dennych (fito- i zoobentos), które 

odgrywają bardzo ważną rolę w łańcuchu troficznym organizmów morskich (patrz Rozdział 9.11 

i 9.16 ROOŚ). Wzburzenie osadów do toni wodnej, ich redepozycja i uwolnienia z nich 

zanieczyszczeń to ważne rodzaje oddziaływań wpływających na warunki bytowania i ekologię 

planktonu, bentosu, ryb, ssaków morskich i ptaków morskich (patrz Rozdział 5 i Rozdziały 9.10 – 

9.14 ROOŚ).    

 

Biorąc powyższe pod uwagę, geologię, osady powierzchniowe i zanieczyszczenia uznano za zasób 

o średnim znaczeniu dla funkcjonowania ekosystemu morskiego. 

 

Stan środowiska polskiej części Basenu Bornholmskiego w zakresie substancji zanieczyszczających 

(cecha C8) w 2016 roku został uznany za poniżej dobrego (subGES) z powodu między innymi 

przekroczenia granicznych stężeń w rybach. Przy czym należy podkreślić, iż w przypadku stężenia 

metali ciężkich w osadach, kryteria dobrego stanu zostały spełnione dla wszystkich metali 
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(Krzymiński i in 2017). Do oceny stanu wód morskich za rok 2017 nie wykorzystano pomiarów 

stężeń substancji zanieczyszczających w osadach.  

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Osady powierzchniowe wraz z ich zanieczyszczeniami, będą podatne na oddziaływania prac 

budowlanych/rozbiórkowych i mało odporne na zmiany z nimi związane. Częściowo może być 

potrzebne aktywne przywrócenie ich do stanu pierwotnego. Należy jednak pamiętać, że wiele 

oddziaływań wywołanych przez Przedsięwzięcie (wzburzenie, redepozycja, uwolnienie 

zanieczyszczeń z osadów) występuje też naturalnie w środowisku morskim, w wyniku falowania 

czy prądów morskich. Wziąwszy pod uwagę lokalną skalę potencjalnych oddziaływań, podatność 

tego zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia należy uznać za średnią. 

 

W związku z powyższym, na potrzeby tego Raportu, biorąc pod uwagę znaczenie  

i podatność zasobu, przyjęto, że wrażliwość geologii, osadów powierzchniowych i zanieczyszczeń 

jest średnia. 

 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu.  

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na geologię, 

osady powierzchniowe i zanieczyszczenia, w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena została 

wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na 

znaczenie poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości 

oddziaływania, określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego 

skala, czas trwania, intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5), z wrażliwością danego 

receptora, określoną w tym rozdziale powyżej, jako pochodnej jego znaczenia w ekosystemie 

i podatności na dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na geologię, osady powierzchniowe 

i zanieczyszczenia zostały wymienione i ocenione w Tabeli 9-20 poniżej. Wynik oceny 

oddziaływania (znaczenie oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: 

pomijalne, małe, średnie lub duże. Oddziaływania pomijalne i małe, jako nie przynoszące 

zauważalnych zmian lub powodujące zmiany w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się 

w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie były przedmiotem szerszej charakterystyki 

w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). 

Oddziaływania średnie oraz duże zostały natomiast dodatkowo opisane, z uwzględnieniem 

kluczowych czynników środowiskowych i parametrów Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę 

oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów.  

   

Jednocześnie, tylko oddziaływania o dużym znaczeniu, zostały uznane za znaczące, tym samym 

wymagające obligatoryjnych działań minimalizujących. 

 



 
 
 
 

 

 

337 

 

Tabela 9-20 Znaczenie oddziaływania na geologię, osady powierzchniowe i zanieczyszczenia w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym 
(WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie 

Zmiana typu i struktury 
osadów 

WP Małe Średnia Małe 

WA Małe Średnia Małe 

Wzburzenie osadów 
 

Zmiana typu i struktury 
osadów 

WP Małe Średnia Małe 

WA Małe Średnia Małe 

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
morskim – redepozycja osadów 

Zmiana typu i struktury 
osadów w miejscu redepozycji 
osadów 

WP Umiarkowane Średnia Średnie 

WA Umiarkowane Średnia Średnie 

Etap eksploatacji   

Zajęcie dna - obecność 
gazociągu 

Wymywanie osadów dennych 

WP Umiarkowane Średnia Średnie 

WA Umiarkowane Średnia Średnie 

Emisja ciepła z gazociągu 
Zwiększenie temperatury 
osadów ponad naturalny 
poziom 

WP Pomijalne Średnia Małe 

WA Pomijalne Średnia Małe 

Etap likwidacji 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie, usunięcie substratu 
twardego z dna (niezakopany 
rurociąg) 

Zmiana typu i struktury 
osadów 

WP Małe Średnia Małe 

WA Małe Średnia Małe 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Wzburzenie osadów 
 

Zmiana typu i struktury 
osadów 

WP Małe Średnia Małe 

WA Małe Średnia Małe 

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
morskim – redepozycja osadów 

Zmiana typu i struktury 
osadów w miejscu redepozycji 

osadów 

WP Umiarkowane Średnia Średnie 

WA Umiarkowane Średnia Średnie 
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na warunki fizyczno-chemiczne osadów 

powierzchniowych, należy spojrzeć z szerszej perspektywy na kluczowe parametry realizacji 

Przedsięwzięcia i parametry analizowanego elementu środowiska.  

 

W odniesieniu do warunków fizyczno-chemicznych osadów powierzchniowych, za kluczowe czynniki 

wpływające na możliwość i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o batymetria, mająca wpływ na:  

▪ rodzaj ingerencji w dno i skalę oddziaływań wynikających ze wzburzenia osadów - 

zakłada się, że do głębokości 20 m rurociąg będzie zakopywany, co będzie powodować 

zwiększone wzburzenie osadów, a następnie ich redepozycję na większym obszarze, niż 

przy układaniu gazociągu na dnie bez zakopywania,  

o rodzaj dna/osadów, mające wpływ na: 

▪ skalę oddziaływań związanych ze wzburzeniem osadów (zasięg, warstwa zasypania, 

czas depozycji) – osady drobnopiaszczyste powodują większy zasięg, dłuższe osiadanie, 

występowanie dna twardego i kamienisk zmniejsza zasięg oddziaływań związanych ze 

wzburzeniem osadów, 

▪ zanieczyszczenie osadów – wzburzenie osadów przyczynia się do uwalniania 

zanieczyszczeń i substancji biogennych do toni wodnej;  

• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ długość odcinka, na którym rurociąg będzie zakopywany – im dłuższy tym większe 

oddziaływania związane z ingerencją w dno i wzburzeniem osadów, 

▪ odległość od brzegu miejsca wyjścia tunelu – im dalej tym mniejsze oddziaływanie na 

płytkich wodach wywołane zakopywaniem rurociągu, 

▪ masa anod stanowiących zabezpieczenie antykorozyjne – im większa, tym większe 

potencjalne uwolnienia metali do toni wodnej.  

 

Zestawienie informacji o kluczowych czynnikach wpływających na możliwość i skalę wystąpienia 

oddziaływań w kontekście warunków fizyczno-chemicznych osadów powierzchniowych prezentuje 

Tabela 9-21.  

Tabela 9-21 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Głębokość do 20 m 
(zasięg siedlisk bentosowych) 

9.1.1 38 km 17 km 

Zasięg oddziaływań związany ze 

wzburzeniem osadów*  

1) maksymalny zasięg zagęszczenia 

15 mg/l (powyżej 12h) 

2) średni czas utrzymania się 

zawiesiny o zagęszczeniu 15 mg/l w 

toni wodnej 

3) maksymalna powierzchnia 

osadzenia 1 cm/m2 osadów na dnie  

5.1.2, 5.1.3 

1) 93,5 km2 

2) 5,9 h 

3) 5,1 km2 

1) 9,4 km2 

2) 3,1 h 

3) 1,7 km2 

Długość odcinka zakopywanego 3.5.8 43,8 km 22,6 km  

Długość tunelu po stronie morza 3.5.1 ok. 400 m ok. 850 m 

Skala maksymalnego ubytku masy 
anod antykorozyjnych (przez okres 
eksploatacji) 

3.3.4 32 271,5 kg 33 812 kg 
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*Najdalej idący scenariusz – wzburzenie osadów jednoczesne na całej długości zakopywanego rurociągu 

w okresie zimowym (więcej w Rozdziale 5.1.2 i 5.1.3 ROOŚ) 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Zidentyfikowane oddziaływania na warunki fizyko-chemiczne osadów dennych będą miały 

znaczenia małe lub średnie, a więc nieznaczące. Ingerencja w dno przy zakopywaniu gazociągu 

będzie powodować wzburzenie od ok. 2% do 30% osadów zalegających na dnie w miejscu 

wykonywania wykopu. Zgodnie z opisem Przedsięwzięcia (Rozdział 3 ROOŚ), gazociąg będzie 

wymagał zagłębienia i zasypania w dnie morskim na odcinkach, gdzie głębokość wód nie przekracza 

20 m, a także w miejscu przecięcia tras żeglugowych. Na odcinkach gazociągu w toni o większej 

głębokości (w tym w północnej części Przedsięwzięcia) gazociąg nie będzie zakopany w dnie 

morskim, co zmniejszy wielkość i zasięg dyspersji zawiesiny z osadów. Zakłada się jednocześnie, 

że gazociąg na wodach płytkich zagłębiany będzie tzw. pługiem podwodnym z odkładem, w celu 

zmniejszenia wielkości wzburzenia osadów.   

 

W wyniku ułożenia gazociągu na dnie dojdzie do zmiany struktury osadów na powierzchni 

ok. 0,04 km2 w wariancie Niechorze-Pogorzelica i ok. 0,06 km2 w wariancie Rogowo. W wyniku 

procesu zakopywania gazociągu, w najdalej idącym scenariuszu zakładającym zakopywanie na 

całej długości na wodach o głębokości do 20 m w miękkim dnie (szerokość wykopu do 30 m), 

ulegnie zmianie struktura i typ osadów na powierzchni ok. 1,13 km2 w wariancie Niechorze-

Pogorzelica i ok. 0,48 km2 w wariancie Rogowo, a dodatkowo w miejscu składowania czasowego 

urobku w procesie wydobycia jednostki wykonującej mikrotunel (TBM) – ok. 0,017 km2. Częściowo 

ulegną też wzburzeniu osady w strefie kotwiczenia statków układających gazociąg, w promieniu do 

1,5 km wokół trasy gazociągu. Zmiany zachodzące na tak niewielkich powierzchniach nie będą 

miały istotnego wpływu na środowisko abiotyczne w strefie oddziaływań Przedsięwzięcia.  

 

Jednocześnie naruszenie osadów dennych może w nieznacznym stopniu wpłynąć na poprawę ich 

jakości (zwiększenie natlenienia oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń i związków azotu w osadzie 

na skutek ich przejścia do toni wodnej). Lepsze natlenienie osadów może natomiast zmniejszyć 

(ograniczyć) przechodzenie fosforu z osadu, ponieważ ten proces zachodzi w warunkach 

beztlenowych (redukujących) (Alloway i Ayres, 1999). 

 

W przypadku ocenianego Przedsięwzięcia średnia warstwa redeponowanych osadów będzie 

niewielka (pomiędzy ok 0,06 mm do ok 0,3 mm), i tylko na niewielkich obszarach może sięgać 

powyżej 1 cm (w przypadku Niechorza-Pogorzelicy na łącznej powierzchni ok. 5 km2 w najdalej 

idącym scenariuszu w okresie zimowym, a w przypadku wariantu Rogowo – ok. 1,7 km2). 

Oddziaływania będą więc lokalne, odwracalne i nie będą mały istotnego znaczenia dla siedlisk 

dennych (więcej w Rozdziale 5.1.3 ROOŚ).   

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na warunki fizyczno-chemiczne osadów 

powierzchniowych w żadnym z rozważanych wariantów.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Na warunki fizyczno-chemiczne osadów powierzchniowych mogą potencjalnie oddziaływać 

zaburzenia i emisje wywołane detonacją pozostałości broni konwencjonalnej. Będą to 

oddziaływania analogiczne jak przy fizycznej ingerencji w dno, wzburzeniu osadów i ponownym 

osadzaniu się wzburzonych osadów na dnie. Może także dojść do zanieczyszczenia osadów 

związkami ołowiu i /lub rtęci. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich oddziaływań określono jako 

bardzo małe (Rozdział 4 ROOŚ). Skala i zasięg oddziaływań będą się różnić w zależności od 

wielkości detonowanego ładunku, ale nie przekroczą skali regionalnej. Będą to oddziaływania 

o dużej intensywności, ale krótkookresowe i odwracalne. Wielkość oddziaływania i jego znaczenie 

oceniono na małe. 
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Innymi oddziaływaniami nieplanowanymi mogącymi wpływać na jakość osadów będą ewentualne 

wycieki związków ropopochodnych ze statków, w przypadku awarii lub katastrofy. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia takich zdarzeń oraz opis skutków został przedstawiony 

w Rozdziale 4 Raportu. Będą to oddziaływania o małej intensywności, krótkookresowe, 

nieodwracalne. Ich znaczenie oceniono na małe.  

 

Oddziaływania powiązane 

W wyniku wzruszenia osadów dennych zostaną z nich uwolnione pewne ilości metali ciężkich, 

zanieczyszczeń i biogenów, co omówiono szczegółowo w Rozdziale 5.1.2 Raportu. Nastąpi również 

czasowe zmętnienie wody. Wpływ na jakość wody tych oddziaływań oceniono w Rozdziale 9.2 

Raportu.  

 

Wzburzenie osadów i obecność zawiesiny w toni wodnej będzie powodować oddziaływania na wiele 

organizmów wodnych:  

• plankton (ocena oddziaływania dokonana w Rozdziale 9.10); 

• fito- i zoobentos (ocena oddziaływania dokonana w Rozdziale 9.11); 

• ryby (ocena oddziaływania dokonana w Rozdziale 9.12); 

• ptaki morskie (ocena oddziaływania dokonana w Rozdziale 9.14). 

Ze względu jednak na krótki czas trwania oddziaływania w danym miejscu (średni czas utrzymania 

się zawiesiny w wodzie o zagęszczeniu 15 mg/l to ok. 3 do 7 godzin, a zagęszczenia 5 mg/l nie 

dłużej niż 15 godzin, a maksymalny 36 dla 15 mg/l i 96 h dla 5 mg/l) oraz prędkość zakopywania 

gazociągu (od 100 do 800 m/h) realny zasięg oddziaływań będzie lokalny i krótkotrwały, także przy 

uwzględnieniu kumulacji (więcej w Rozdziale 5.1.2 ROOŚ).    

 

Wpływ na niektóre organizmy (zoobetos, ryby, a pośrednio także na ptaki morskie) będzie miała 

także redepozycja osadów na dnie. Ze względu jednak na mały zasięg i małą warstwę, będą to 

oddziaływania nieznaczące.   

 

Odziaływania na dno morskie i osady, mają również znaczenie dla oceny wpływu Przedsięwzięcia 

na możliwość realizacji celów środowiskowych określonych dla wód morskich, zgodnie z Ramową 

Dyrektywą w sprawie strategii morskiej (patrz Rozdział 10.1 ROOŚ), takich jak: 

• osiągnięcie lub utrzymanie poziomu integralności dna morskiego zapewniającego ochronę 

struktury oraz funkcji ekosystemów, gdzie nie obserwuje się negatywnych wpływów zwłaszcza 

na ekosystemy denne, oraz powrót ekosystemu w miejscach, w których antropogeniczne lub 

naturalne presje zaburzyły strukturę oraz procesy zachodzące w obrębie dna morskiego lub 

struktur biotycznych, do stanu w mniejszym stopniu zmodyfikowanego; 

• zredukowanie lub utrzymanie dopływu substancji zanieczyszczających (niebezpiecznych), 

pochodzących z różnych źródeł morskich i lądowych, wprowadzanych do środowiska morskiego, 

w celu osiągnięcia lub utrzymania stężeń substancji zanieczyszczających (niebezpiecznych) 

w elementach biotycznych i abiotycznych ekosystemu morskiego na poziomach 

nieprzekraczających dopuszczalnych wartości, poniżej których prawdopodobieństwo 

wystąpienia niepożądanych skutków ich oddziaływania na organizmy morskie. 

Analiza możliwych oddziaływań, jakie będzie powodować Przedsięwzięcie na etapie budowy, 

eksploatacji oraz likwidacji na dno morskie i osady, a także działań nieplanowanych  

z uwzględnieniem działań minimalizujących, pozwala na stwierdzenie, że realizacja Przedsięwzięcia 

nie będzie miała wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wód 

morskich Morza Bałtyckiego. 
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Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na warunki fizyczno-

chemiczne osadów morskich.  

 

Porównanie wariantów 

Warunki fizyczno-chemiczne osadów powierzchniowych w obydwu wariantach Przedsięwzięcia są 

porównywalne. Skala oddziaływań związanych ze wzburzeniem osadów wskazuje na istotnie 

większe oddziaływania w wariancie Niechorze-Pogorzelica, ze względu na dwukrotnie dłuższy 

odcinek, na którym gazociąg będzie zakopywany w dnie. Ilość wzburzonych osadów będzie większa 

w tym wariancie, będą one się przemieszczały w toni wodnej na większym obszarze i opadały na 

dno na większym obszarze. W obydwu wariantach, oddziaływania związane ze wzburzeniem  

i redepozycją osadów, także wtórne na organizmy żywe, nie będą miały charakteru oddziaływań 

znaczących, ze względu na krótkotrwały efekt i lokalny zasięg.  

 Wnioski 

1) Wszystkie zidentyfikowane, możliwe oddziaływania Przedsięwzięcia na dno morskie i jakość 

osadów, w trakcie budowy i eksploatacji, a także likwidacji rurociągu, w tym wywołane 

nieplanowanymi zdarzeniami będą miały charakter oddziaływań nieznaczących. 

2) Oddziaływania Przedsięwzięcia na dno morskie i osady będą powodować oddziaływania 

pośrednie na organizmy morskie (plankton, bentos, ryby, ptaki), nie będą to jednak 

oddziaływania znaczące, nie będą też wpływać na bioróżnorodność ekosystemu morskiego. 

3) Nie zidentyfikowano działań ani przedsięwzięć, zarówno w ramach realizacji Przedsięwzięcia ani 

poza jego realizacją, które mogłyby spowodować istotną kumulację oddziaływań na dno 

morskie.  

4) Przedsięwzięcie nie będzie wpływać na zmianę statusu bioróżnorodności ekosystemu morskiego 

poprzez oddziaływania na ryby. 

5) Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych dla wód morskich Morza Bałtyckiego związanych z zachowaniem 

integralności dna morskiego oraz nieprzekraczaniem dopuszczalnych stężeń substancji 

niebezpiecznych. 

6) Oddziaływania Przedsięwzięcia na dno i osady nie będą powodować samodzielnie ani  

w powiązaniu z innymi oddziaływaniami, znaczących oddziaływań na integralność, spójność  

i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.  

7) Oddziaływania na dno morskie i osady będą większe w wariancie wybranym do realizacji, 

jednak ze względu, że będą to oddziaływania nieznaczące, nie stanowi to istotnego czynnika 

wyboru wariantu.  
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9.4 Klimat i jakość powietrza 
W rozdziale tym przedstawiono charakterystykę i wyniki oceny oddziaływania w zakresie jakości 

powietrza i klimatu na obszarach morskich, gdzie będzie realizowane Przedsięwzięcie. 

 

Na konieczność uwzględniania ochrony powietrza i zmian klimatu w ramach OOŚ bezpośrednio 

wskazuje w art. 3 Dyrektywy 2011/92/UE: „ocena oddziaływania na środowisko określa, opisuje  

i ocenia we właściwy sposób dla każdego indywidualnego przypadku i zgodnie z art. 4-12, 

bezpośrednie i pośrednie skutki przedsięwzięcia dla następujących elementów: a) istot ludzkich, 

fauny i flory; b) gleby, wód, powietrza, klimatu i krajobrazu; c) dóbr materialnych i dziedzictwa 

kultury; d) oddziaływania między elementami, o których mowa w lit. a), b) i c)”. 

 

Wymóg ochrony klimatu wynika również z punktu 5 lit. f) Załącznika IV do Dyrektywy 2011/92/UE, 

który wskazuje, że w raporcie OOŚ powinien znajdować się opis prawdopodobnego znaczącego 

wpływu przedsięwzięcia na środowisko, wynikającego m.in. z: (…) f) wpływu przedsięwzięcia na 

klimat (na przykład charakter i rozmiar emisji gazów cieplarnianych) oraz podatności 

przedsięwzięcia na zmianę klimatu. Odzwierciedleniem tego obowiązku są oprócz powyżej 

zacytowanych przepisy krajowe zawarte w Uooś, nakładające obowiązek oceny wpływu na 

powietrze i klimat. 

 

Decyzją Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) wydanej pod auspicjami ONZ Morze Bałtyckie 

uznano za obszar kontroli emisji (ECA) zgodnie z zapisem 14 Załącznika VI do Konwencji MARPOL 

w celu ograniczenia emisji SOX (obszar określany także terminem SECA). Oznacza to, że limit 

zawartości siarki w oleju napędowym w SECA od 1 stycznia 2015 r. wynosi 0,1%. Od momentu jej 

wprowadzenia norma ta przyczyniła się do znacznego zmniejszenia emisji SO2 w akwenie Morza 

Bałtyckiego (Johansson i Jalkanen, 2016). 

 

Ponadto od 2021 r. Morze Bałtyckie zostanie uznane za obszar kontroli emisji (ECA) zgodnie 

z zapisem 13 Załącznika VI do konwencji MARPOL w celu ograniczenia emisji NOX (obszar określany 

także terminem NECA). Oznacza to, że w przypadku wszystkich statków budowanych po 2021 r. 

obowiązuje wymóg obniżenia emisji NOX o 80% w odniesieniu do poziomu aktualnego. Oczekuje 

się, że zanim regulacja ta przyniesie pełne efekty wymagany będzie długi okres dla odnowienia 

floty. 
 

Wymienione wymogi prawne stały się podstawą określenia w punkcie IV.6 postanowienia z RDOŚ 

w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12 obowiązku analizy 

wpływu Przedsięwzięcia na powietrze i klimat w części morskiej Przedsięwzięcia. Ocena 

oddziaływania na powietrze części lądowej Przedsięwzięcia przedstawiona została w Rozdziale 9.8 

Raportu. 

 

Ponadto w zakresie wpływu i adaptacji do zmian klimatu niniejszy rozdział Raportu OOŚ realizuje 

wymóg punktu IV.3 ww. postanowienia nakazujący przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na 

klimat i zmiany klimatu. Ocenę wpływu skutków zmian klimatu na Przedsięwzięcie przedstawiono 

w Rozdziale 4 Raportu, a wpływ na klimat części lądowej Przedsięwzięcia w Rozdziale 9.8 Raportu. 

 Charakterystyka 

Klimat 

Warunki klimatyczne mają bardzo silny wpływ na procesy kształtujące ekosystem Morza 

Bałtyckiego. Temperatura powietrza, opady, nasłonecznienie, wiatr, zjawiska burzowe, pokrywa 

lodowa kształtują uwarunkowania abiotyczne, takie jak temperatura wody, zasolenie, dostęp 

światła, ale też przezroczystość wody czy strukturę osadów, zwłaszcza w obszarach wód płytkich. 

Te warunki, jak zostało to szczegółowo scharakteryzowane w dalszych rozdziałach, determinują 

warunki bytowania organizmów morskich.  

 

Morze Bałtyckie znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, o dużej zmienności sezonowej. 

Temperatura powietrza waha się od ok. -30°C w zimie, do 30°C w lecie. Średnia temperatura 
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powietrza w strefie przybrzeżnej Południowego Bałtyku wynosi od 5,3°C w Maarianhamina do 7,9°C 

w Arkonie i Kołobrzegu (Uścinowicz i in., 2011). Średnia roczna prędkość wiatru na Morzu Bałtyckim 

wynosi od 6 do 8 m/s, wartości niższe niż 6 m/s mierzone są w strefie przybrzeżnej, natomiast 

większe od 7 m/s na Bałtyku Właściwym. Największe prędkości wiatru, ponad 8 m/s, rejestrowano 

w Zatoce Pomorskiej (Uścinowicz i in., 2011). Ważnym wskaźnikiem jest usłonecznienie, czyli 

sumaryczna liczba godzin, podczas których na określone miejsce padają bezpośrednio promienie 

słoneczne. Dla Bałtyku wynosi między 1 592 (Lund) i 1 881 (stacja Visby). Roczny rozkład jasno 

pokazuje małe usłonecznienie w grudniu i styczniu (< 40 godzin na wszystkich stacjach 

badawczych, z wyjątkiem Tallina, gdzie jest to < 20 godzin) i duże w okresie od maja do sierpnia 

(> 200 godzin w miesiącu) (Uścinowicz i in., 2011). Zachmurzenie na obszarze Bałtyku jest dość 

duże. Średnia wartość roczna wynosi od 65% (Arkona, Maarianhamina) i 71% (Kołobrzeg). 

Najbardziej pochmurny jest okres jesienno-zimowy od listopada do lutego (z zachmurzeniem > 

70%). Wyraźnie mniejsze zachmurzenie zaobserwowano w maju i sierpniu, w większości stacji było 

poniżej 60% lub wartość ta była nieznacznie przekroczona. Liczba dni z opadami na wybrzeżu 

Bałtyku waha się od 158 do 182 dni. Najczęściej deszcze pojawiają się w Kłajpedzie, Kołobrzegu, 

Kaliningradzie i Tallinie (≥ 180 dni). Najbardziej deszczowe miesiące to listopad, grudzień i styczeń 

(pada około 20 dni). Najrzadziej deszcze występują od kwietnia do września (mniej niż 15 dni) 

(Uścinowicz i in., 2011). 

  

Zjawiska lodowe na Morzu Bałtyckim występują podczas każdej zimy, charakteryzują się różnym 

natężeniem w każdym z analizowanych lat. Ich czas trwania jest również bardzo zróżnicowany 

geograficznie. W Bałtyku Właściwym, zjawiska lodowe trwają od 0 do 40 dni (Uścinowicz i in., 

2011). Warunki lodowe na polskich wodach przybrzeżnych zarejestrowane w sezonie zimowym 

2017/2018 przedstawiono w Tabeli 9-22. 

Tabela 9-22 Zlodzenie na polskich wodach przybrzeżnych w sezonie zimowym 2017/18 (Stanisławczyk, 
2018). 

Station Pierwszy lód Ostatni lód 
Długość 
sezonu 

Dni z lodem 
Maksymalna 
grubość 

Morze przed 
Świnoujściem 

02/03 05/03 4 4 10 

Darłowo 15/02 18/03 32 18 10 

Kołobrzeg 28/02 10/03 11 11 5 

Dziwnów 01/03 04/03 4 4 10 

Świnoujście 28/03 11/03 12 12 10 

Szczecin 28/02 14/03 15 15 15 

 

Również na wodach polskiej wyłącznej strefy ekonomicznej, pokrywa lodowa w ostatnich 50 latach 

występowała rzadko i krótko, a średnia grubość nie przekraczała 30 cm (Schmelzer, Holfort J. 

et al., 2012). 

 

Zmiany klimatu 

Analiza danych z wielolecia wykazuje znaczny wzrost temperatury powietrza powierzchniowego  

w ciągu ostatnich 140 lat. Od 1871 roku średnia roczna temperatura wykazuje wzrost o 0,11°C na 

dziesięć lat na północ od równoleżnika 60° N i 0,08 °C na południe od równoleżnika 60° N, podczas 

gdy tendencja na świecie wynosiła około 0,05°C na dekadę w okresie 1861 do 2000. Dzienny cykl 

temperaturowy również się zmienia i nastąpiło zwiększenie skrajnych wartości temperatur. 

Powyższe zmiany powodują zmiany w porach roku: długość sezonu wegetacyjnego wzrosła, 

podczas gdy długość sezonu zimowego spadła. Modelowanie zmian klimatu wskazuje na dalszy 

wzrost temperatury na obszarze Morza Bałtyckiego i wzrost ten nadal będzie większy niż 

odpowiadający mu wzrost średniej temperatury na świecie. Największe ocieplenie przewidywane 

jest na północy w sezonie zimowym. Wzrost w zimie średniej temperatury dobowej będzie 

najbardziej widoczny w najzimniejszych okresach, podczas gdy temperatury ekstremalnie wysokie 

będą występować w lecie częściej niż obecnie (HELCOM, 2013a). 
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Wielkość opadów na obszarze Morza Bałtyckiego w minionym stuleciu zmieniała się regionalnie  

i sezonowo, dotyczyło to zarówno wzrostu, jak i zmniejszenia wielkości opadów (HELCOM, 2013). 

W drugiej połowie XX wieku zaznaczyła się tendencja wzrostu opadów zimą i wiosną. Dla 

pojedynczych sezonów trendy były jednak odmienne. Opady mają istotny wpływ na objętość 

spływów rzecznych, analizy tych spływów, na podstawie danych z minionego stulecia wykazały, że 

nastąpił spadek rocznych ilości wody dostarczanej z południowej części zlewni Morza Bałtyckiego, 

co wskazuje na to, że południowe regiony basenu Morza Bałtyckiego mogą stać się bardziej suche, 

przy rosnących temperaturach powietrza. Natomiast trendy na północy i w Zatoce Fińskiej wskazują 

na wzrost rocznych przepływów w cieplejszych temperaturach. W przyszłym cieplejszym klimacie, 

przewiduje się częstsze występowanie ekstremalnych opadów. Wielkość opadów śniegu w regionie 

może się natomiast zmniejszyć, nawet znacznie w przypadku południowej części zlewiska 

(HELCOM, 2013a).  

 

Roczny cykl spływu rzecznego będzie podlegał znacznym wahaniom. Maksima notowane obecnie 

podczas późnej wiosny mogą występować wcześniej, nawet w lutym lub w styczniu. Zmiany te 

będą wynikać z rosnących temperatur i wcześniejszych roztopów, jak również ze zmian w rocznym 

cyklu opadów i zwiększonym parowaniu (HELCOM, 2013a). 

 

Powyższe zmiany klimatyczne przełożą się na zmiany w temperaturze powierzchni morza. 

Najwyższe podniesienie temperatury może wystąpić w Zatoce Botnickiej i Botniku Południowym 

w okresie letnim i w Zatoce Fińskiej na wiosnę. Wzrost temperatury powierzchni morza w lecie 

może wynosić około 2°C w południowej części Morza Bałtyckiego i około 4°C w północnych 

częściach pod koniec tego stulecia. Przewiduje się, że warstwa wód powierzchniowych będzie 

ogrzewać się mocniej niż warstwy przydenne we wszystkich subakwenach Morza Bałtyckiego. 

Powyższe przewidywane zmiany będą miały istotny wpływ na występowanie zjawisk lodowych, 

symulacje wskazują, że nastąpi drastyczny spadek pokrycia lodem w przyszłości (HELCOM, 2013a). 

 

Jakość powietrza 

Emisja spalin z intensywnej żeglugi na Morzu Bałtyckim jest znaczącym źródłem zanieczyszczeń do 

powietrza. Główne zanieczyszczenia to tlenki azotu (NOX), tlenki siarki (SOX), cząstki stałe oraz 

gazy cieplarniane (głównie CO2). 

Tabela 9-23 Łączne emisje pochodzące ze wszystkich statków na Morzu Bałtyckim w 2016 r (Johansson i 
Jalkanen, 2017). 

Substancje zanieczyszczające 
Emisje pochodzące ze statków na Morzu 
Bałtyckim [w tonach] 

CO2 14 700 000 

NOX 318 000 

SOX 10 000 

SO2 - 

PM2,5 9 000 

PM10 - 

PM (TSP) - 

 

Emisje azotu z tlenków azotu zawartego w spalinach statków zwiększają zanieczyszczenie wód 

morskich substancjami biogennymi tym samym pogłębiają proces eutrofizacji. 

 

Siarka, emitowana ze statków w postaci tlenków siarki (SOX) w gazach spalinowych nie jest tak 

istotnym zanieczyszczeniem dla statusu środowiska morskiego Morza Bałtyckiego jak jest to  

w przypadku wpływu na środowisko lądowe i zdrowie ludzi. Jest to spowodowane głownie wysoką 

zdolnością buforowania przez wodę morską, co chroni ją przed zakwaszeniem. 

Istniejące presje antropogeniczne 

W obszarze planowanej lokalizacji Przedsięwzięcia stwierdzono presje antropogeniczne, które mogą 

istotnie wpłynąć na klimat, a przede wszystkim na jakość powietrza. 
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Morze Bałtyckie jest obszarem o najwyższym poziomie ruchu statków na świecie. Główne szlaki 

żeglugowe, w tym transbałtycki szlak żeglugowy Gdynia-Rostock, znajdują się w bezpośrednim 

sąsiedztwie lub przecinają korytarze planowanego gazociągu. Więcej informacji o żegludze 

morskiej można znaleźć w Rozdziale 9.22 Raportu. Ponadto na analizowanym obszarze i w jego 

bezpośrednim sąsiedztwie prowadzone są połowy komercyjne. Szczegółowy opis rybołówstwa 

przedstawiono w Rozdziale 9.23 Raportu. Żegluga morska jest jednym z największych źródeł emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 

 

W bliskim sąsiedztwie obszarów przybrzeżnych Przedsięwzięcia nie prowadzi się na lądzie 

intensywnej działalności przemysłowej czy innej mogącej być źródłem znacznych zanieczyszczeń 

do powietrza. Niemniej jednak, ta część Bałtyku Właściwego jest pośrednio narażona w skali 

regionalnej na efekt intensywnej działalności człowieka na lądzie poprzez transport zanieczyszczeń 

rozproszonych w powietrzu. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Klimat i jakość powietrza uznano za zasób ważny dla funkcjonowania ekosystemu, ze względu na 

wpływ na kształtowanie elementów abiotycznych ekosystemu morskiego.  

 

Podatność zasobu 

Klimat i jakość powietrza nie są zasobem podatnym na szybkie zmiany, a to oznacza, że podatność 

na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia, który w skali kształtowania klimatu, będzie powodował 

wyłącznie krótkotrwałe oddziaływania. Zasób ten naturalnie i szybko powróci do stanu sprzed 

wystąpienia oddziaływania, po zakończeniu działań będących źródłem emisji lub zaburzeń. 

 

W związku z powyższym na potrzeby tego Raportu przyjęto, że wrażliwość klimatu i jakości 

powietrza na oddziaływania Przedsięwzięcia jest niska. 

 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu.  

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na klimat 

i jakość powietrza, w strefie jego potencjalnych oddziaływań w części morskiej. Ocena została 

wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na 

znaczenie poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości 

oddziaływania, określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego 

skala, czas trwania, intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ), z wrażliwością 

danego receptora, określoną w tym rozdziale powyżej jako pochodnej jego znaczenia  

w ekosystemie i podatności na dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na klimat i jakość powietrza zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-24 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie 

były przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Oddziaływania średnie oraz duże zostały natomiast 

dodatkowo opisane, z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych i parametrów 

Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów.  
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Tabela 9-24 Znaczenie oddziaływania na klimat i jakość powietrza w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Emisja zanieczyszczeń do 
powietrza przez statki i sprzęt 
biorący udział w budowie 

Pogorszenie jakości powietrza 
 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Zwiększenie stężenia gazów 
cieplarnianych (CO2) 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Etap eksploatacji   

Nie dotyczy Nie dotyczy 

WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap likwidacji 

Emisja zanieczyszczeń do 
powietrza przez statki i sprzęt 
biorący udział w likwidacji 

Pogorszenie jakości powietrza 
 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Zwiększenie stężenia gazów 
cieplarnianych (CO2) 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 
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Oddziaływania nieznaczące 

Zidentyfikowane, potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na klimat i jakość powietrza będą 

miały jedynie znaczenie pomijalne. Jest to głównie związane z pomijalną wielkością oddziaływań, 

a więc niską intensywnością, krótkim czasem trwania, lokalnym zasięgiem i odwracalnością 

skutków. Tabela 9-25 przedstawia szacowane ilości emisji zanieczyszczeń do powietrza podczas 

budowy i eksploatacji całego Projektu morskiego rurociągu Baltic Pipe i jego części budowanej 

w polskich obszarach morskich.  

Tabela 9-25 Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza ze statków poruszających się po 
Morzu Bałtyckim i w wyniku budowy i eksploatacji Projektu i Przedsięwzięcia Baltic Pipe oraz emisji 
z terytorium Polski (w uśrednionym przeliczeniu na rok w tonach). 

 Całkowita emisja 
statków na Bałtyku 

Całkowita emisja w 
Polsce 

Baltic Pipe Przedsięwzięcie 

CO2 14 700 000 395 823 720 
367 000 – budowa* 
60 - eksploatacja 

251 600 – budowa* 
20 - eksploatacja 

NOX 318 000 726 431 200 3 400 1 247 

SOX 10 000 - 80 29 

PM2,5 9 000 581 520 300 150 53 

PM10 - 145 506 900 150 53 

PM 
(TSP) 

- 259 165 300 150 54 

* z uwzględnieniem działalności budowalnej na morzu oraz produkcji materiałów (stal i beton) 

 

Jak widać z powyższego zestawienia, realizacja Przedsięwzięcia w okresie budowy (2 lata) przyczyni 

się do wzrostu emisji CO2 na obszarach morskich Bałtyku o ok 0,77%, a w trakcie eksploatacji 

wzrost będzie niezauważalny. Wzrost emisji NOx może wynieść ok 0,33%, a SOx o 0,25%. Biorąc 

pod uwagę, że będą to emisje krótkotrwałe na danym obszarze, należy uznać, że wpływ 

Przedsięwzięcia na jakość powietrza nad Bałtykiem będzie pomijalny |(patrz Rozdział 5.1.7 ROOŚ). 

 

Oddziaływania na klimat należy natomiast rozpatrywać w kontekście korzyści, jakie przyniesie jego 

realizacja dla modernizacji polskiej gospodarki i energetyki, a tym samym zmniejszenia jej 

emisyjności. Więcej na ten temat przedstawia Rozdział 6.1 i Rozdział 7.9.2 Raportu. 

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na klimat i jakość powietrza w żadnym  

z rozważanych wariantów. 

 

Oddziaływania nieplanowane 

Istotnym oddziaływaniem nieplanowanym na etapie eksploatacji Przedsięwzięcia może być 

uwolnienie gazu z gazociągu podmorskiego, skutkujące powstaniem chmury gazu blisko 

powierzchni morza (patrz Rozdział 4.8.5 ROOŚ).  

 

W przypadku wycieku gazu zostanie on uwolniony do atmosfery, przyczyniając się do zwiększenia 

globalnej puli gazów cieplarnianych (GHG). Metan (CH4) będący głównym składnikiem gazu 

ziemnego jest silnym gazem cieplarnianym o potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 

równym około 28-krotności potencjału CO2 (IPCC, 2014).  

 

W ramach oceny QRA wykonano obliczenia rozpraszania uwolnionego gazu w atmosferze przy 

użyciu symulacji obliczeniowej mechaniki płynów (CFD). Wyniki tych obliczeń wykorzystano do 

ilościowego określenia prawdopodobieństwa wybuchu, a później do analizy ryzyka dla 

bezpieczeństwa ludzi (patrz Rozdział 4 ROOŚ). Jeśli nie dojdzie do zapłonu gazu, zmiesza się on 

z powietrzem atmosferycznych, przyczyniając się do zwiększenia globalnej puli gazów 

cieplarnianych. Łączna długość rurociągu w wariancie preferowanym to ok. 273,9 km, a średnica 

wewnętrzna wynosi 0,8728 m, co oznacza, że łączna objętość rurociągu wynosi około 163 900 m3. 
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Maksymalna gęstość gazu w rurociągu w warunkach eksploatacyjnych będzie wynosić około 

85,6 kg/m3 (Ramboll, 2018c). Przy bezpiecznym założeniu, że ta maksymalna gęstość utrzymuje 

się w całym systemie rurociągów, rurociąg może pomieścić do około 14 000 ton gazu ziemnego. 

Zakładając, że w całości składa się z metanu, ta wartość odpowiada około 392 000 ton CO2. Dla 

porównania odpowiada to 2,7% rocznej emisji CO2 ze wszystkich statków na Morzu Bałtyckim w 

2016 rok. Odziaływanie to, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo wystąpienia, należy uznać za 

małe. 

 

Gdy chmura gazu osiągnie krytyczne stężenie mieszaniny powietrzno-gazowej, może dojść do 

wybuchu spowodowanego źródłem zapłonu (np. z przepływającego statku) i śmiertelnego 

wypadku. Dlatego ważne jest wyjaśnienie rozpraszania i konsekwencji wycieku gazu (Ramboll, 

2018b). 

 

Oddziaływania powiązane 

Oddziaływania na jakość powietrza i klimat Przedsięwzięcia, ze względu na pomijalne znaczenie, 

nie będzie powodować istotnych oddziaływań na inne elementy środowiska morskiego.  

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na klimat i jakość 

powietrza (Patrz Rozdział 11 ROOŚ). 

 

Porównanie wariantów 

W przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia zarówno skala, jak i znaczenie oddziaływania jest 

takie same.  

 Wnioski 

1) Przedsięwzięcie nie będzie powodować znaczących negatywnych oddziaływań na klimat i jakość 

powietrza w żadnym z rozważanych wariantów, na żadnym z etapów, zarówno pojedynczo jak 

i w powiązaniu z innymi przedsięwzięciami. 

2) Projekt Baltic Pipe jest ważnym narzędziem wykonawczym strategii wdrażania polityki 

klimatycznej Unii Europejskiej i jego realizacja przyczyni się do istotnych korzyści dla klimatu  

i jakości powietrza (patrz Rozdział 7.9.2 ROOŚ).   
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9.5 Podwodny klimat akustyczny 

Zaburzenia klimatu akustycznego są jednym z kluczowych, potencjalnych oddziaływań 

Przedsięwzięcia na środowisko biotyczne, w tym gatunki chronione i będące przedmiotem ochrony 

obszarów Natura 2000, jak ssaki morskie. Zakłócenia podwodnego klimatu akustycznego mogą 

także wpływać na zasoby ryb, a tym samym na dobra materialne w postaci zmiany dochodów 

rybołówstwa i przemysłu rybnego. W konsekwencji mogą też być przyczyną powstawania 

konfliktów społecznych. 

 

Podstawy prawne uwzględnienia w raporcie OOŚ zaburzeń podwodnego klimatu akustycznego 

zdeterminowane są m.in. zapisami Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej.  

 

Niniejszy rozdział raportu OOŚ, wraz z Rozdziałem 5, realizuje punkt IV.7 postanowienia RDOŚ 

w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12, który wymaga analizy 

oddziaływania na ekosystem wodny, spowodowanego m.in.: hałasem (z wykorzystaniem 

modelowania rozchodzenia się hałasu podwodnego) i wibracjami.  

 Charakterystyka 

Dźwięk jest stale obecny w środowisku podwodnym i jest wytwarzany naturalnie przez wiatr, 

falowanie, lód i burze z grzmotami, a także przez zwierzęta. Działalność człowieka jest źródłem 

dodatkowych dźwięków, które mogą zanieczyszczać naturalne tło. Są to zazwyczaj efekty uboczne 

prowadzenia działań na morzu, takich jak transport morski, mosty, podwodne prace budowlane, 

eksploatacja gazociągów oraz farm wiatrowych. Dźwięki mogą być również wytwarzane celowo 

przez człowieka na przykład za pomocą echosond, sonarów i systemów hydroakustycznych do 

głębokich sondowań dna w poszukiwaniu złóż ropy i gazu. Dodatkowym antropogenicznym źródłem 

hałasu jest działalność militarna na morzu (HELCOM, 2018e). Należy podkreślić, że głównym 

źródłem hałasu na Morzu Bałtyckim jest intensywna żegluga morska, a tło akustyczne 

systematycznie się podnosi od zakończenia II wojny światowej w wyniku ciągłego wzrostu 

natężenia ruchu statków. 

 

Prędkość dźwięku w wodzie jest prawie pięć razy większa niż w powietrzu atmosferycznym, co 

wynika z różnic gęstości i sprężystości pomiędzy tymi dwoma mediami (Verfuß et al., 2015).  

 

Część zwierząt morskich, w szczególności ryby i ssaki morskie, jest wysoce wrażliwa na dźwięk. 

Badania pokazują, że hałas może mieć istotny wpływ na przeżycie niektórych gatunków poprzez 

zmianę ich zachowań, uszkodzenie słuchu lub uszkodzenie tkanek miękkich. Czynnik ten może 

również faworyzować pewne gatunki, co w efekcie prowadzić będzie do zakłócenia równowagi 

ekologicznej w środowisku (Kosecka i Skóra). Zagadnienie to zostało szczegółowo opisane 

w Rozdziałach 9.12 i 9.13 oraz w Rozdziale 5 Raportu.  

 

Źródła emisji hałasu podwodnego mogą być różne, od najgłośniejszych naturalnych jako uderzenia 

pioruna, czy antropogenicznych eksplozji, generujących poziomy ciśnienia akustycznego sięgające 

260–280 dB re μPa w odległości 1 m, do najcichszych, takich jak wiatr i deszcz, które generują 

poziomy ciśnienia akustycznego o wartości od 40 do 90 dB re 1 μPa. Głównym źródłem emisji 

hałasu podwodnego są jednak statki, mogą generować hałas na poziomie do 190 dB re 1 μPa 

w odległości 1 m (HELCOM, 2018e). 

 

Typowe poziomy ciśnienia akustycznego i ich zakresy częstotliwości powodowane przez naturalne 

i antropogeniczne źródła w morzu przedstawia Rysunek 9-35. Najgłośniejszymi źródłami 

akustycznymi o dominującym udziale energii w zakresie niskich częstotliwości są trzęsienia ziemi  

i podwodne eksplozje, a następnie dźwięki emitowane przez zwierzęta, charakteryzujące się 

szerokim spektrum częstotliwości, obejmującym swoim zakresem również ultradźwięki. 
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Rysunek 9-35 Typowe poziomy ciśnienia akustycznego i ich zakresy częstotliwości powodowane przez 
naturalne i antropogeniczne źródła w morzu (Verfuß et al., 2015). 

Na polskich wodach morskich nie prowadzono dotychczas żadnych kompleksowych wieloletnich 

programów monitoringu tła akustycznego. Jedynym projektem, który objął swoim zasięgiem 

między innymi polską część Morza Bałtyckiego jest projekt BIAS. W ramach tego projektu, w trakcie 

2014 r., mierzono poziom hałasu podwodnego za pomocą 38 stacji, z tego 5 znajdowało się na 

polskich wodach. Na podstawie wyników pomiarów powstały mapy poziomów hałasu dla 

poszczególnych częstotliwości. Dla zobrazowania tła akustycznego w rejonie Przedsięwzięcia 

przedstawiono dwie mapy dla częstotliwości dźwięków charakterystycznych dla statków morskich 

– 63 Hz i 125 Hz (Rysunek 9-36 i Rysunek 9-37). 
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Rysunek 9-36 Mapa poziomu hałasu podwodnego na Morzu Bałtyckim dla 2014 roku w oparciu o dane 
pomiarowe zebrane w ramach projektu BIAS, wartości średnie w paśmie oktawowym 63 Hz. 

 

 

Rysunek 9-37 Mapa poziomu hałasu podwodnego na Morzu Bałtyckim dla 2014 roku w oparciu o dane 
pomiarowe zebrane w ramach projektu BIAS, wartości średnie w paśmie oktawowym 125 Hz. 

Z badań w polskiej strefie Bałtyku wynika, że wyższy poziom hałasu podwodnego w roku 2014 

występował w wodach okalających tor podejściowy do portu Świnoujście (Tęgowski i in., 2016). 

Potwierdza to, podobnie jak wyniki projektu BIAS, istnienie ścisłej korelacji między poziomem 
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hałasu podwodnego, a intensywnością ruchu żeglugowego - najwyższe poziomy hałasu są związane 

z głównymi szlakami żeglugowymi. 

 

Podczas przeprowadzonego na potrzeby przygotowania Przedsięwzięcia programu badań, 

dokonano pomiarów tła akustycznego z użyciem morskich rejestratorów podwodnych SM4M, na 

stacjach prowadzących równolegle monitoring morświna, przy użyciu rejestratorów C-POD. 

Szczegółowe wyniki monitoringu przedstawia Załącznik 2.F do Raportu. Wyniki badań 

prowadzonych na wiosnę, w rejonie wspólnego odcinka rozpatrywanych wariantów przebiegu 

Przedsięwzięcia (CPOD_16/SM4M), potwierdziły średni poziom hałasu od 105 dB re 1 μPa w lecie 

do 107 dB re 1 μPa na wiosnę (wahania od 94 do 149 dB re 1 μPa) w zakresie częstotliwości od 63 

do 125 Hz. 

Istniejące presje antropogeniczne 

Morze Bałtyckie jest obszarem o najwyższym poziomie ruchu statków na świecie (Gucma i in., 

2011). Główne szlaki żeglugowe, w tym transbałtycki szlak żeglugowy Gdynia-Rostock, znajdują 

się w bezpośrednim sąsiedztwie lub przecinają korytarze planowanego gazociągu. Więcej informacji 

o żegludze morskiej można znaleźć w Rozdziale 9.22 Raportu. Ponadto na analizowanym obszarze 

i w jego bezpośrednim sąsiedztwie prowadzone są połowy komercyjne. Szczegółowy opis 

rybołówstwa przedstawiono w Rozdziale 9.23 Raportu. Statki są jednym z największych źródeł 

zanieczyszczenia hałasem do środowiska. Analizowany obszar Morza Bałtyckiego jest więc 

narażony na silną presję antropogeniczną w zakresie oddziaływania na podwodny klimat 

akustyczny.  

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Podwodny klimat akustyczny (hałas tła) zastał uznany za zasób o średnim znaczeniu dla 

funkcjonowania ekosystemu morskiego. Ma istotny wpływ na warunki bytowania ssaków morskich 

i ryb, jednak istniejąca bardzo duża antropopresja, powodująca wysoki poziom hałasu w wodach 

Morza Bałtyckiego, obniża próg wrażliwości (słuchu zwierząt) na zmiany będące poniżej bardzo 

dużej intensywności. Wrażliwość ssaków morski i ryb na zmiany w środowisku akustycznym 

opisane zostały w Rozdziale 9.12 (ryby) i 9.13 (ssaki morskie) oraz w Rozdziale 5.7.1 Raportu.  

 

Podatność zasobu 

Podatność podwodnego klimatu akustycznego na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia jest 

niska. Pomimo, że podczas prac związanych z budową/likwidacją gazociągu, będzie dochodziło do 

emisji hałasu, to poziom tła akustycznego nie powinien być przekraczany, a w przypadku 

przekroczenia w bezpośrednim sąsiedztwie źródła emisji, to zasób ten szybko i w sposób naturalny 

powróci do stanu przed pojawienia się oddziaływania, tuż po zakończeniu działań będących źródłem 

emisji czy zaburzeń (patrz Rozdział 5 ROOŚ). 

 

Wobec powyższego, na potrzeby tego Raportu przyjęto, że wrażliwość podwodnego klimatu 

akustycznego na oddziaływania jest niska. 

 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu.  

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na podwodny 

klimat akustyczny, w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena została wykonana zgodnie 

z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na znaczenie 

poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, 

określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, 
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intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ), z wrażliwością danego receptora, 

określoną w tym rozdziale powyżej jako pochodnej jego znaczenia w ekosystemie i podatności na 

dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na podwodny klimat akustyczny zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-26 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie 

były przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Oddziaływania średnie oraz duże zostały natomiast 

dodatkowo opisane, z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych i parametrów 

Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów.  

   

Jednocześnie, tylko oddziaływania o dużym znaczeniu, zostały uznane za znaczące, tym samym 

wymagające obligatoryjnych działań minimalizujących. 
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Tabela 9-26 Znaczenie oddziaływania na podwodny klimat akustyczny w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Emisja hałasu podwodnego  
i wibracji 

Podniesienie poziomu hałasu w 
środowisku 

WP Małe Niska Małe 

WA Małe Niska Małe 

Emisja hałasu nawodnego Podniesienie poziomu hałasu 

WP Małe Niska Małe 

WA Małe Niska Małe 

Etap eksploatacji   

Nie dotyczy Nie dotyczy 

WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap likwidacji 

Emisja hałasu podwodnego  
i wibracji 

Podniesienie poziomu hałasu w 
środowisku 

WP Małe Niska Małe 

WA Małe Niska Małe 

Emisja hałasu nawodnego Podniesienie poziomu hałasu 

WP Małe Niska Małe 

WA Małe Niska Małe 
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Oddziaływania nieznaczące 

W warunkach realizacji inwestycji w sposób zgodny z założeniami projektowymi, oddziaływanie 

Przedsięwzięcia na klimat akustyczny środowiska morskiego będzie miało małe znaczenie,  

a podczas eksploatacji oddziaływania nie będą występować. Jedynie hałas związany z układaniem 

materiału skalnego, stabilizującego lub zabezpieczającego gazociąg może powodować emisję 

hałasu, która będzie odnotowywalna w bezpośrednim sąsiedztwie budowy, ale nie będzie 

przekraczać poziomu hałasu tła (patrz Rozdział 5.1.5 ROOŚ). W związku z tym nie będzie to 

oddziaływanie istotne. Jest to głównie związane z niską wrażliwością tego receptora oraz małą 

wielkością oddziaływań, a więc krótkim czasem trwania, lokalnym zasięgiem i odwracalnością 

skutków. 

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na podwodny klimat akustyczny  

w żadnym z rozważanych wariantów. 

 

Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływaniem nieplanowanym, które może wpłynąć w sposób istotny na podwodny klimat 

akustyczny, będzie detonacja niewybuchów amunicji broni konwencjonalnej, w przypadku 

konieczności dokonania oczyszczania dna z takiej amunicji. Oddziaływanie to zostało szczegółowo 

opisane w Rozdziale 5.7.1 Raportu, w którym zawarto również prezentację wyników modelowania 

propagacji hałasu, wykonanego na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko Przedsięwzięcia. 

Założenia metodyczne modelowania przedstawiono w Załączniku 8.A do Raportu.  

 

Należy podkreślić, że prawdopodobieństwo wystąpienia konieczności czyszczenia dna morskiego  

z UXO poprzez kontrolowaną detonację, zostało uznane za bardzo małe (patrz Rozdział 4.7 ROOŚ). 

Standardowymi procedurami postępowania w przypadku wykrycia UXO na dnie na trasie układania 

gazociągu, będzie ich omijanie, a gdyby to nie było możliwe z technicznego punktu widzenia, 

usuwanie amunicji celem jej detonacji na lądzie.  

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny, wywołane detonacją niewybuchów uznano za małe, ze 

względu na chwilowy czas trwania, średnią intensywność i regionalną skalę. 

 

Oddziaływania powiązane 

Oddziaływania na podwodne tło akustyczne będą generować skutki dla niektórych organizmów, 

w tym zwłaszcza ryb i ssaków morskich. Skutki te mogą mieć charakter znaczących w przypadku 

oddziaływań nieplanowanych, związanych z detonacją niewybuchów. Oddziaływania te, uznane za 

potencjalnie znaczące, zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 5.1.7 i 9.12 (ryby) i 9.13 (ssaki 

morskie) Raportu. 

 

Odziaływania na podwodny klimat akustyczny, mają również znaczenie dla oceny wpływu 

Przedsięwzięcia na możliwość realizacji celów środowiskowych określonych dla wód morskich, 

zgodnie z RDSM (Rozdział 10.1 ROOŚ) takich jak: 

• osiągnięcie malejących tendencji poziomu hałasu otoczenia w środowisku morskim przez 

zmniejszenie poziomu hałasu na statkach, stworzenie metod identyfikowania jednostek 

pływających o najwyższym poziomie emisji hałasu oraz zastosowanie odpowiednich technologii 

ich wyciszenia na podstawie zaleceń wypracowanych przez Międzynarodową Organizację 

Morską i Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku oraz stworzenie bodźców 

motywujących do zmniejszenia prędkości statków (np. ulgi podatkowe), aby zapewnić spadek 

poziomu podwodnego hałasu.  

Analiza możliwych oddziaływań, jakie będzie powodować Przedsięwzięcie na etapie budowy, 

eksploatacji, likwidacji, a także w wyniku zdarzeń nieplanowanych, pozwala na stwierdzenie, że 

realizacja Przedsięwzięcia nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych 
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dla wód morskich Morza Bałtyckiego. Oddziaływania związane z emisją hałasu podwodnego będą 

miały znaczenie małe tak w ujęciu krajowym, jak i całego projektu przebiegającego przez wody 

Morza Bałtyckiego. 

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na podwodny klimat 

akustyczny (patrz Rozdział 11 ROOŚ). 

 

Porównanie wariantów 

W przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia zarówno skala jak i znaczenie oddziaływania na 

podwodny klimat akustyczny jest takie same. 

 Wnioski 

1) Przedsięwzięcie nie będzie w sposób istotny wpływać na podwodny klimat akustyczny Morza 

Bałtyckiego, podczas planowanych prac budowalnych, eksploatacji oraz likwidacji. 

2) Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych dla wód morskich Morza Bałtyckiego związanych z podwodnym 

klimatem akustycznym. 

3) Oddziaływnia nieplanowane, związane z detonacją niewybuchów amunicji broni 

konwencjonalnej, mogą spowodować istotne oddziaływanie na podwodny klimat akustyczny, 

które może doprowadzić do wtórnego oddziaływania znaczącego na ryby i lub morświny. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia takich oddziaływań określono jako bardzo małe (patrz 

Rozdział 4 ROOŚ).      
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ŚRODOWISKO FIZYCZNO-CHEMICZNE – LĄD 

9.6 Krajobraz 

W rozdziale dokonano opisu walorów krajobrazowych występujących w miejscach wyjścia 

gazociągu na ląd rozważanych wariantów oraz oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na krajobraz. 

Podstawą dokonanych w tym rozdziale analiz są regulacje międzynarodowe, europejskie, krajowe 

akty prawne oraz wymogi postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12. 

 

Podstawy prawne w ramach OOŚ w kontekście ochrony krajobrazu na poziomie międzynarodowym 

zawarte są w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej 20 października 2000 r. 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 14, poz. 98) we Florencji. Konwencja została ratyfikowana przez Polskę 

27 września 2004 r., a weszła w życie 1 stycznia 2005 r. Celem Europejskiej Konwencji 

Krajobrazowej jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie 

współpracy europejskiej w tym zakresie, opartej na wymianie doświadczeń, specjalistów 

i tworzeniu dobrej praktyki krajobrazowej. Konwencja traktuje krajobraz jako ważny element życia 

ludzi zamieszkujących w miastach i na wsiach, na obszarach zdegradowanych, pospolitych, jak 

również odznaczających się wyjątkowym pięknem, dlatego swoim zasięgiem obejmuje terytorium 

całej Polski. 

 

W celu realizacji zapisów Konwencji, Strony podejmują działania zmierzające m.in. do: 

• prawnego uznania krajobrazów jako istotnego komponentu otoczenia ludzi; 

• ustanowienie procedur udziału społeczeństwa w procesach planowania i zarządzania 

krajobrazem; 

• uwzględniania kwestii krajobrazowych we wszelkich działaniach związanych z zarządzaniem 

przestrzenią.  

Ponadto, Strony Konwencji zobowiązane są do identyfikacji, charakterystyki oraz oceny własnych 

krajobrazów, określenia dla nich celów, a także podnoszenia świadomości społecznej oraz 

współpracy transgranicznej. 

 

Od dnia 11 września 2015 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy wzmacniające rolę krajobrazu 

i oceny wpływu na krajobraz przedsięwzięć. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. poz. 774) (tzw. ustawa 

krajobrazowa) znowelizowała m.in. ustawę z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uooś. Zgodnie z nowelizacją 

ww. ustawy, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko analizuje się i ocenia 

jego bezpośredni i pośredni wpływ na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy (znowelizowany art. 62 

Uooś). Tym samym nastąpiło wzmocnienie rangi oceny krajobrazowej przedsięwzięć. 

Konsekwencją powyższych zmian jest rozszerzenie niezbędnego zakresu raportu oddziaływania na 

środowisko przedsięwzięcia. Do art. 66 ust. 1 Uooś, określającego zakres raportu dodano 

następujące elementy: opis krajobrazu, w którym przedsięwzięcie ma być zlokalizowane oraz 

uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na 

krajobraz. 

 

Mając na uwadze powyższe, w ramach wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej na zlecenie 

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przygotowano opracowani pn. „Identyfikacja i ocena 

krajobrazów – metodyka oraz główne założenia”, które zawiera metodykę sporządzania audytu 

krajobrazowego, która zostanie wykorzystana do oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na 

krajobraz. 
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 Charakterystyka 

Podstawowymi źródłami informacji w zakresie walorów krajobrazowych w strefie potencjalnego 

oddziaływania Przedsięwzięcia jest dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizytacji 

terenowych, ortofotomapa, jak również analiza rzeźby terenu, użytkowania oraz występowanie 

i przestrzenny układ elementów krajobrazu. Walory estetyczno-widokowe zostały oceniane na 

podstawie analizy porównawczej miejsca planowanej inwestycji oraz terenów sąsiednich.  

 

Na podstawie przepisów ustawy – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

przez „krajobraz” rozumie się postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą elementy 

przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych 

lub działalności człowieka (art. 2 pkt. 16e). „Krajobraz priorytetowy” stanowi krajobraz szczególnie 

cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, 

architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, jako taki wymagający 

zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania (art. 2 pkt. 16f). 

 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Miejsce wyjścia gazociągu na ląd w tym wariancie zaplanowano w sąsiedztwie miejscowości 

Pogorzelica, w pobliżu Niechorza (pomiędzy km brzegu 362,0 a 363,0, w pobliżu 362,5 km brzegu), 

gmina Rewal, powiat gryficki, woj. zachodniopomorskim. Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica, na podstawie regionalizacji fizyczno-geograficznej obejmuje (Kondracki, 

2009): prowincję Niż Środkowoeuropejski (31), podprowincję: Pobrzeża Południowobałtyckie 

(313), makroregion: Pobrzeże Szczecińskie (313.2-3), mezoregion: Wybrzeże Trzebiatowskie 

(313.22). Wybrzeże Trzebiatowskie obejmuje pas wybrzeża nad Zatoką Pomorską, rozciągający 

się wąskim pasem wzdłuż wybrzeża morskiego od cieśniny Dziwny po ujście Parsęty (Kondracki, 

2009, Cymbik i in., 2010). 

 

Pod względem geomorfologicznym, obszar cechuje pasmowy układ form o zróżnicowanych 

warunkach geologicznych, przy czym lokalizację wariantu Niechorze-Pogorzelica należy przypisać 

do morskiego pasa przybrzeżnego z piaszczystymi plażami, wałami mierzejowo – wydmowymi 

i brzegami klifowymi. Teren mierzei rozciąga się na wysokościach ok. 1-8 m n.p.m. i jest 

nadbudowany wałami wydmowymi (Cymbik i in., 2010). Obszar, na którym zaplanowano wyjście 

gazociągu Baltic Pipe na ląd w okolicach Pogorzelicy znajduje się na wschód od jeziora Liwia Łuża. 

Jest to teren lekko pagórkowaty, graniczący bezpośrednio z obszarem wydm (o wysokości 

ok. 10 m n.p.m) porośniętych lasem sosnowym (środowisko biologiczne zostało szczegółowo 

omówione na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej w Rozdziale 9.19 Raportu), wykształconych 

na glebach bielicowych (Bank Danych o Lasach), w całości stanowiący naturalny typ krajobrazu. 

Pas wydm stanowi istotny element ochrony brzegu morskiego. Dominantą krajobrazu jest akwen 

Morza Bałtyckiego, subdominantą – zalesiony pas wydm. 
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Rysunek 9-38 Panorama miejsca wyjścia gazociągu na ląd w wariancie Niechorze-Pogorzelica – rysunek 
poglądowy (Ramboll, 2018i). 

 
A. B. 

 

 

C. 
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D. 

 

Rysunek 9-39 Obszar części lądowej Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (A. przejście 
przez pas techniczny (technologia bezwykopowa); B. bór nadmorski w sąsiedztwie miejsca wyjścia 
gazociągu na ląd; C. bór nadmorski w sąsiedztwie przebiegu odcinka lądowego gazociągu pomiędzy SZG 
i miejscem wyjścia na ląd; D. obszar potencjalnej lokalizacji SZG). 

Brzeg morski jest abrazyjnie podcięty, ze skarpą o wysokości do ok. 5 m i szeroką (do ok. 30 m) 

plażą. Na analizowanym obszarze nie występują powierzchniowe cieki wodne (zarówno stałe jak 

i okresowe), które mogłyby wpływać na walory krajobrazowe omawianego terenu. Najbliższymi są: 

bezimienny kanał znajdujący się w kierunku południowo-wschodnim od Przedsięwzięcia (oddalony 

w linii prostej ok. 1000 m) oraz cechujący się przepływem w kierunku południowym oraz oddalone 

o ok. 1300 m w kierunku południowym od Przedsięwzięcia Jezioro Konarzewo wraz z Kanałem 

Włodarka, znajdującym się po jego wschodniej stronie, o równoleżnikowym przebiegu. 

 

W odległości ok. 400 m w kierunku wschodnim (licząc od terenu przeznaczonego pod stację 

zaworową gazu) znajduje się kompleks wojskowy K-1712 Mrzeżyno, dla którego przyjmuje się 

zmieniony typu krajobrazu na kulturowy, ze współczesnymi formami kulturowymi. Kompleks 

wojskowy stanowi ogrodzony rozległy teren, z ograniczonym dostępem osób trzecich, zalesiony 

(drzewostan sosnowy o stosunkowo dużej gęstości zadrzewienia), z budynkami i budowlami 

specjalistycznymi do obsługi i przechowywania materiałów wojskowych. Kompleks wojskowy 

zlokalizowany jest przy lokalnej drodze dojazdowej z płyt betonowych. 

 

Nie zidentyfikowano innych obiektów zabudowy zwartej i rozproszonej w bezpośrednim sąsiedztwie 

analizowanego miejsca wyjścia gazociągu na ląd. 

 

Mapę lokalizacji miejsc, z których wykonana została dokumentacja fotograficzna przedstawia 

Rysunek 9-40, natomiast Tabela 9-27 przedstawia współrzędne tych punktów. 
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Rysunek 9-40 Mapa lokalizacji punktów, z których wykonana została dokumentacja fotograficzna dla 
lokalizacji Niechorze-Pogorzelica. 
 
Tabela 9-27 Współrzędne punktów, z których wykonana została dokumentacja fotograficzna dla 
lokalizacji Niechorze-Pogorzelica. 

Nazwa punktu Współrzędna X (m) Współrzędna Y (m) 

A 15,144757 54,111827 

B 15,145326 54,110534 

C 15,145682 54,109905 

D 15,144799 54,109568 

 

Wariant Rogowo 

Miejsce wyjścia gazociągu na ląd w tym wariancie zaplanowano pomiędzy miejscowościami 

Mrzeżyno i Rogowo (pomiędzy km brzegu 349,5 a 350,5, w pobliżu km 350,0), gmina Trzebiatów, 

powiat gryficki, woj. zachodniopomorskim. Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo, na 

podstawie regionalizacji fizyczno-geograficznej obejmuje (Kondracki, 2009): prowincję Niż 

Środkowoeuropejski (31), podprowincję: Pobrzeża Południowobałtyckie (313), makroregion: 

Pobrzeże Szczecińskie (313.2-3), mezoregion: Wybrzeże Trzebiatowskie (313.22) oraz Równina 

Gryficka (313.33). 

 

Wybrzeże Trzebiatowskie (313.22) obejmuje pas wybrzeża nad Zatoką Pomorską rozciągający się 

wąskim pasem wzdłuż wybrzeża morskiego od cieśniny Dziwny po ujście Parsęty (Kondracki, 2009, 

Cykalewicz i in., 2017). 

Okolice miejsca wyjścia na ląd gazociągu w wariancie Rogowo to teren nizinny, położony na 

obszarze pokrywy piasków przewianych i wydm z abrazyjnymi podcięciami w pasie brzegowym. 

Zespół form eolicznych rozwinął się na odcinkach akumulacyjnego brzegu mierzejowego, z glebami 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski
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bielicowymi oraz przechodzącymi w gleby brunatne (w kierunku południowym od miejsca wyjścia 

gazociągu na ląd) (Bank Danych o Lasach). Wysokości wydm dochodzą do 6 m n.p.m. Od pasa 

plaży oddziela je niski wał wydmy przedniej (ok. 3-4 m), a następnie przechodzi w równinę wokół 

jezierną, płaską (deniwelacje poniżej 1 m), podmokłą, odwadnianą licznymi kanałami położonymi 

na południe (około 300 m) od opisywanego terenu - teren przechodzi w podmokłe nieużytki i tereny 

leśne oraz nieużytki i łąki śródleśne. Dominantą krajobrazu jest akwen Morza Bałtyckiego, 

subdominantą – zalesiony pas wydm, który stanowi naturalny typ krajobrazu, porośnięty borem 

bażynowym.  

 

Obszar przeznaczony pod SZG został określony jako zmieniony antropogenicznie typ krajobrazu (z 

występującymi zbiorowiskami zastępczymi, tzn. powstałymi pod wpływem działalności człowieka 

na miejscu zbiorowisk naturalnych z sosna zwyczajną (Pinus sylvestris). Fragment drogi 

dojazdowej jest porośnięty przez zbiorowiska antropogeniczne z Artemisietea i Plantaginetalia. 

W omawianym terenie miejsca wyjścia gazociągu na ląd, poza kanałem melioracyjnym Mrzeżyno 

Trzebusz IV (w odległości ok. 150 m w kierunku południowym od miejsca wyjścia gazociągu na 

ląd), nie występują powierzchniowe cieki wodne (zarówno stałe jak i okresowe), które mogłyby 

wpływać na walory krajobrazowe omawianego terenu. W miejscowości Mrzeżyno, sztucznym 

kanałem, Rzeka Rega uchodzi do morza (obszar oddalony od miejsca wyjścia gazociągu na ląd o 

około 3,5 km). Rozległe, płaskie tereny Pradoliny wypełnione są rozległymi torfowiskami. Tereny 

te podlegały zalewom powodziowym podczas spiętrzeń wód morskich, tzw. cofki, stąd obecnie są 

izolowane systemem tam i pomp. Na obszarach obwałowanych pozostały ślady i pozostałości 

dawnych koryt i starorzeczy (Cykalewicz i in., 2017).  

 

 

Rysunek 9-41 Panorama miejsca wyjścia gazociągu na ląd w wariancie Rogowo – rysunek poglądowy 
(Ramboll, 2018i). 
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A. B. 

 

 

C. D. 

  

Rysunek 9-42 Potencjalne miejsce wyjścia gazociągu podmorskiego na ląd w Rogowie (A. przejście 
przez pas techniczny (technologia bezwykopowa); B., C., D. sąsiedztwo miejsca wyjścia gazociągu na ląd  
i lokalizacji SZG). 

W odległości ok. 1 000 m w kierunkach zachodnim oraz wschodnim (licząc od terenu 

przeznaczonego pod stację zaworową gazu) znajdują się zwarte zabudowania, dla których 

przyjmuje się zmieniony typu krajobrazu na kulturowy, ze współczesnymi formami kulturowymi.  

 

Nie zidentyfikowano obiektów zabudowy zwartej i rozproszonej w bezpośrednim sąsiedztwie 

analizowanego miejsca wyjścia gazociągu na ląd. 

 

Mapa lokalizacji miejsc, z których wykonana zastała dokumentacja fotograficzna przedstawia 

Rysunek 9-43, natomiast Tabela 9-28 przedstawia współrzędne tych punktów.  
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Rysunek 9-43 Mapa lokalizacji punktów, z których wykonana została dokumentacja fotograficzna dla 
lokalizacji Rogowo.  
 
Tabela 9-28 Współrzędne punktów, z których wykonana została dokumentacja fotograficzna dla 
lokalizacji Rogowo. 

Nazwa punktu Współrzędna X (m) Współrzędna Y (m) 

A 15,318162 54,150479 

B 15,319335 54,147606 

C 15,319527 54,147016 

D 15,319415 54,146835 

Istniejące presje antropogeniczne 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Nie identyfikuje się istotnych presji antropogenicznych na analizowany zasób z wyjątkiem 

istniejącego kompleksu wojskowego K-1712 Mrzeżyno oraz w niewielkim stopniu presją 

turystyczną odbywającą się okresowo w sezonie letnim i gospodarką leśną. Kwestie związane  

z istnieniem kompleksu wojskowego zostały szczegółowo omówione w Rozdziale 9.27 Raportu, 

natomiast turystyka – w Rozdziale 9.31 Raportu, archeologia – w Rozdziale 9.30 Raportu. 

 

Wariant Rogowo 

Nie identyfikuje się istotnych presji antropogenicznych na analizowany zasób z wyjątkiem ruchu 

samochodowego po istniejącej drodze pomiędzy Mrzeżynem a Rogowem (w układzie E-W) oraz 

presji związanej z turystyką, ograniczoną czasowo do sezonu letniego oraz gospodarką leśną. 

Turystyka została szczegółowo omówiona w Rozdziale 9.31 Raportu, archeologia – w Rozdziale 

9.30 Raportu. 
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Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Zasób jest istotny (jednak nie określony jako priorytetowy) ze względu na utrzymanie walorów 

krajobrazowych przy jednoczesnym zachowaniu integralności, w myśl zrównoważonego rozwoju 

miejscowości nadmorskich. Biorąc jednak pod uwagę mało zróżnicowany, ale charakterystyczny 

dla strefy nadmorskiej krajobraz w miejscach wyjścia gazociągu na ląd w obu wariantach, 

znaczenie zasobu zostało określone jako średnie. 

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Ze względu na niewielką ekspozycję nadziemnych elementów Przedsięwzięcia związaną z ich 

niewielkimi gabarytami i zajmowaną powierzchnią, otoczeniem lasem, a także brak istotnych 

punktów ekspozycyjnych w strefie oddziaływań Przedsięwzięcia, podatność krajobrazu na 

oddziaływania jest mała w obydwy wariantach.  

 

Wrażliwość krajobrazu na oddziaływania Przedsięwzięcia w obydwu wariantach została określona 

jako średnia ze względu znaczenie zasobu oraz niewielką odporność na zmiany i potencjalnie 

długotrwały proces przywrócenia do stanu pierwotnego. 

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. 

W rozdziale tym, zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływań Przedsięwzięcia na krajobraz, 

występujących w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena została wykonana zgodnie 

z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na znaczenie 

poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, określonego 

na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, intensywność 

i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ) z wrażliwością danego receptora, określoną w tym 

rozdziale powyżej jako pochodnej jego znaczenia w ekosystemie i podatności na dane 

oddziaływanie. 

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na krajobraz zostały wymienione i zestawione 

w Tabeli 9-29 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie oddziaływania) przedstawiony został 

w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. Oddziaływania pomijalne i małe jako 

nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany w funkcjonowaniu ekosystemu 

mieszczące się w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie były przedmiotem szerszej 

charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został przedstawiony w Rozdziale 5 

Raportu). Oddziaływania średnie oraz duże zostały natomiast dodatkowo opisane, 

z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych i parametrów Przedsięwzięcia, mających 

wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów. 

 

Jednocześnie, tylko oddziaływania o dużym znaczeniu, zostały uznane za znaczące, tym samym 

wymagające obligatoryjnych działań minimalizujących. 
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Tabela 9-29 Znaczenie oddziaływania na krajobraz w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Fizyczne przekształcenie 
powierzchni terenu, w tym zmiana 
jego pokrycia (również dla dróg 
dojazdowych) oraz czasowe 
zajęcie terenu 

Zmiana walorów 
krajobrazowych 

WP Pomijalna Średnia Małe 

WA Pomijalna Średnia Małe 

Zajęcie terenu 
Zmiana walorów 
krajobrazowych 

WP Pomijalna Średnia Małe 

WA Pomijalna Średnia Małe 

Etap eksploatacji  

Zajęcie terenu 
Zmiana walorów 
krajobrazowych 

WP Pomijalna Średnia Małe 

WA Pomijalna Średnia Małe 

Etap likwidacji 

Fizyczne przekształcenie 
powierzchni terenu, w tym zmiana 
jego pokrycia 

Zmiana walorów 
krajobrazowych 

WP Pomijalna Średnia Małe 

WA Pomijalna Średnia Małe 
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na krajobraz, należy spojrzeć z szerszej 

perspektywy na kluczowe parametry realizacji Przedsięwzięcia i cechy krajobrazu. 

 

W odniesieniu do krajobrazu, za kluczowe uwarunkowania wpływające na możliwość i skalę 

wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o występowanie roślinności charakterystycznej dla strefy przybrzeżnej (nadmorskie bory 

bażynowe) oraz zbiorowiska zastępcze w obszarach zmienionych antropogenicznie, 

o gleby (bielicowych oraz bielicowymi przechodzących w gleby brunatne), 

o geomorfologię i ukształtowanie terenu (obszar przede wszystkim wydmowy oraz klify), 

o ekspozycja z ważnych punktów widokowych na obszar inwestycji, 

o obecność w strefie potencjalnych oddziaływań krajobrazowych ważnych obiektów 

kulturowych i dziedzictwa narodowego; 

• antropogeniczne (ze strony Przedsięwzięcia): 

o elementy widoczne na powierzchni terenu biorąc pod uwagę ich gabaryty, 

o miejsce lokalizacji widocznych elementów Przedsięwzięcia, 

o wzmożony ruch statków uczestniczących w procesie budowy i likwidacji na morzu widoczne 

z plaży (strefa przybrzeżna), 

o sposób zagospodarowania terenu. 

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-30. 

Tabela 9-30 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Występowanie krajobrazu 
priorytetowego 

9.6.1 Nie Nie 

Przekształcenie typu 
krajobrazu w wyniku 
realizacji Przedsięwzięcia 

9.6.1 Nie Nie 

Powierzchnia obszaru 
przekształconego (etap 
budowy) 

3.4.4, 3.5.2, 3.5.3 

• SZG + łącznik + 
droga + TBM – 
ok. 1,6 ha; 

• powierzchnia 
zajęta przez linię 
ee – ok. 0,08 ha; 

• wylesienie 
SZG+łącznik+ 
droga + TBM – 
ok. 1,4 ha; 

• wylesienie zw. z 
linią ee – 0,08 ha 

• SZG + łącznik + 
droga + TBM – ok. 
1,02 ha; 

• powierzchnia 
zajęta przez linię 
ee – ok. 0,18 ha; 

• wylesienie 
SZG+łącznik+ 
droga + TBM – 
ok. 0,9 ha; 

• wylesienie zw. z 
linią ee – 0,15 ha 

Powierzchnia obszaru 

przekształconego -łącznie 
(eksploatacji) 

3.4.4, 3.7.4 ok. 0,45 ha ok. 0,30 ha 

Parametry konstrukcji 
wpływające na skalę 
oddziaływań (wysokość nad 
poziomem gruntu, stałe 
oświetlenie)  

3.4.4, 3.7.4 

Tak:  
• najwyższy 

element – maszt 
GSM (do ok. 
6 m); 

• stałe oświetlenie 
(led) 

Tak: 
• najwyższy element 

–SZG + maszt GSM 
(łączna wysokość 
do ok. 8,5 m); 

• stałe oświetlenie 
(led) 

Ekspozycja z ważnych 
punktów widokowych  

9.6.1 Nie Nie 

Obecność istotnych obiektów 
kulturowych 

9.30 Nie Nie 
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Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-

Pogorzelica 
Rogowo 

Liczba statków na etapie 

budowy/likwidacji 
3.10.3 

• 1-2 statki 
budowlane non 
stop 

• do 2 statków do 
obsługi kotwic 

• do 4 tygodniowo 

statków 
dostawczych i 
do 4 
helikopterów 
dostawczych 
tygodniowo  

• 1-2 statki 
budowlane non 
stop 

• do 2 statków do 
obsługi kotwic 

• do 4 tygodniowo 
statków 
dostawczych i do 4 
helikopterów 
dostawczych 
tygodniowo 

Kumulacja oddziaływań 

11 (w odniesieniu do 
lądowej części Baltic 
Pipe – części 
nieobjętej Raportem) 

Tak Tak 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Zidentyfikowane, możliwe oddziaływania Przedsięwzięcia na krajobraz będą miały znaczenie małe. 

Jest to związane przede wszystkim z pomijalną wielkością potencjalnych oddziaływań, a więc 

lokalnym zasięgiem, krótkotrwałym występowaniem i niską intensywnością. Oddziaływania 

związane z fizycznym przekształceniem powierzchni terenu, w tym zmianą jego pokrycia (również 

dla dróg dojazdowych) oraz zajęcie terenu (czasowe lub stałe) i zaburzeniami wynikającymi ze 

zwiększonego ruchu jednostek pływających na morzu w trakcie budowy, eksploatacji i likwidacji 

uznano za małe, ze względu na lokalizację, która minimalizuje ekspozycję krajobrazową – place 

budowy, a także utworzone konstrukcje (stacja zaworowa) nie będą widoczne ani z plaży, 

ani z kluczowych tras turystycznych, czy punktów widokowych. Ważnym czynnikiem, 

minimalizującym odziaływania na krajobraz, jest rezygnacja z pierwotnie rozważanej technologii 

przejścia przez brzeg w wykopie otwartym, na rzecz metody bezwykopowej. Pozwali to na 

nieingerowanie inwestycji na etapie budowy w szczególnie wrażliwy krajobraz plaży oraz wałów 

mierzejowo-wydmowych i brzegów klifowych. W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia 

na krajobraz nie są zlokalizowane ważne obiekty kulturowe i dziedzictwa narodowego, 

co dodatkowo minimalizuje potencjalne oddziaływania. Obecność statków budowlanych, 

prowadzących prace w strefie przybrzeżnej, może być elementem zakłócającym krajobraz morski 

widziany z brzegu. Należy jednak podkreślić, że budowę będzie prowadzić mała liczba jednostek 

budowlanych (1-2), prace będą wykonywane w odległości od brzegu od ok. 400 m w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica, do ok. 850 m w wariancie Rogowo (miejsce zakończenia tunelu/szyb 

końcowy), a ruch statków związany z zaopatrzeniem statków budujących będzie nieznaczny (do 4 

statków i/lub helikopterów w tygodniu). Obecność statków na morzu, wpisuje się ponadto w typowy 

krajobraz morski, nie będą one więc stanowić negatywnej dominanty krajobrazowej. 

 

Budowa linii elektroenergetycznej zasilającej pierwszą SZG – kablowej niskiego napięcia 

w przypadku wariantu Rogowo oraz kablowej średniego napięcia w przypadku wariantu Niechorze-

Pogorzelica, w odniesieniu do potencjalnych oddziaływań na krajobraz zależy w głównej mierze od 

wariantu lokalizacyjnego Przedsięwzięcia oraz technologii prowadzenie linii. W wariancie Niechorze-

Pogorzelica, na chwilę obecną, zakłada się, że linia ta będzie miała długość ok. 700 m. Przebieg 

linii w tym wariancie został zaplanowany wzdłuż planowanej drogi dojazdowej do SZG oraz 

istniejących dróg leśnych o nawierzchni z płyt betonowych. W wariancie Rogowo przy obecnych 

założeniach długość linii wynosić będzie ok. 600 m i zostanie ona podłączona do stacji 

transformatorowej w miejscowości Rogowo. Przebieg linii w tym wariancie został zaplanowany 

wzdłuż planowanej drogi dojazdowej do SZG oraz dróg istniejących. Takie zaplanowanie przebiegu 

linii elektroenergetycznej, w przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia, ma na celu jak największą 

minimalizację powierzchni niezbędnego przekształcenia terenu, w tym wycinki drzewostanu. W 

przypadku obu rozważanych wariantów zakładana jest realizacja kablowej linii 
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elektroenergetyczna, która ze względu na brak nowych elementów naziemnych mogących 

potencjalnie zaburzać krajobraz, oddziaływania nie będą miały charakteru znaczącego. 

 

Na obecnym etapie przyjmuje się, że w wariancie Niechorze-Pogorzelica w związku z realizacji 

Przedsięwzięcia nastąpi łączne przekształcenie powierzchni ok. 1,68 ha w przypadku czasowego 

zajęcia terenu oraz ok. 1,48 ha związanego z wylesieniem, na etapie eksploatacji – ok. 0,45 ha 

trwałego zajęcia terenu, natomiast w wariacie Rogowo – na etapie budowy – ok. 1,20 ha 

w przypadku czasowego zajęcia terenu oraz ok. 1,05 ha związanego z wylesieniem, na etapie 

eksploatacji – ok. 0,30 ha trwałego zajęcia terenu. Na części ww. powierzchni (nie przekształconych 

wcześniej pod infrastrukturę drogową) nastąpi zniszczenie pokrywy roślinnej (szczegółowe 

omówienie oddziaływań skumulowanych na lądowe środowisko biologiczne zostało w Rozdziale 

9.19 Raportu).  

 

Po zakończeniu etapu budowy, podjęte zostaną działania mające na celu rekultywację terenu 

budowy na rzecz przywrócenia jego wartości użytkowych i przyrodniczych w odniesieniu do walorów 

krajobrazowych w bezpośrednim otoczeniu Przedsięwzięcia. Działania te prowadzone będą 

z zastosowaniem najlepszych praktyk i z poszanowaniem przepisów prawa. W ich wyniku 

zainicjowana zostanie odbudowa pokrywy roślinnej, co będzie to miało pozytywny wpływ na lokalny 

krajobraz.   

  

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na krajobrazu w żadnym z rozważanych 

wariantów. Pomimo miejscowego przekształcenia powierzchni i nowych elementów widocznych 

powyżej poziomu gruntu, charakter oraz typ krajobrazu nie zostaną zmienione w sposób istotny 

i znaczący. 

 

Oddziaływania nieplanowane 

Pośród zdarzeń nieplanowanych, które mogą powodować oddziaływania na krajobraz 

zidentyfikowane zostało rozszczelnienie gazociągu w części lądowej, w wyniku, którego może dojść 

do wybuchu gazu lub pożaru strumieniowego. 

 

W przypadku rozszczelnienia gazociągu na lądzie może dojść do wybuchu gazu lub pożaru 

strumieniowego, powodującego uszkodzenie lub zniszczenie pokrywy roślinnej (osobników 

gatunków flory i ich siedlisk). Przewiduje się, że oddziaływanie to może wystąpić w sąsiedztwie 

Przedsięwzięcia, przy czym, w przypadku zapalenia się drzewostanu i rozprzestrzenienia się ognia 

zasięg zniszczeń pokrywy roślinnej może wykroczyć poza skalę lokalną. Prawdopodobieństwo 

rozszczelnienia gazociągu na lądzie oceniono jako bardzo małe.  

 

Oddziaływania powiązane 

Z punktu widzenia całościowej oceny oddziaływania na środowisko Przedsięwzięcia, oddziaływanie 

na krajobraz i jego ewentualne przekształcenia, mają istotne znaczenie z punktu widzenia 

człowieka – w tym przypadku w odniesieniu do walorów turystycznych. Krajobraz nadmorski 

w ogólnym ujęciu sprzyja uprawianiu turystyki/rekreacji, zwłaszcza w sezonie letnim, co może 

zostać krótkotrwale utrudnione na etapie budowy i likwidacji. Wyniki oceny oddziaływania na 

turystykę Przedsięwzięcia zostały przedstawione w Rozdziale 9.31.2 Raportu, a także pośrednio na 

ludność w Rozdziale 9.27.2 Raportu oraz obszary wojskowe – w przypadku wariantu Niechorze-

Pogorzelica związane z koniecznością zachowania bezpieczeństwa zarówno gazociągu, jak i obiektu 

wojskowego w Rozdziale 9.29.2 Raportu. Oddziaływania te, z uwagi na lokalny i krótkotrwały 

charakter uznać należy za pomijalne. 

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia przewiduje się możliwe wystąpienie kumulacji 

oddziaływań z lądową częścią gazociągu, stanowiącą infrastrukturę niezbędną do obsługi 
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międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe), która ma swój początek od SZG (objętej 

niniejszym ROOŚ). 

 

Część lądowa gazociągu jest rozważana w dwóch głównych wariantach – analogicznych w części 

nadmorskiej, której lokalizacja jest determinowana miejscem wyjścia gazociągu na ląd.  

 

Wariant Niechorze-Pogorzelica gazociągu lądowego zaczyna się na granicy ogrodzenia SZG, 

następnie przebiega w kierunku południowo-zachodnim i po ok. 400 metrach zmieni przebieg na 

południkowy omijając od wschodu wzniesienie Sowia Góra i dalej na południe do Konarzewo. 

Następnie przez okolice miejscowości Konarzewo, przekraczając cieki Liwia i jej dopływ, kieruje się 

aż do węzła Płoty. Wariant Rogowo gazociągu lądowego, podobnie jak w przypadku wariantu 

Niechorze-Pogorzelica, ma swój początek na granicy ogrodzenia SZG, następnie przebiega 

w kierunku południowym przekraczając kanał Starej Regi do terminala Roby, i dalej - przekraczając 

ciek Gardominka, do węzła Płoty. 

 

Potencjalna kumulacja oddziaływań planowanych inwestycji może być związana ze wzmożonym 

ruchem pojazdów oraz zajęciem terenu podczas etapu budowy, zarówno odcinka wyjścia na ląd 

części morskiej rurociągu (wraz ze SZG), jak i budową odcinka lądowego. Oddziaływania 

potencjalnie kumulujące się będą dotyczyły zarówno obecności w krajobrazie miejsc budowy 

(maszyny budowlane, wykopy, składowiska urobku ziemnego, ale także wzmożonego ruchu 

pojazdów po drogach dojazdowych, zwiększeniem emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. 

Ekspozycja placów budowy, urządzenia technologiczne, a także utworzone konstrukcje nie będą 

widoczne z kluczowych tras turystycznych, punktów widokowych oraz plaży. Maszyny oraz sprzęt 

budowlany znikną po zakończeniu robót budowlanych. Po zakończeniu etapu budowy część lądowa 

gazociągu, ze względu na fakt swojego położenia pod powierzchnią ziemi nie będzie kumulować 

oddziaływań i wpływać na krajobraz. Biorąc zatem pod uwagę lokalizację oraz czas trwania etapu 

budowy, gdzie oddziaływania mogą się kumulować, nie przewiduje się odziaływań o charakterze 

znaczącym. 

 

Porównanie wariantów 

Biorąc pod uwagę elementy kształtujące krajobraz - wariant preferowany (Niechorze-Pogorzelica) 

– odznacza się wyższymi walorami krajobrazowymi – m.in. cenniejszą roślinnością w porównaniu 

z warunkami panującymi w wariancie alternatywnym (Rogowo), występowaniem w większym 

stopniu naturalnego typu krajobrazu oraz tym samym wyższym poziomem atrakcyjności 

turystycznej. Pokrywa roślinna w wariancie alternatywnym została ukształtowana pod wpływem 

działalności człowieka i reprezentuje niższą wartość zarówno przyrodniczą, jak i estetyczną. 

Wpływa to na zmniejszenie atrakcyjności jako miejsca uprawiania turystyki/rekreacji w porównaniu 

do nadmorskich borów bażynowych, występujących na przebiegu odcinka gazociągu planowanego 

do realizacji w technologii bezwykopowej oraz w obszarze Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-

Pogorzelica. W obydwu wariantach możliwa jest okresowa ekspozycja na prace budowlane ze 

szlaków turystycznych – w wariancie preferowanym z trasy turystycznej (szlak pieszo-rowerowy, 

konny przebiegający przez las otaczający miejsce inwestycji), a w wariancie alternatywnym droga 

asfaltowa pomiędzy Mrzeżynem i Rogowem, stanowiąca ważny trakt łączący te nadmorskie centra 

turystyczne. Przy czym w wariancie Niechorze-Pogorzelica będzie to oddziaływanie nieco większe, 

ze względu na naturalny charakter bezpośredniego otoczenia inwestycji (dukt leśny, a nie asfaltowa 

droga powiatowa). Z drugiej strony, należy podkreślić, że w wariancie Niechorze-Pogorzelica, plac 

budowy a następnie stacja zaworowa, będą zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie istniejącej od 

dawna jednostki wojskowej, której betonowa droga dojazdowa, ogrodzenie i zabudowa nadają 

temu miejscu także wymiar bardziej industrialny, niż tylko dominujący las nadmorski. 

 

Na potrzeby ROOŚ nie został zidentyfikowany krajobraz priorytetowy w żadnym z wariantów. 

 

Biorąc pod uwagę parametry Przedsięwzięcia (patrz Rozdział 3 ROOŚ) – przede wszystkim 

naziemne elementy (SZG, masztu GSM i dróg dojazdowych), wielkość spodziewanej powierzchni 
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przekształconej (na etapie budowy i eksploatacji), metody budowy oraz cechy charakterystyczne 

krajobrazu (patrz Rozdział 6.1 ROOŚ, Rozdział 9.19.1.2 ROOŚ) i czynniki potencjalnych presji 

antropogenicznych (patrz Rozdział 9.27 ROOŚ, Rozdział 9.29 ROOŚ, Rozdział 9.31 ROOŚ, Rozdział 

9.32 ROOŚ), uznano, że skala oddziaływań na krajobraz w obu wariantach będzie porównywalna. 

 Wnioski 

1) Zidentyfikowane oddziaływania Przedsięwzięcia na krajobraz będą miały pomijalną wielkość 

oraz małe znaczenie. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na krajobraz w żadnym z rozważanych 

wariantów. 

3) Przedsięwzięcie nie przyczyni się do przekształcenia typu krajobrazu, a jego elementy składowe 

nie będą widoczne z ważnych punktów widokowych. 

4) Nie zidentyfikowano działań ani przedsięwzięć, zarówno w ramach realizacji Przedsięwzięcia, 

ani poza jego realizacją, które mogłyby spowodować istotną kumulację oddziaływań na 

krajobraz. 
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9.7 Geologia, wody podziemne i powierzchniowe 

W rozdziale opisane zostały istniejące warunki geologiczne, hydrogeologiczne (wody podziemne) 

i hydrologiczne (wody powierzchniowe) rozważanych wariantów miejsca wyjścia gazociągu na ląd 

oraz dokonana została ocena oddziaływanie na nie. Podstawą dokonanych w tym rozdziale analiz 

są także regulacje międzynarodowe, europejskie, krajowe akty prawne oraz wymogi postanowienia 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-

OŚ.440.1.2017.AT.12. 

 

Stosownie do przepisów art. 3 ust. 1 Dyrektywy 2011/92/UE oraz art. 66 Uooś opis warunków 

geologicznych jest istotny ze względu na powiazania tego zasobu z innymi oraz z uwagi na fakt, 

że etap budowy każdego przedsięwzięcia, bez względu na jego rodzaj, wymaga ingerencji 

w podłoże, a tym samym w panujące warunki geologiczne. Na gruncie krajowego prawodawstwa 

najistotniejszym aktem jest ustawa Pgg wraz z aktami wykonawczymi do niej oraz pośrednio – 

ustawa Pb i Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych (Dz. U. poz. 463). Niniejszy rozdział wypełnia także wymaganie punktu IV.9 

postanowienia z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12. 

 

W odniesieniu do zagadnień związanych z gospodarowaniem wodami śródlądowymi (zarówno 

słodkimi wodami podziemnymi oraz wodami powierzchniowymi) podstawą w zakresie 

prawodawstwa wspólnotowego jest Ramowa Dyrektywa Wodna, której przepisy zostały 

transponowane do ustawy Pw wraz ze stosownymi aktami wykonawczymi. Podstawowym celem 

określonym w Ramowej Dyrektywie Wodnej jest osiągnięcie (lub utrzymanie) dobrego stanu wód. 

Oba akty prawa zawierają przepisy dotyczące zasad gospodarowania wodami (w tym podziału kraju 

na jednostki, w obrębie których następuje gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób 

zrównoważony zwane jednolitymi częściami wód), prowadzenia monitoringu wód, oceny ich stanu 

oraz określenia celów środowiskowych. Jednym z warunków gospodarowania wodami określonymi 

w prawie jest wymóg opracowania (przez każdy kraj członkowski UE) planów gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy w cyklu 6-letnim oraz zaprojektowanie programu monitoringu wód 

(w szczególności tych uznanych za zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych). Ponadto, 

elementem OOŚ każdego przedsięwzięcia jest wymóg dokonania oceny jego oddziaływania na stan 

wód podziemnych i powierzchniowych, co zostało także wskazane w postanowieniu z dnia 

30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12 w punkcie: IV.9. 

 

Dodatkowo, dla dokonania pełnego rozpoznania kwestii związanych z gospodarowaniem wodami 

dokonano także analizy postanowień wydanych aktów prawa miejscowego, takich jak: 

• Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 

2 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Regi 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2017.998); 

• Rozporządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Ücker 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2016.55098, z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Nr 13/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu utrzymania wód obejmującego region wodny Dolnej 

Odry i Przymorza Zachodniego oraz region wodny Ücker (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

2016.55098). 

Definicje jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz celów środowiskowych 

zostały zawarte w Rozdziale 10.2 Raportu. 

 

Poza wyżej wymienionymi aktami prawa, w niniejszym rozdziale wykorzystano także dokumenty 

o charakterze planistycznym składające się zarówno na planowanie gospodarowania wodami – 

zgodnie z przepisami ustawy Pw, jak również wymagania określone w Dyrektywie Powodziowej 
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(Dyrektywy Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim), transponowanej także do 

ustawy Pw. W rozdziale dokonana została także analiza uwarunkowań wynikających  

z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego oraz map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) – 

analizie zostało poddane występowanie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

(ONNP). Zgodnie z przepisem art. 16 pkt. 34) lit. d ustawy Pw, pas techniczny stanowi obszar 

szczególnego zagrożenia powodzią. Miejsce wyjścia gazociągu na ląd, będzie miało miejsce w pasie 

nadbrzeżnym (wariant Niechorze-Pogorzelica) lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie (wariant 

Rogowo), zdefiniowanym w art. 36 UOM jako obszar lądowy przyległy do brzegu morskiego, 

w skład którego wchodzą: pas techniczny oraz pas ochronny. Pas techniczny stanowi strefę 

wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu i jest obszarem przeznaczonym do 

utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Pas 

ochronny obejmuje obszar, w którym działalność człowieka wywiera bezpośredni wpływ na stan 

pasa technicznego. 

 

W regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego wyznaczonych zostało 18 ONNP o łącznej 

powierzchni 1 384 km2, stanowiącej niespełna 7% całego regionu oraz 1,2% obszaru dorzecza 

Odry (na podstawie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry). 

 Charakterystyka 

Geologia 

Podstawowymi źródłami informacji w zakresie szerokorozumianej geologii rozważanych wariantów 

miejsca wyjścia gazociągu na ląd stanowią materiały kartograficzne wraz z objaśnieniami, 

pochodzące z archiwum Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 

Badawczego, dane z ogólnodostępnych baz danych administrowanych przez instytucje 

państwowe/służby oraz inne źródła literaturowe pochodzące z archiwalnych dokumentacji 

branżowych i dokumentów planistycznych. Dodatkowo, na potrzeby wstępnego rozpoznania 

geologicznego wykonane zostały badania geologiczne w obu rozpatrywanych lokalizacjach. 

Szczegółowy opis warunków geologicznych, uwzględniając charakterystykę Przedsięwzięcia, w tym 

głębokość ingerencji w podłoże na etapie budowy, ograniczony został do utworów budujących 

podłoże do głębokości 30 m p.p.t. 

 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Na podstawie danych/materiałów geologicznych i kartograficznych PIG-PIB (PIG-PIB, 2009c; PIG-

PIB, 2007), podłoże Przedsięwzięcia w części lądowej, reprezentowane jest przez holoceńskie piaski 

morskie plażowe (występujące wzdłuż całego wybrzeża), miejscami piaski morskie wału 

brzegowego (występujące w strefach niskiego wybrzeża), a także piaski eoliczne i lokalnie piaski 

eoliczne w wydmach okresu subatlantyckiego – łączna miąższość tych utworów to od ok. 6 m do 

ok. 25 m (w zależności od ukształtowania terenu i wysokości wydm). Piaski eoliczne występują 

przeważnie na torfach lub namułach den dolinnych i zagłębień wytopiskowych. W głębszych 

partiach występują piaski, piaski ze żwirami i żwiry morskie mierzei okresu subatlantyckiego. Są 

to piaski drobno- i średnioziarniste przeławicone lub wzbogacone cienkimi warstwami żwirów, 

czasem głazami - miąższość tych utworów dochodzi do ok. 5-8 m. Poniżej znajdują się utwory 

piaszczyste z mułkami jeziornymi z fauną, mułkami oraz torfami (łącznej miąższości ok. 10 m) 

zalegającymi na plejstoceńskich glinach zwałowych (miąższości ok. 10 m) stadiału – głównego 

zlodowacenia północnopolskiego (patrz Rysunek 9-44). Schematyczny przekrój geologiczny 

przedstawiono na Rysunku 9-45 oraz Rysunku 9-46. 
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Rysunek 9-44 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica na tle Szczegółowej Mapy 
Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz 77 Niechorze). 
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Rysunek 9-45 Schematyczny przekrój geologiczny dla wariantu Niechorze-Pogorzelica (PIG-PIB, 2009c). 

obszar wariantu 

Niechorze- Pogorzelica 

(rzut) 
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Rysunek 9-46 Fragment przekroju geologicznego H-K obrazujący schemat budowy geologicznej dla 
wariantu Niechorze-Pogorzelica zlokalizowanego na wschód od otworu nr 7 (PIG-PIB, 2009c). 
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Rysunek 9-47 Objaśnienia do Rysunek 9-44, Rysunek 9-45 oraz Rysunek 9-46 (PIG-PIB, 2009c.) 
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Dla wariantu Niechorze-Pogorzelica wykonanych zostało 5 otworów do głębokości 30 m, dla 

rozpoznania rodzaju gruntów, miąższości poszczególnych wydzieleń i wstępnego rozpoznania 

hydrogeologicznego. Lokalizacja otworów została przedstawiona na Rysunek 9-48, poniżej, zaś 

przekrój geologiczny prezentujący wgłębną budowę geologiczną stanowi Rysunek 9-49. 

 

 

Rysunek 9-48 Lokalizacja otworów geologicznych w wariancie Niechorze-Pogorzelica. 

Na podstawie wykonanych robót geologicznych, podłoże w miejscu lokalizacji Przedsięwzięcia 

w odcinku lądowym zbudowane jest z następujących warstw: 

• piasków średnich i drobnych (holoceńskich morskich i/lub eolicznych), o miąższości od ok. 10 m 

do maks. 15 m (otwór N_3a zlokalizowany jest na wydmie o rzędnej 8,3 m n.p.m.); 

• gruntów organicznych wykształconych jako torfy i gytie (Holocen/Plejstocen), przeławicone 

miejscami nieciągłą warstwą pyłów i pyłów piaszczystych (otwór N_1) o miąższości od ok. 1 m 

do ok. 2,2 m); 

• piasków drobnych z domieszką pyłów oraz piasków średnich z przeławiceniami substancji 

organicznej (Holocen/Plejstocen), o zmiennej miąższości od ok. 0,5 m (otwór N_4) do ok. 2,3 m 

(otwór N_3a); 
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• holoceńsko-plejstoceńskich pyłów i pyłów piaszczystych z domieszka substancji organicznej, 

tworzących nieciągłą warstwę o miąższości od ok. 0,4 m do 1,5 m; 

• polodowcowych glin zwałowych z domieszką piasków i żwirów (Plejstocen), lokalnie 

przeławiconych piaskami drobnymi i średnimi z dodatkiem piasków ze żwirami (soczewka 

piaszczysta w otworze N_2), występujących do głębokości rozpoznania (warstwa 

nieprzewiercona). 

 

Szczegółowe parametry geotechniczne gruntów zostaną określone na etapie rozpoznania 

związanego z fazą projektowania i dodatkowych badań geotechnicznych dla wariantu wskazanego 

do realizacji (w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę), jednak na podstawie 

uzyskanych danych geologicznych należy wnioskować, że zarówno szyb startowy dla TBM, 

jak i SZG będę posadowione w pierwszej warstwie piasków. Ze względu na występowanie poniżej 

warstwy piasków utworów słabonośnych (utwory organiczne), możliwa jest konieczność wymiany 

tych gruntów na grunty o wyższych parametrach nośności, jak również może okazać się koniczne 

wzmocnienia geotechniczne samej warstwy piasków. 
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Rysunek 9-49 Przekrój geologiczny podłoża w wariancie Niechorze-Pogorzelica. 
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Niekorzystne zjawiska geologiczne 

Wybrzeża klifowe Bałtyku, w ogólnym ujęciu, uznawane są za obszary predysponowane do 

występowania osuwisk i ruchów masowych. Na podstawie danych Systemu Osłony 

Przeciwosuwiskowej (SOPO), w miejscu wyjścia gazociągu na ląd, nie zostały zidentyfikowane 

osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi. 

 

W rejonie Niechorza i Rewala (w kierunku zachodnim od miejsca wyjścia gazociągu na ląd) 

obserwowane są zachodzące niekorzystne zjawiska erozji i abrazji brzegu morskiego, wydm 

i klifów, stopniowego cofania się linii brzegowej (IMG, 2013).  

 

W rejonie Niechorza i Rewala (km 360,7-364,0; 364,0-368,3) obserwowane są zachodzące 

zjawiska akumulacji, erozji i abrazji brzegu morskiego, wydm i klifów, stopniowego cofania się linii 

brzegowej (IMG, 2013; Program ochrony brzegów, 2016). Proces odbudowy i utrzymania brzegu 

jest stałym elementem ze względu na powtarzające się rozmycia materiału refulowanego w wyniku 

kolejnych spiętrzeń sztormowych poprzez realizację sztucznego zasilania (km 360,7-364,0) 

oraz łącznie – sztucznego zasilania i wykonywanie umocnień brzegowych (Program ochrony 

brzegów morskich, 2016). 

 

Poniżej (Tabela 9-31) przedstawiono współrzędne położenia umownej linii brzegowej (w układzie 

PUWG 1992) i jej zmiany w latach 2004-2012 dla ww. odcinka brzegu morskiego. 

Tabela 9-31 Współrzędne położenia umownej linii brzegowej (w układzie PUWG 1992) i jej zmiany 
w latach 2004-2012 dla wariantu Niechorze-Pogorzelica (na podstawie IMG, 2013). 

Kilometr 
brzegu 
[Km] 

Współrzędne umownej linii brzegowej Zmiany 
położenia 

linii 
brzegowej 

[m]* 

początkowe położenie umownej 
linii brzegowej 

końcowe położenie umownej linii 
brzegowej 

Rok X [m] Y [m] Rok X [m] Y [m] 

362,0 2004 701255,43 248368,54 2012 701250,26 248370,42 -5,5 

362,5 2004 701075,56 247901,39 2012 701090,03 247896,13 +15,4 

363,0 2004 700917,52 247428,75 2012 700909,34 247431,73 -8,7 

* ”+” przyrost brzegu,”-” ubytek brzegu 

 

Wariant Rogowo 

Na podstawie danych/materiałów geologicznych i kartograficznych PIG-PIB (PIG-PIB, 2009d; PIG-

PIB, 2007), pod względem geologicznym, utwory budujące podłoże Przedsięwzięcia w części 

lądowej, reprezentowane są przez holoceńskie piaski morskie i plażowe okresu subatlantyckiego, 

przechodzące w kierunku południowym w piaski eoliczne na piaskach ze żwirami morskimi oraz 

paski eoliczne w wydmach. Łączna miąższość tych utworów to ok. 5-20 m (w zależności od 

ukształtowania terenu i wysokości wydm). Poniżej znajduje się warstwa piasków ze żwirami 

morskimi mierzei (miąższości ok. 5 m) zalegająca na piaskach, mułkach i/lub cienkich (ok. do 1 m 

miąższości) przeławiceniach torfów. Łączna miąższość utworów holoceńskich określa się 

w przedziale ok. 12-25 m. Poniżej znajdują się utwory zlodowacenia północnego, wykształcone 

w postaci piasków ze żwirami pochodzenia wodnolodowcowego zalegające na glinach morenowych 

stadiału północno-mazowieckiego zlodowacenia środkowopolskiego (patrz Rysunek 9-50). 
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Rysunek 9-50 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo na tle Szczegółowej Mapy Geologicznej 
Polski w skali 1:50 000 (arkusz 78 Trzebiatów). 
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Rysunek 9-51 Schematyczny przekrój geologiczny dla wariantu Rogowo (PIG-PIB, 2009d). 

obszar wariantu 

Rogowo 

(rzut) 
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Rysunek 9-52 Fragment przekroju geologicznego C-D dla wariantu Rogowo (PIG-PIB, 2009d). 
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Rysunek 9-53 Objaśnienia do Rysunek 9-50, Rysunek 9-51 oraz Rysunek 9-52 (PIG-PIB, 2009d). 

Dla wariantu Rogowo wykonane zostały 2 otwory do głębokości maksymalnie 30 m, dla rozpoznania 

rodzaju gruntów, miąższości poszczególnych wydzieleni i wstępnego rozpoznania 

hydrogeologicznego. Lokalizacja otworów została przedstawiona na Rysunek 9-54, poniżej. 
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Rysunek 9-54 Lokalizacja otworów geologicznych w wariancie Rogowo. 

Na podstawie wykonanych robót geologicznych, podłoże w miejscu lokalizacji Przedsięwzięcia 

w odcinku lądowym zbudowane jest z następujących warstw: 

• piasków średnich i drobnych (holoceńskich morskich i/lub eolicznych), o miąższości od 

ok. 2,4 m do ok. 5,0 m (miejscami miąższość może być większa ze względu na deniwelacje 

terenu); 

• utworów organicznych wykształconych jako torfy i gytie (Holocen/Plejstocen) o miąższości od 

ok. 0,4 m do ok. 0,7 m); 

• piasków drobnych z domieszką pyłów oraz piasków średnich z przeławiceniami substancji 

organicznej (Holocen/Plejstocen), o zmiennej miąższości od ok. 0,5 m do 2,3; 

• polodowcowych glin zwałowych z domieszką piasków i żwirów (Plejstocen) o zmiennej 

miąższości od ok. 2,4 m (otwór R_2) do ok. 5,3 m (otwór R_1) przeławiconych nieciągłą 

warstwą piasków drobnych i średnich z dodatkiem piasków ze żwirami (soczewka piaszczysta 

w otworze R_1 o miąższości ok. 1,0 m); 

• piasków drobnych i średnich z dodatkiem piasków ze żwirami występujących do głębokości 

rozpoznania; w otworze R_1 w obrębie tych piasków, przewiercona została warstwa glin 

zwałowych o miąższości ok. 6,2 m (przelot profilu geologicznego: 22,6-28,8 m). 
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Szczegółowe parametry geotechniczne gruntów zostaną określone na etapie rozpoznania 

związanego z fazą projektowania i dodatkowych badań geotechnicznych dla wariantu wskazanego 

do realizacji (w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę), jednak na podstawie 

uzyskanych danych geologicznych należy wnioskować, że zarówno szyb startowy dla TBM, 

jak i SZG będę posadowione w drugiej warstwie piasków (wydzielenie IB). Ze względu na 

występowanie w profilu geologicznym utworów słabonośnych (utwory organiczne), możliwa jest 

konieczność wzmocnienia geotechnicznego gruntów. 
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Rysunek 9-55 Przekrój geologiczny podłoża w wariancie Rogowo. 
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Niekorzystne zjawiska geologiczne 

Na wysokości 350,5 km – 352,0 km brzegu w Mrzeżynie stale zachodzą niekorzystne zjawiska 

akumulacji, erozji i abrazji brzegu morskiego, wydm i klifów oraz stopniowego cofania się linii 

brzegowej (w wyniku spiętrzeń sztormowych). Z uwagi na te zjawiska prowadzone są prace 

refulacyjne i prace polegające nadbudowie plaży o łagodnym nachyleniu i szerokości do ok. 50 m 

i odbudowanie wału piaszczystego (szerokości powyżej 40 m). Wał został obsadzony piaskownicą 

oraz okryty szachownicą z trzciny i gałęziami (Łabuz, 2013; patrz Rysunek 9-56).  

 

 

Rysunek 9-56 Przykład zmian rzeźby brzegu w Mrzeżynie (Łabuz, 2013). 

Proces odbudowy dla odcinka Mrzeżyno (km 345,5-352,2) jest elementem powtarzającym się ze 

względu na cykliczne rozmycia materiału refulowanego w wyniku kolejnych spiętrzeń sztormowych 

poprzez realizację sztucznego zasilania oraz wykonywanie umocnień brzegowych (Program ochrony 

brzegów morskich, 2016). 

 

Poniżej przedstawiono współrzędne położenia umownej linii brzegowej (w układzie PUWG 1992) 

i jej zmiany w latach 2004-2012 dla ww. odcinka brzegu morskiego. 

Tabela 9-32 Współrzędne położenia umownej linii brzegowej (w układzie PUWG 1992) i jej zmiany 
w latach 2004-2012 dla wariantu Rogowo (opracowanie własne na podstawie IMG, 2013). 

Kilometr 
brzegu 

[Km] 

Współrzędne umownej linii brzegowej Zmiany 
położenia 
linii 

brzegowej 
[m]* 

początkowe położenie umownej 
linii brzegowej 

końcowe położenie umownej linii 
brzegowej 

Rok X [m] Y [m] Rok X [m] Y [m] 

349,5 2004 704892,06 260129,59 2012 704897,46 260128,51 +5,5 

350,0 2004 704816,12 259635,21 2012 704821,80 259634,07 +5,8 

350,5 2004 704763,05 259136,26 2012 704775,31 259133,80 +12,5 

*”+” przyrost brzegu,”-” ubytek brzegu 

 

Na podstawie danych Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej (SOPO), w miejscu wyjścia gazociągu 

na ląd, nie zostały zidentyfikowane osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi. 

 

Wody podziemne 

Warunki hydrogeologiczne analizowanych wariantów są determinowane przez budowę geologiczną 

oraz hydrologię i hydrografię (komponenty omówione w oddzielnych podrozdziałach), stanowiąc 

komplementarny system krążenia wód w środowisku, a tym samym pośrednio regulując rozwój 

życia (roślin i zwierząt) oraz lokalne warunki klimatyczne. 

 

Podstawowe źródło informacji w zakresie hydrogeologii obszaru Przedsięwzięcia w części lądowej 

stanowią materiały kartograficzne wraz z objaśnieniami, pochodzące z archiwum Państwowego 

Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, dane z ogólnodostępnych baz 

danych (w tym wyników monitoringu) administrowanych przez instytucje państwowe/służby 

oraz inne źródła literaturowe pochodzące z archiwalnych dokumentacji branżowych i dokumentów 

planistycznych wynikających z przepisów ustawy Pw. Dodatkowo, uwzględnione zostały wyniki 
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przeprowadzanego wstępnego rozpoznania budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych 

w obu rozpatrywanych lokalizacjach (opisanych w niniejszym rozdziale).  

 

Ponadto, w rozdziale przedstawiono charakterystykę jednolitych części wód podziemnych 

wraz z podsumowaniem oceny ich stanu na podstawie wyników PMŚ. 

 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Regionalizacja hydrogeologiczna 

Pod względem regionalizacji hydrogeologicznej Przedsięwzięcie w rozważanym wariancie znajduje 

się w regionie V-Pomorskim, prowincji: wybrzeża i pobrzeża Bałtyku, regionie wodnym Dolnej Odry 

i Przymorza Zachodniego (Paczyński i Sadurski, 2007), jednolitej części wód podziemnych nr 8 

(GW60008), głównej zlewni Regi – I (główna zlewnia w obrębie JCWPd – rząd zlewni), obszarze 

bilansowym S-XII Rega i Przymorze (PIG-PIB, 2013a). Obszar zgodnie z właściwością terytorialną 

dla gospodarowania wodami podległy jest dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie.  

 

Położenie wariantu na tle JCWPd 

Ogólna charakterystyka występujących pięter wodonośnych w miejscu wyjścia gazociągu na ląd 

w analizowanym wariancie została opracowana na podstawie warunków hydrogeologicznych 

panujących w jednolitej części wód podziemnych nr 8 i przedstawiona poniżej (Rysunek 9-57, 

Tabela 9-33). 

 

 

Rysunek 9-57 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica względem JCWPd. 
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Tabela 9-33 Charakterystyka pięter wodonośnych w JCWPd nr 8 (PIG-PIB, 2013a). 

HYDROGEOLOGIA 

Liczba pięter wodonośnych 3 

Charakterystyka pięter wodonośnych (od powierzchni terenu) 

P
ię

tr
o
 c

z
w

a
rt

o
rz

ę
d
o
w

e
 P
o
z
io

m
 „

p
ły

ts
z
y
” 

Q
1
 

Stratygrafia Litologia 
Charakterystyka 

wodonośna 

czwartorzęd piaski, żwiry porowy 

Charakter 
zwierciadła wody 

Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu; 
od – do [m] 

swobodne do około 40 m 

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 

miąższość 
od –do 

 

wsp. filtracji 
od -do 

przewodność 
odsączalność/ 

zasobność 
sprężysta średnia 

[m] [m/h] [m2/h]  

ok. 60  - - - 

P
o
z
io

m
 „

g
łę

b
s
z
y
” 

Q
2
 

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonośca 

czwartorzęd piaski porowy 

Charakter 
zwierciadła wody 

Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu; 
od – do [m] 

napięte - 

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 

miąższość 
od –do 

 

wsp. filtracji 
od -do 

przewodność odsączalność/ 
zasobność 

sprężysta średnia 

[m] [m/h] [m2/h]  

do 70 - - - 

Typy chemiczne wód podziemnych (naturalne/ odbiegające od typów 
naturalnych)  

Typy naturalne:  
HCO3-Ca (wody wodorowęglanowo-wapniowe) 

HCO3-SO4-Ca (wody wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowe) 

Piętro 
kredowe 

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonośca 

kreda górna wapienie, margle krasowo-szczelinowy 

Charakter 
zwierciadła wody 

Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu; 
od – do [m] 

napięte 26-50 

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 

miąższość 
od –do 

 

wsp. filtracji 
od -do 

przewodność odsączalność/ 
zasobność 

sprężysta średnia 

[m] [m/h] [m2/h]  

ponad 30 - 8.33-20.83 - 

Typy chemiczne wód podziemnych (naturalne/ odbiegające od typów 
naturalnych) 

Typy naturalne: 
HCO3-Ca (woda wodorowęglanowo-wapniowa) 

HCO3-Ca-Na (woda wodorowęglanowo-wapniowo-sodowa) 

Piętro 
jurajskie 

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonośca 

jura dolna i górna piaski, piaskowce, wapienie, 
margle 

porowo-szczelinowy 

Charakter 
zwierciadła wody 

Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu; 
od – do [m] 

- od ok. 40 m 

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 

miąższość 
od –do 

 

wsp. filtracji 
od -do 

przewodność odsączalność/ 
zasobność 
sprężysta 
średnia 

[m] [m/h] [m2/h]  

- - - - 

Typy chemiczne wód podziemnych (naturalne/ odbiegające od typów 
naturalnych) 



 
 
 
 
 

 

395 

 

HYDROGEOLOGIA 

Liczba pięter wodonośnych 3 

Charakterystyka pięter wodonośnych (od powierzchni terenu) 

Typy naturalne:  

HCO3-Ca (woda wodorowęglanowo-wapniowa) 

 

Pierwszy od powierzchni terenu czwartorzędowy poziom wodonośny (porowy) znajduje się w strefie 

aktywnej wymiany wód, a jego występowanie jest ściśle zależne od panujących warunków 

infiltracyjnych. Pietro to, charakteryzuje się dwudzielnością (PIG-PIB, 2013a) – płytszy poziom 

(Q1), cechuje swobodne zwierciadło wód, warstwa wodonośna zbudowana jest z piasków i żwirów, 

a średnia miąższość warstwy wodonośnej może sięgać do ok. 40 m (miejscami możliwe jest 

występowanie warstwy wodonośnej o większej miąższości). Poziom głębszy – charakteryzuje się 

występowaniem napiętego zwierciadła wód podziemnych w piaskach i miąższości do 70 m. Zasilanie 

piętra wodonośnego odbywa się drogą infiltracji wód opadowych. Piętro czwartorzędowe 

analizowanego obszaru (także w ujęciu lokalnym, ograniczonym do obszaru gminy) nie stanowi 

użytkowego pietra wodonośnego, ze względu na zbyt słabe parametry hydrogeologiczne. Na 

obszarze analizowanego wariantu Przedsięwzięcia piętro czwartorzędowe pozostaje izolowane od 

niższego piętra kredowego, jednak w ujęciu regionalnym możliwa jest wymiana wód obu pięter 

wodonośnych. Bazą drenażową jest akwen Morza Bałtyckiego i rzeka Rega. Zachodnia i wschodnia 

część Jeziora Liwia-Łuża może mieć okresowo charakter drenujący, ale w jego części południowej 

prawdopodobnie dochodzi do infiltracji wód powierzchniowych w podłoże. Układ hydroizohips 

wskazuje na odpływ wód podziemnych z Wysoczyzny Gryfickiej w kierunku północnym (patrz 

Rysunek 9-59). Wody podziemne z Wybrzeża Trzebiatowskiego odpływają w czterech kierunkach: 

zarówno na północ, bezpośrednio do morza i na południe do rzek niziny nadmorskiej, jak i na 

wschód i zachód, do Jeziora Liwia-Łuża i kanału łączącego go z morzem oraz do Regi (PIG-PIB, 

2000a). Piętro czwartorzędowe (poza obszarem nadmorskim) osiąga wydajności wahające się 

w granicach 20–80 m3/h. Gorszymi parametrami charakteryzuje się strefa nadmorska (w tym 

analizowany obszar), gdzie część studni została zlikwidowana z powodu małej wydajności 

i pogorszenia się jakości ujmowanych wód. Jest to efektem wymiany hydraulicznej wód 

czwartorzędowych ze znajdującymi się niżej (w ujęciu regionalnym), zasolonymi wodami piętra 

kredowego. W strefach dolin kopalnych wody czwartorzędowe wykazują miejscami gorszą jakość 

z powodu dużej ilości zawiesin mineralnych (PIG-PIB, 2006a). 

 

Pod względem hydrochemicznym, naturalnym typem chemicznym wód piętra czwartorzędowego 

są: wody wodorowęglanowo-wapniowe (HCO3-Ca) oraz wody wodorowęglanowo-siarczanowo-

wapniowe (HCO3-SO4-Ca) (PIG-PIB, 2013a). W odniesieniu do typu hydrogeochemicznego 

i jakości wód podziemnych analizowanego obszaru, zaznacza się wpływ wód zasolonych – 

notowane są stężenia chlorków przekraczające 1 g/dm3 (1630 mg/dm3 Mielno) (Paczyński 

i Sadurski, 2007). 

 

Wody pięter mezozoicznych zostały słabiej rozpoznane z uwagi na mniejszą ilość eksploatujących 

je ujęć. Wody piętra kredowego zgromadzone są w spękanych wapieniach i marglach. Najczęściej 

występują one na głębokości od ok. 20 do ok. 60 m. Zasilanie wód tego piętra odbywa się poprzez 

przesączanie się wód czwartorzędowych lub drogą migracji wód podziemnych z innych regionów. 

Zwierciadło wody występuje pod ciśnieniem warstw nadległych i stabilizuje się na głębokości od 

2,7 m n.p.m. do 4,5 m n.p.m. Płytkie występowanie stropu wapieni i margli w północnej części 

obszaru arkusza (od 18 do 38 m p.p.m.) umożliwia gospodarcze wykorzystanie wód piętra 

kredowego (HCO3-Ca (woda wodorowęglanowo-wapniowa), HCO3-Ca-Na (woda 

wodorowęglanowo-wapniowo-sodowa) w tym rejonie (PIG-PIB, 2013-1). Uzyskiwane wydajności 

nie przekraczają 90 m3/h (Paczyński i Sadurski, 2007; PIG-PIB, 2000a). 

 

Wody piętra jurajskiego występują na głębokości od ok. 40-50 do ok. 100 m (w zachodniej części 

obszaru arkusza) w wapieniach, marglach i piaskowcach, które w rejonie Karnic znajdują się na 

głębokości 88 m p.p.m. Piętro charakteryzuje się wydajnością rzędu 30–40 m3/h (PIG-PIB, 2009a). 
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Naturalny typ hydrochemiczny wód to: HCO3-Ca – woda wodorowęglanowo-wapniowa (PIG-PIB, 

2013a). 

 

Na podstawie wyników PMŚ oraz ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry, JCWPd nr 8 znajduje się w dobrym stanie (zarówno chemicznym, jak i ilościowym) oraz 

została sklasyfikowane jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Szczegółowa 

analiza oddziaływania Przedsięwzięcia na cele środowiskowe określone dla wód zostały 

przedstawione w Rozdziale 10.2 Raportu. Zestawienie tabelaryczne uwzględniające poszczególne 

testy w ramach oceny stanu chemicznego i ilościowego zostały przedstawione w Tabela 9-34. 

Tabela 9-34 Ocena stanu JCWPd nr 8 na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego (GIOŚ, 2013a; 
GIOŚ 2017a) 

 

b.d – brak danych; DW – dostateczna wiarygodność; NW – niska wiarygodność 

 

W obrębie JCWPd nie występuje żaden główny zbiornik wód podziemnych, a tym samym nie 

występuje w obszarze oddziaływania Przedsięwzięcia. 

 

Położenie wariantu na tle Mapy hydrogeologicznej Polski (MHP) oraz Mapy hydrogeologicznej Polski 

– Pierwszy Poziom Wodonośny 

Na Mapie hydrogeologicznej Polski 1:50 000, arkusz 77 – Niechorze (PIG-PIB, 2000a) wydzielonych 

zostało 5 jednostek hydrogeologicznych. Podstawą wydzielenia było zróżnicowanie stratygraficzne 

i strukturalne głównych użytkowych poziomów wodonośnych, udział innych poziomów użytkowych 

i zróżnicowanie wodonośności. Rejon, gdzie przewidywane jest wyjście gazociągu na ląd 

(w analizowanym wariancie) znajduje się na wschodniej granicy wyróżnionej jednostki 5bCrIII 

(patrz Rysunek 9-58). 
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Rysunek 9-58 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica na tle Mapy 
hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz 77 Niechorze). 

Jednostka ta występuje w stosunkowo wąskiej strefie o przebiegu NNW–SSE w północnej części 

synkliny Trzebiatowa. Głównym poziomem wodonośnym jest tu poziom związany z wapieniami 

i marglami kredy górnej. Powierzchnia jej wynosi 14,4 km2. Jednostka ta jest dwudzielna, obejmuje 

także niewielki fragment terenu w obrębie miejscowości Niechorze. Przyjęto, że moduł zasobów 

odnawialnych poziomu górnokredowego wynosi 350 m3/24h*km2, a zasobów dyspozycyjnych 

245 m3/24h*km2 (PIG-PIB, 2000a). Na zachód od Pogorzelicy, w Niechorzu, wody poziomu 

górnokredowego mają zbliżony skład chemiczny do opisanych powyżej, wzrasta tam jedynie 

zawartość chlorków do wartości przekraczających normy dla wód pitnych, od 500 do 

750 mgCl/dm3. 

 

W obrębie jednostki 5bCrIII na Mapie hydrogeologicznej Polski – Pierwszy Poziom Wodonośny 

(arkusz nr 77 – Niechorze) wydzielono dwie jednostki pierwszego poziomu wodonośnego: 

6 p,pd/re/zs(n)P/Q oraz 8 pd-pż/re/zsG/Q (PIG-PIB, 2006a). Miejsce wyjścia gazociągu na ląd 

w analizowanym wariancie znajduje się w obrębie pierwszej z tych jednostek – patrz Rysunek 9-59. 
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Rysunek 9-59 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica na tle mapy “Pierwszy 
poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika”. 

Jednostka 6 p,pd/re/zs(n)P/Q obejmuje dwa fragmenty nadmorskich równin eolicznych (re) 

Wybrzeża Trzebiatowskiego rozdzielonych kanałem odprowadzającym wody z Jeziora Liwia - Łuża. 

Są to obszary przykryte holoceńskimi piaskami eolicznymi i morskimi oraz wydmami. Pierwszy 

poziom wodonośny związany jest zarówno z drobnoziarnistymi piaskami eolicznymi (pd), leżącymi 

na powierzchni, jak i z podścielającymi je piaskami akumulacji wodnolodowcowej (p). Miąższość 

piasków eolicznych waha się od 1 do 5 m, a w obrębie wydm dochodzi do 30 m. Zachodnia część 

jednostki, częściowo porośnięta lasem leży w granicach miejscowości turystycznych Niechorze 

i Pogorzelica (teren analizowany w niniejszym raporcie). Część wschodnia obejmuje tereny 

niezamieszkałe, niezagospodarowane, porośnięte zwartym kompleksem leśnym i niedostępne dla 

turystyki i wypoczynku. Na tym obszarze znajduje się fragment ostoi przyrody Natura 2000. 

Równina ta maskuje istniejącą tu mierzeję morską o szerokości około 50 - 100 m. Swobodne, 

lokalnie napięte zwierciadło wody (zs(n)) występuje na głębokościach od 0 m w podmokłych 

zagłębieniach terenu do ponad 20 metrów pod najwyższymi wydmami. Opisany pierwszy poziom 

wodonośny nie jest głównym użytkowym poziomem wodonośnym. Wody tej jednostki drenowane 

są przez akwen morski Bałtyku oraz przez śródlądowe wody powierzchniowe niziny nadmorskiej 

i Jeziora Liwia – Łuża, a także przez kanał łączący jezioro z morzem. Przepływ wód podziemnych 

odbywa się więc w czterech kierunkach: na północ, południe, wschód i zachód (patrz Rysunek 

9-59). Hydroizohipsy pierwszego poziomu wodonośnego w miejscu wyjścia gazociągu na ląd 

kształtują się na poziomie około 2,5 – 5 m n.p.m.  

 

Wstępne rozpoznanie warunków hydrogeologicznych  

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania warunków geologicznych/hydrogeologicznych można 

przyjąć, że w miejscu lokalizacji Przedsięwzięcia, do głębokości wykonanego rozpoznania, 

występuje jeden poziom wodonośny (w strefie aktywnej wymiany wód) ze swobodnym, lokalnie 

napiętym zwierciadłem wód podziemnych stabilizującym się na głębokości 1,0-4,5m p.p.t., lokalnie 
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dochodząc do 7m p.p.t. w podłożu wydm. Poziom tworzą warstwy piasków drobnych i średnich 

holocenu (warstwa IA wg oznaczeń na Rysunek 9-49) oraz holocenu/plejstocenu (warstwa IB wg 

oznaczeń na Rysunek 9-49). Dla tej warstwy, ze względu na jej niejednorodność przyjmuje się 

uśredniony współczynnik filtracji rzędu 10-5-10-4 m/s. Warstwa ta cechuje się dobrymi parametrami 

filtracji, a ze względu na brak warstwy izolacyjnej od powierzchni terenu, jest narażona na 

potencjalne zanieczyszczenia infiltrujące w jej głąb. Strefę wahania zwierciadła wód przyjmuje się 

na poziomie ±0,5 m. 

 

Poniżej warstwy wodonośnej zalega miąższa warstwa słabo przepuszczalna, wykształcona 

w postaci glin zwałowych (warstwa IVB wg oznaczeń na Rysunek 9-49), dla której przyjmuje się 

wartość współczynnika filtracji rzędu 10-7-10-6 m/s. 

 

Szczegółowe parametry hydrogeologiczne gruntów zostaną określone na etapie rozpoznania 

związanego z fazą projektowania i dodatkowych badań geotechnicznych dla wariantu wskazanego 

do realizacji (w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę). 

 

Wody podziemne eksploatowane są głównie na potrzeby komunalne. Miejscowości położone 

w strefie nadmorskiej bazują przede wszystkim na zasobach kredowego piętra wodonośnego 

(Cymbik i in., 2010). Najbliższymi ujęciami wód podziemnych od miejsca wyjścia gazociągu na ląd 

(w odległości około 3 km na zachód) są dwa ujęcia komunalne w Pobierowie administrowane przez 

Wodociągi Rewal Sp. z o. o. (patrz Rysunek 9-59). Ujęcia te nie posiadają ustanowionych aktem 

prawa miejscowego terenów ochrony pośredniej (RZGW w Szczecinie, 2018). 

 

Wariant Rogowo 

Regionalizacja hydrogeologiczna 

Pod względem regionalizacji hydrogeologicznej Przedsięwzięcie w rozważanym wariancie znajduje 

się w regionie V-Pomorskim, prowincji: wybrzeża i pobrzeża Bałtyku, regionie wodnym Dolnej Odry 

i Przymorza Zachodniego (Paczyński i Sadurski, 2007), jednolitej części wód podziemnych nr 8 

(GW60008)25 – dot. SZG oraz nr 9 (GW60009) – dot. miejsce wyjścia gazociągu na ląd, głównej 

zlewni Regi - I (główna zlewnia w obrębie JCWPd nr 8 – rząd zlewni) oraz Parsęty -I (główna zlewnia 

w obrębie JCWPd nr 9 – rząd zlewni), obszarze bilansowym: S-XII Rega i Przymorze (w odniesieniu 
do JCWPd nr 8) oraz S-XIII Parsęta (w odniesieniu do JCWPd nr 9) (PIG-PIB, 2013a). Obszar zgodnie 

z właściwością terytorialną dla gospodarowania wodami podległy jest dyrektorowi Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

 

Położenie wariantu na tle JCWPd 

Ogólna charakterystyka występujących pięter wodonośnych w miejscu wyjścia gazociągu na ląd 

w analizowanym wariancie została opracowana na podstawie warunków hydrogeologicznych 

panujących w jednolitej części wód podziemnych nr 9 i przedstawiona poniżej (Rysunek 9-60, 

Tabela 9-35). 

                                                

 

25 JCWPd nr 8 została szczegółowo omówiona w części poświęconej wariantowi Niechorze-Pogorzelica. 
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Rysunek 9-60 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo względem JCWPd. 

 

Tabela 9-35 Charakterystyka pięter wodonośnych w JCWPd nr 9 (PIG-PIB, 2013a). 

HYDROGEOLOGIA 

Liczba pięter wodonośnych 3 

Charakterystyka pięter wodonośnych (od powierzchni terenu) 
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Stratygrafia Litologia 
Charakterystyka 

wodonośna 

czwartorzęd piaski różnoziarniste porowy 

Charakter 
zwierciadła wody 

Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu; 
od – do [m] 

Częściowo napięte 0.3-60 

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 

miąższość 
od –do 

 

wsp. filtracji 
od -do 

przewodność 

odsączalność/ 
zasobność 
sprężysta 
średnia 

[m] [m/h] [m2/h]  

0-51.7 0.15-2.5 0.27-85 - 
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y
) Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonośca 

czwartorzęd piaski+żwiry porowy 

Charakter 
zwierciadła wody 

Głębokość występowania warstw wodonośnych poziomu; 
od – do [m] 

napięte 15-66 

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 

miąższość 
od –do 

 

wsp. filtracji 
od -do 

przewodność 

odsączalność/ 
zasobność 
sprężysta 
średnia 

[m] [m/h] [m2/h]  

10-96.3 0.005-9.72 2-40 - 
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HYDROGEOLOGIA 

Liczba pięter wodonośnych 3 

Charakterystyka pięter wodonośnych (od powierzchni terenu) 

Typy chemiczne wód podziemnych (naturalne/ odbiegające od typów 
naturalnych) 

Typy naturalne: 
HCO3-Ca (wody wodorowęglanowo-wapniowe), HCO3-Ca-Mg (wody wodorowęglanowo –

wapniowo -magnezowe) 
HCO3-SO4-Ca (wody wodorowęglanowo –siarczanowo -wapniowe), SO4-HCO3-Ca (wody 

siarczanowo -wodorowęglanowo-wapniowe) 
HCO3-Cl-Ca-Na (wody wodorowęglanowo –chlorkowo –wapniowo -sodowe), HCO3-Cl-Ca-

Mg (wody wodorowęglanowo –chlorkowo -wapniowo-magnezowe) 
Typy odbiegające od naturalnych: 

Cl- HCO3-Na-Ca (wody chlorkowo -wodorowęglanowo-sodowo -wapniowe) 

Piętro 
czwartorzęd 

owo-
paleogeńsko-
neogeńskie 

(Poziom 
podglinowy i 
mioceński) 

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonośca 

czwartorzęd piaski porowy 

Charakter zwierciadła wody 
Głębokość występowania warstw 

wodonośnych poziomu; 
od – do [m] 

napięte 30-120 

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 

miąższość 
od –do 

 

wsp. filtracji 
od -do 

przewodność 

odsączalność
/ 

zasobność 
sprężysta 
średnia 

[m] [m/h] [m2/h]  

10-80 0.1-8.5 2-64 - 

Typy chemiczne wód poziemnych (naturalne/ odbiegające od typów 
naturalnych) 

Typy naturalne: 
HCO3-Ca (wody wodorowęglanowo-wapniowe) 

Piętro 
kredowo-
jurajskie 

Stratygrafia Litologia Charakterystyka wodonośca 

kreda górna, jura 
środkowa i górna 

wapienie,margle (K3) 
piaskowce, piaski (J2,3)) 

porowo-szczelinowy 

Charakter zwierciadła wody 
Głębokość występowania warstw 

wodonośnych poziomu; 
od – do [m] 

napięte 47-134 

Parametry hydrogeologiczne warstwy wodonośnej 

miąższość 
od –do 

 

wsp. filtracji 
od -do 

przewodność 

odsączalność
/ 

zasobność 
sprężysta 
średnia 

[m] [m/h] [m2/h]  

3-30 0.03-1.67 - - 

Typy chemiczne wód poziemnych (naturalne/ odbiegające od typów 
naturalnych) 

Brak danych 

 

Pierwszy od powierzchni terenu czwartorzędowy poziom wodonośny (porowy) znajduje się w strefie 

aktywnej wymiany wód, a jego występowanie jest ściśle zależne od panujących warunków 

infiltracyjnych. Pietro to charakteryzuje się występowaniem płytko zwierciadła wody (nawet 0,3 m 

p.p.t), o charakterze swobodnym i częściowo napiętym występującymi miejscami w cienkich 

warstwach piasków zaglinionych oraz gruntów organicznych (PIG-PIB, 2013a). Warstwa 

wodonośna zbudowana jest z piasków różnoziarnistych i osiąga miąższość dochodzącą do ok. 2 m, 

przy współczynniku filtracji w granicach 0,15-2,5 m/h (PIG-PIB, 2013a). Poniżej występuje niższy 

poziom wodonośny pietra czwartorzędowego, o zwierciadle napiętym, zbudowany z piasków 

i żwirów. Głębokość występowania tej warstwy wodonośnej, na analizowanym obszarze 

Przedsięwzięcia może zalegać do gł. ok. 15 m p.p.t. (na pozostałym obszarze JCWPd nr 9 może 

zalegać głębiej, nawet do 60 m p.p.t.). Poziom czwartorzędowy nie stanowi poziomu użytkowego 

ze względu na słabe paramenty hydrogeologiczne oraz podatność na zanieczyszczenia przenikające 

infiltracyjnie do warstwy wodonośnej (brak odpowiedniego nadkładu warstw izolujących). Bazą 
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drenażową jest akwen Morza Bałtyckiego oraz w kierunku wschodnim od obszaru Przedsięwzięcia 

rzeka Parsęta wraz z jej dopływami (Paczyński i Sadurski, 2007; PIG-PIB, 2013a). 

 

Poza czwartorzędowym piętrem wodonośnym, występują także 2 starsze – piętro czwartorzędowo-

paleogeńsko-neogeńskie (poziom podglinowy i mioceński) oraz piętro kredowo-jurajskie. Ogólna 

charakterystyka tych pięter została przedstawiona powyżej (patrz Tabela 9-35). 

 

Na podstawie wyników PMŚ oraz ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 

Odry, JCWPd nr 9 znajduje się w dobrym stanie (zarówno chemicznym, jak i ilościowym) oraz 

została sklasyfikowane jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Szczegółowa 

analiza oddziaływania Przedsięwzięcia na cele środowiskowe określone dla wód zostały 

przedstawione w Rozdziale 10.2 Raportu. Zestawienie tabelaryczne uwzględniające poszczególne 

testy w ramach oceny stanu chemicznego i ilościowego zostały przedstawione w Tabela 9-36. 

Tabela 9-36 Ocena stanu JCWPd nr 9 na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego (GIOŚ, 2013a; 
GIOŚ 2017a). 

 

b.d – brak danych; DW – dostateczna wiarygodność; NW – niska wiarygodność 

 

W obrębie JCWPd nr 9, w jej południowych krańcach, znajduje się GZWP nr 126 (Zbiornik 

Szczecinek), fragmentarycznie GZWP 120 (Zbiornik międzymorenowy Bobolice) oraz 

fragmentarycznie we wschodniej jej części GZWP 118 (Zbiornik międzymorenowy Polanów), jednak 

z uwagi na znaczną odległość Przedsięwzięcia od tych GZWP (w linii prostej ok. 70 km i więcej) 

oraz jego skalę zrezygnowano z ich szczegółowego opisu, gdyż nie ma możliwości by 

Przedsięwzięcie mogło wpłynąć na jakość lub zasoby wód tych zbiorników. Do chwili obecnej, nie 

został ustanowiony obszar ochronny dla ww. głównych zbiorników wód podziemnych. 

 

Położenie wariantu na tle Mapy hydrogeologicznej Polski (MHP) oraz Mapy hydrogeologicznej Polski 

– Pierwszy Poziom Wodonośny 

Na podstawie Mapy hydrogeologicznej Polski 1:50 000, arkusz Trzebiatów (PIG-PIB, 2000b), 

omawiany obszar znajduje się w regionie kołobrzesko-pomorskim, w obrębie jednostki 

hydrogeologicznej 1Q/cJI (patrz Rysunek 9-61, poniżej).  
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Rysunek 9-61 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo na tle Mapy hydrogeologicznej Polski w 
skali 1:50 000. 

Jednostka 1Q/cJI zajmuje powierzchnię 15,7 km2. Znajduje się w północnej części obszaru arkusza 

Trzebiatów. Główny poziom wodonośny występuje w utworach jury dolnej. Warstwa wodonośna 

prowadzi wody o napiętym zwierciadle. Lokalnie występują samowypływy wody, 

jak np. w Mrzeżynie. Jednostka ta ma dobrą izolację poziomu wodonośnego od powierzchni terenu. 

W tym rejonie analizowany poziom jest mało wrażliwy na zanieczyszczenia z powierzchni terenu. 

Wydajność potencjalna ujęć na przeważającym obszarze pozostaje w przedziale 50 – 70 m3/h. 

Wartość średnia współczynnika filtracji poziomu wodonośnego wynosi 11m/24h. Średnia miąższość 

warstwy liczy ponad 17 m. Moduł zasobów dyspozycyjnych wynosi 18 m3/24h*km2, a zasobów 

odnawialnych 15 m3/24h*km2.  

 

Jurajski poziom wodonośny, związany z piaskami i piaskowcami jury dolnej i środkowej, występuje 

na głębokości od 50 do 100 m. Warstwy wodonośne mają na ogół 10–15 m, niekiedy do 30 m 

miąższości. Poziom jurajski prowadzi wody porowe o wysokim ciśnieniu hydrostatycznym. Poziom 

ten ujmują studnie w: Mrzeżynie, Gołańczy Pomorskiej-Gosławiu, Dargosławiu i Dźwirzynie. 

W Dźwirzynie i Mrzeżynie w wodach z utworów jurajskich występuje podwyższona zawartość jonu 

Cl– – do około 550 mg/dm3, a w Trzebuszu zasolenie osiąga 1100 mg/dm3. Drenaż wód z utworów 

jurajskich zachodzi w dolinie Regi i w obszarze nizin nadmorskich wzdłuż wybrzeża Bałtyku. 

 

W północno-zachodniej części obszaru arkusza Trzebiatów, na zachód od Mrzeżyna brak jest 

użytkowego poziomu wodonośnego ze względu na zdegradowanie wód podziemnych przez 

infiltrację wód morskich. Wskutek licznych dyslokacji w podłożu występują połączenia między 

poziomami wodonośnymi. Połączenia te, zwłaszcza między poziomami jurajskim 

i czwartorzędowym, często powodują degradację zasobów poprzez ascenzję wód 

zmineralizowanych do poziomów wód słodkich w płytszych warstwach. Nie można też wykluczyć 



 
 
 
 
 

 

404 

 

zasalania warstw wodonośnych przez ingresję wód morskich (PIG-PIB, 2000b). Warunki 

hydrogeologiczne w obrębie jednostki 1Q/cJI prezentuje poniższy fragment przekroju 

hydrogeologicznego I-I pochodzący z objaśnień do arkusza MHP Trzebiatów (lokalizacja linii 

przekroju zgodnie z Rysunkiem 9-62). 

 

 

Rysunek 9-62 Fragment przekroju hydrogeologicznego I-I charakterystyczny dla Przedsięwzięcia 
w wariancie Rogowo (objaśnienia do MHP Trzebiatów, PIG, 2000). Przekrój równoległy do linii brzegowej. 
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Rysunek 9-63 Objaśnienia do przekroju hydrogeologicznego I-I (objaśnienia do MHP Trzebiatów, PIG, 
2000). 

Ponad głównym poziomem wodonośnym wieku jurajskiego wydzielonej na MHP jednostki 1Q/cJ 

występuje pierwszy poziom wodonośny związany z drobnoziarnistymi piaskami eolicznymi 

oraz piaskami akumulacji morskiej i wodnolodowcowej wydzielonej na mapie MHP PPW jednostki 

1 p,pd/re/zs(n)P/Q (patrz Rysunek 9-64). 
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Rysunek 9-64 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo na tle mapy “Pierwszy poziom 
wodonośny – występowanie i hydrodynamika”. 

Pierwszy poziom wodonośny charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym, lokalnie napiętym 

i występuje na głębokości od 0 m w podmokłych zagłębieniach terenu do 10 m pod wydmami. 

Wody tego poziomu drenowane są przez akwen Bałtyku (spływ w kierunku północnym) oraz przez 

śródlądowe wody powierzchniowe doliny przymorskiej, a także przez kanał łączący jezioro 

z morzem (co lokalnie może prowadzić do odwrotnego kierunku spływu). Warunki 

hydrogeologiczne w obrębie jednostki 1 p,pd/re/zs(n)P/Q prezentuje poniższy fragment przekroju 

hydrogeologicznego C-D pochodzący z objaśnień do arkusza MHP Pierwszy Poziom Wodonośny 

Trzebiatów. 
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Rysunek 9-65 Fragment przekroju hydrogeologicznego charakterystyczny dla Przedsięwzięcia 
w wariancie Rogowo (objaśnienia do MHP PPW Trzebiatów, PIG, 2006). Przekrój prostopadły do linii 
brzegowej. 
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Rysunek 9-66 Objaśnienia do Rysunek 9-65 (objaśnienia do MHP PPW Trzebiatów, PIG, 2006) 

Wstępne rozpoznanie warunków hydrogeologicznych 

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania warunków geologicznych/hydrogeologicznych można 

przyjąć, że w miejscu lokalizacji Przedsięwzięcia, do głębokości wykonanego rozpoznania, 

występuje jeden czwartorzędowy poziom wodonośny (w strefie aktywnej wymiany wód), w obrębie 

którego można wydzielić kilka warstw wodonośnych. Pierwsza warstwa wodonośna ze swobodnym 

zwierciadłem wód podziemnych występuje w holoceńskich piaskach drobnych i średnich (warstwa 

IA, wg oznaczeń na Rysunku 9-55) na głębokości poniżej 1 m p.p.t. Warstwa ta cechuje się dobrymi 

parametrami przepuszczalności, a uśredniony współczynnik filtracji jest rzędu 10-5-10-4 m/s. Ze 

względu na brak warstwy izolacyjnej od powierzchni terenu, jest narażona na potencjalne 

zanieczyszczenia infiltrujące w jej głąb. Strefę wahania zwierciadła wód przyjmuje się na poziomie 

±0,5 m. 

 

Druga i trzecia warstwa wodonośna związana jest z piaskami drobnymi i średnimi 

holocenu/plejstocenu (warstwa IB, wg oznaczeń na Rysunku 9-55) i plejstocenu (warstwa III, 

wg oznaczeń na Rysunku 9-55). Zwierciadło wody tych warstw wodonośnych napinane jest przez 

utwory słabo przepuszczalne (grunty organiczne warstwy IID oraz grunty morenowe warstwy IVB). 

Wody tych warstw wodonośnych pozostają w łączności hydraulicznej z pierwszą warstwą 

wodonośną, a zatem ich poziom stabilizacji można przyjąć na tym samym. Dla wydzielenia IB 

przyjmuje się współczynnik filtracji na poziomie 10-6-10-5 m/s, natomiast dla wydzielenia III - 

10-5-10-4 m/s. 
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Wydzielenia IB oraz III rozdziela warstwa słabo przepuszczalna, wykształcona w postaci glin (IVB), 

dla której przyjmuje się wartość współczynnika filtracji rzędu 10-7-10-6 m/s. 

 

Szczegółowe parametry hydrogeologiczne gruntów zostaną określone na etapie rozpoznania 

związanego z fazą projektowania i dodatkowych badań geotechnicznych dla wariantu wskazanego 

do realizacji (w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę). 

 

Najbliższymi ujęciami wód podziemnych od miejsca wyjścia gazociągu na lad są (patrz Rysunek 

9-64): 

• dwa czynne ujęcia w Mrzeżynie (w odległości około 1,5 km na zachód): 

o ujęcie administrowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów 

Sp. z o.o., 

o ujęcie ośrodka kolonijno-wypoczynkowego Rutex - Gastro-Tour; 

• jedno ujęcie w Rogowie (w odległości około 1,5 km na wschód) należące do Wojskowego Domu 

Wypoczynkowego "Syrena" – administrowany przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury  

w Szczecinie. 

Ujęcia te nie posiadają ustanowionych aktem prawa miejscowego terenów ochrony pośredniej 

(RZGW w Szczecinie, 2018). 

 

Wody powierzchniowe 

Podstawowym źródłem informacji w zakresie wód powierzchniowych obszaru Przedsięwzięcia 

w części lądowej stanowią materiały o charakterze kartograficznym - Rastrowa Mapa Podziału 

Hydrograficznego Polski, dane z ogólnodostępnych baz danych (w tym wyników monitoringu) 

administrowanych przez instytucje państwowe/służby oraz inne źródła literaturowe pochodzące 

z archiwalnych dokumentacji branżowych i dokumentów planistycznych wynikających z przepisów 

ustawy Pw. Poza ogólnymi informacjami o hydrologii i hydrografii, w rozdziale tym, odniesiono się 

do zagadnienia jednolitych części wód powierzchniowych. 

 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Regionalizacja hydrologiczna 

Analizowany obszar, według podziału hydrograficznego Polski znajduje się w obszarze dorzecza 

Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, w bezpośredniej zlewni morza 

graniczącej bezpośrednio z JCW przybrzeżnych Sarbinowo - Dziwna (CWIIWB8). Stosunki 

hydrograficzne obszaru zostały w znacznym stopniu ukształtowane przez człowieka. Doliny rzeczne, 

w regionalnym ujęciu, pokryte są gęstą siecią rowów melioracyjnych, a przepływ wody wymuszony 

jest przez system przepompowni. 

 

Gmina Rewal położona jest hydrograficznie w zasięgu 3 obszarów zlewniowych: zlewni Dziwny 

(zachodnia części gminy – w niewielkim fragmencie), zlewni przymorza od Dziwny do Regi, zlewni 

Regi (wschodnia części gminy – w niewielkim fragmencie). Zlewnia Przymorza składa się 

z następujących zlewni cząstkowych: 

• wąski pas nadbrzeża morskiego od Dziwny do kanału Liwia Łuża; 

• zlewnia Liwiej Łuży i jeziora Liwia Łuża; 

• wąski pas nadbrzeża morskiego od Liwiej Łuży do Regi. 

Dział wodny wyznaczony jest naturalnie poprzez granice zlewni w pasie nadbrzeżnym ograniczony 

występowaniem wydm. Jest to obszar zalesiony, pozbawiony naturalnych i sztucznych cieków. 

 

Na obszarze gminy Rewal wody powierzchniowe zajmują 244 ha, tj. ok. 6 % obszaru gminy, z czego 

(Cymbik i in., 2010): wody stojące – 208 ha, wody płynące – 2 ha, rowy – 34 ha. Należą do nich: 

jezioro Liwia Łuża, sztuczne cieki, rowy i kanały melioracyjne – Kanał Lądkowski, Kanał 
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Konarzewski, w pradolinie przymorskiej, odwadniające obszary zlewni oraz kanał Liwia Łuża 

(przybliżona długości 1 km). Brak jest powierzchniowych cieków naturalnych. 

 

Jezioro Liwia Łuża jest jedynym naturalnym zbiornikiem wodnym powstałym na skutek odcięcia 

mierzeją dawnej zatoki od morza (jest reliktem dawnej zatoki morskiej) i jest płytkim jeziorem 

przybrzeżnym o powierzchni 2,1 km2, powierzchni zlewni 166,40 km2 i maksymalnej głębokości 

1,7 m, charakteryzującym się znaczną eutrofizacją. Poziom wody w jeziorze waha się w przedziale 

0,3-0,4 m rocznie i jest zależny przede wszystkim od dopływu wody z kanałów oraz rowów 

melioracyjnych w strefie nadbrzeżnej. W okresie występowania wiatrów sztormowych z północy 

następują napływy wody morskiej i występuje okresowe zasolenie. Przy wysokich stanach wody 

jezioro staje się zbiornikiem przepływowym i następuje odpływ wody do morza przez kanał Liwia 

Łuża (wrota samoczynne), które w przypadku wystąpienia cofki uniemożliwiają napływ wód 

morskich w głąb kanału. Procesy eutrofizacji spowodowane są znacznymi ładunkami pochodzącymi 

ze zrzutów zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego oraz bezpośrednim zrzutem ścieków bytowych, 

nadmiernym nagromadzeniem materii organicznej, rozwojem życia biologicznego.  

 

Charakterystyczną cechą jeziora jest pokrycie ok. 20% jego powierzchni roślinnością wynurzoną 

(wyspy trzcinowe) oraz przybrzeżny pas trzcin (5-60 m szerokości). O jakości wód jeziora decyduje 

przyjmowanie zrzutu z oczyszczalni w Pobierowie oraz gospodarka wodno-ściekowa w sąsiednich 

gminach. Warunki naturalne jeziora Liwia Łuża (morfometria, okresowa wymiana wody) 

i zagospodarowanie zlewni świadczą o znacznej podatność zbiornika na degradację (Cymbik i in., 

2010). Do jeziora wpływają dwa cieki, odwadniające położoną równoleżnikowo nizinę nadmorską. 

Od południa jest to Kanał Lądkowski oraz Kanał Drzeżewo, natomiast od północy jest to Liwskie 

Ujście26. Dopływami Kanału Lądkowskiego są Janica i Liwka, spływające na nizinę z wysoczyzny 

gryfickiej. Do cieków tych odprowadzana jest woda z licznych kanałów melioracyjnych 

odwadniających nizinę nadmorską. 

 

Około 1,5 km na wschód od jeziora Liwia Łuża znajdują się pozostałości jeziora Konarzewskiego 

wraz z Kanałem Włodarka znajdującym się po jego wschodniej stronie, o równoleżnikowym 

przebiegu, które zarasta przekształcając się w obszary torfowo-bagienne. 

 

Na analizowanym obszarze Przedsięwzięcia nie znajdują się ujęcia wód powierzchniowych 

oraz ustanowione aktem prawa miejscowego strefy ochronne dla ujęć wód powierzchniowych 

(RZGW w Szczecinie, 2018). 

 

Położenie wariantu na tle JCW 

Stosownie do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, w obszarze oddziaływania 

Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica znajduje się JCW przybrzeżna Sarbinowo-

Dziwna (CWIIWB8) wraz z bezpośrednią zlewnią morza w części lądowej. Lokalizacja wariantu 

Niechorze-Pogorzelica względem JCW i ich zlewni przedstawiona została na Rysunek 9-67, poniżej.  

                                                

 

26 http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=4026736, 



 
 
 
 
 

 

411 

 

 

Rysunek 9-67 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica względem JCW i ich zlewni. 

JCW przybrzeżna Sarbinowo – Dziwna (CWIIWB8) obejmuje pas wód przybrzeżnych do 1 mili 

morskiej od brzegu, rozciągając się od Dziwnowa do Sarbinowa i określa się ją jako naturalną część 

wód, skalsyfikowaną jako typ CII – wody otwartych wybrzeży z klifami i substratem piaszczystym, 

o powierzchni 153,63 km2. Obszar tej JCW pokrywa się w całości z obszarem specjalnej ochrony 

siedlisk – Zatoka Pomorska (PLB990003) oraz w części zachodniej ze specjalnym obszarem ochrony 

siedlisk – Ostoja na Zatoce Pomorskiej (PLH990002), wyznaczonymi w ramach sieci Natura 2000. 

 

Stan tej JCW jest oceniony jako zły i istnieje zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych. 

Równocześnie, wobec tej JCWP nie zostały zastosowane żadne odstępstwa w zakresie osiągania 

celów środowiskowych, a tym samym założonymi celami jest osiągnięcie dobrego stanu 

ekologicznego wód oraz dobrego stanu chemicznego. Stan JCW przybrzeżnej Sarbinowo – Dziwna 

(CWIIWB8) potwierdzają też wyniki monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska. Zgodnie z oceną stanu JCW dla województwa zachodniopomorskiego 

w 2016 roku (WIOŚ, 2017b) stan JCW przybrzeżnej Sarbinowo – Dziwna (CWIIWB8) określono 

jako zły. Stan ekologiczny oraz stan wód przedmiotowej JCW ocenione jako złe (bezpośrednia 

przyczyna kwalifikacji stanu JCW jako złego), natomiast stan chemiczny – poniżej stanu dobrego 

(PSD). Wynik oceny stanu JCW przybrzeżnej Sarbinowo – Dziwna (CWIIWB8) w 2016 r. w rozbiciu 

na poszczególne elementy składowe przedstawiony został w Tabeli 9-37. 
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Tabela 9-37 Wyniki oceny stanu JCWP przybrzeżnych Sarbinowo – Dziwna (CWIIWB8) w 2016 roku 
(WIOŚ w Szczecinie, 2017b). 

 

 

Na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego, operacyjnego oraz badawczego z roku 2017 

(Krzymiński i in., 2018), stan ekologiczny oraz stan wód JCW Sarbinowo – Dziwna ocenione zostały 

jako złe, co wskazuje na utrzymujący się trend w ocenie. 

 

Zgodnie z oceną Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, główne zagrożenia 

dla jakości wód JCWP przybrzeżnej Sarbinowo – Dziwna (CWIIWB8) stanowią zanieczyszczenia 

odprowadzane z obszaru zlewni wodami rzecznymi (głównie substancje biogenne) – 

w szczególności poprzez rzeki: Regę, Parsętę i Czerwoną. Istotną presję stanowi również w sezonie 

letnim ruch turystyczny, który jednak koncentruje się w miejscowościach: Pobierowo, Niechorze, 

Mrzeżyno i Kołobrzeg. Taka klasyfikacja jest równoważna z klasyfikacją dokonaną dla wód na 

podstawie badań własnych wykonanych we wrześniu 2018 r. W wyniku przeprowadzonej 

klasyfikacji na podstawie badań własnych wykazano, że nastąpiło przekroczenie wartości 

granicznych przezroczystości (widzialności krążka Secchiego) oraz substancji biogennych (azotu 

ogólnego, fosforu ogólnego) w obszarze badań wód przybrzeżnych dla obydwu wariantów. 

Uzyskane średnie wartości stężeń spowodowały klasyfikację tych wskaźników jako poniżej stanu 

dobrego. Wynik takiej oceny nie odbiega od oceny dokonanej przez WIOŚ dla jednolitej części wód 

Sarbinowo-Dziwna (PLCWIIIWB8). Szczegółowe wyniki prezentuje Załącznik 2.I Raportu. 

 

Na krótkim, kilkusetmetrowym lądowym odcinku Przedsięwzięcia od miejsca wyjścia gazociągu na 

ląd do pierwszej SZG, jak również w strefie potencjalnego oddziaływania planowanego gazociągu 

nie występują wody powierzchniowe (o charakterze stałym i okresowym), w tym inne jednolite 

części wód powierzchniowych.  

 

W odniesieniu do Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry miejsce 

wyjścia gazociągu na ląd oraz lokalizacja SZG (obszar na wysokości km 362 brzegu morskiego27) 

znajduje się poza obszarami zagrożenia powodziowego. 

 

                                                

 

27 Na podstawie MZP oraz MRP – Pogorzelica N-33-67-C-b-3. 
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Wariant Rogowo 

Regionalizacja hydrologiczna 

Analizowany obszar, według podziału hydrograficznego Polski znajduje się w obszarze dorzecza 

Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, w zlewni JCW rzecznej Stara Rega 

(RW600023432129) oraz w niewielkiej części bezpośredniej zlewni morza graniczącej z JCW 

przybrzeżną Sarbinowo - Dziwna (CWIIWB8)28. Układ hydrologiczny gminy Trzebiatów tworzą 

jeziora, rzeki i inne cieki oraz kanały melioracyjne. Jezioro Resko Przymorskie (szóste co do 

wielkości w woj. zachodniopomorskim) jest płytkim – ok. 2,5 m głębokości jeziorem przybrzeżnym, 

oddzielonym od morza stosunkowo wąskim pasem mierzei, nadbudowanym poprzez wał wydmowy. 

Obecnie uchodzą do niego rzeki: Stara Rega, Błotnica, Łużanka i Bagienny Rów. Poziom wody 

w jeziorze jest zmienny, zależny od wiatrów od morza powodujących cofki, stąd dane o powierzchni 

jeziora są zmienne – wahające się w przedziale 580-620 ha (Cykalewicz i in., 2017). 

 

Sieć rzeczna omawianego obszaru jest gęsta i dobrze rozwinięta, charakteryzuje się 

dwukierunkowością spływu. Zasadnicza część omawianego terenu odwadniana jest przez system 

rzeki Regi z prawobrzeżnymi dopływami: Mołstową, Sekwanką, Sarnią, Zgniłą Regą i Starą Regą. 

Rega uchodzi do Bałtyku w Mrzeżynie. W części południowej Rega wykorzystuje przebieg wąskiej 

rynny subglacjalnej, a w części północnej szeroką dolinę wód roztopowych. Od Trzebiatowa płynie 

doliną marginalną w poziomie tarasu zalewowego (0,5 - 0,8 m n.p.m.), gdzie tworzy wąską strefę 

korytową i szeroką strefę powodziową. Rzeka Dębosznica, wyznaczająca częściowo wschodnią 

granicę gminy i województwa, płynie wąską i silnie zatorfioną doliną (Cykalewicz i in., 2017). Drugą 

co do wielkości rzeką jest Dębosznica z dopływami Lniańską i Łużanką, a trzecią – Błotnica. Obie 

rzeki uchodzą do jeziora Resko Przymorskie. Obszar położony między jeziorem Resko Przymorskie 

a rzeką Regą odwadnia rzeka Stara Rega wraz z dopływami oraz licznymi rowami melioracyjnymi. 

Jest on oddzielony od Regi wałem przeciwpowodziowym. Zlewnie rzek Regi i Dębosznicy rozdziela 

dział wodny pierwszego rzędu. Na południe od miejsca wyjćia gazociągu na ląd (ok. 150 m) 

występuje kanał melioracyjny Mrzeżyno Trzebusz IV. 

 

W Trzebiatowie, na rzece Redze funkcjonuje stopień i elektrownia wodna. Stopień wodny 

(dwuwęzłowy) został utworzony w 1921 r. dla potrzeb produkcji energii elektrycznej. Powyżej 

zwartej zabudowy wybudowany został jaz rozdzielczy, którego celem jest stałe piętrzenie wody 

w rzece i kierowanie jej (częściowo lub całościowo) do kanału energetycznego oraz bezpieczne 

przeprowadzenie na dolne stanowisko Regi wód powodziowych, a także nadwyżki wód bieżącego 

przepływu kanału energetycznego (Cykalewicz i in., 2017). Stałe piętrzenie wody utrzymywane 

jest na rzędnej - 5,53 m n.p.m. w okresie 01/11 do 15/03) i 5,25 m n.p.m. w okresie od 16/03 do 

31/10). Zasięg cofki przy przepływie SQ (średniej wody) został określony w przedziale L=2520 m 

– L=3960 m, obejmując grunty miejscowości: Mirosławice i Gąbin, w kierunku południowym od 

Trzebiatowa. Dla potrzeb obliczeniowych, na podstawie krzywej konsumpcyjnej rzeki Regi 

w przekroju wodowskazu Trzebiatów określono rzędne zwierciadła wód wynoszą: Q50%=55 

m3/sek; H=363 cm; rzędna zwierciadła wody – 0,12 = 3,63 =3,51 m n.p.m. przepływ dozwolony 

Q75% = 45 m3/sek; H=323 cm; rzędna zwierciadła wody – 0,12 = 3,23 =3,11 m n.p.m. przepływ 

nieszkodliwy. Stan ostrzegawczy na wodowskazie w Trzebiatowie określany jest na poziomie 

H=330 cm tj. na rzędnej 3,42 m npm, a stan alarmowy na poziomie H=350 cm tj. na rzędnej 

3,62 m n.p.m. (Cykalewicz i in., 2017). 

 

Na analizowanym obszarze Przedsięwzięcia nie znajdują się ujęcia wód powierzchniowych 

oraz ustanowione aktem prawa miejscowego strefy ochronne dla ujęć wód powierzchniowych 

(RZGW w Szczecinie, 2018). 

 

                                                

 

28 JCWP przybrzeżna Sarbinowo - Dziwna (CWIIWB8) została omówiona w niniejszym rozdziale przy opisie wariantu Niechorze-

Pogorzelica. 
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Położenie wariantu na tle JCW 

Stosownie do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, w obszarze oddziaływania 

Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo, znajduje się JCW przybrzeżna Sarbinowo-Dziwna (CWIIWB8) 

wraz z bezpośrednią zlewnią morza w części lądowej oraz zlewnia JCW rzecznej Stara Rega 

(RW600023432129). Lokalizacja wariantu Rogowo względem JCW i ich zlewni przedstawiona 

została na Rysunku 9-68, poniżej.  

 

 

Rysunek 9-68 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo względem JCW i ich zlewni. 

Stan JCWP rzecznej Stara Rega (RW600023432129), zgodnie z Planem gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Odry, jest oceniony na dobry, i brak jest ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych. Równocześnie Plan potwierdza, iż celami środowiskowymi dla tej JCWP jest 

utrzymanie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wód. Zgodnie z przyjętą 

typologią, JCW Stara Rega została skalsyfikowana jako typ 23 - potok lub strumień na obszarze 

będącym pod wpływem procesów torfotwórczych.  

 

Na krótkim, kilkusetmetrowym lądowym odcinku Przedsięwzięcia od miejsca wyjścia gazociągu na 

ląd do pierwszej SZG, jak również w strefie potencjalnego oddziaływania planowanego gazociągu 

nie występują naturalne wody powierzchniowe (o charakterze stałym i okresowym).  

 

Ze względu na znaczną odległość dzielącą obszar Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo 

(wraz z zasięgiem odziaływania) i JCWP rzecznych Stara Rega (RW600023432129) wynoszącą co 

najmniej 1,1 km oraz zakres i charakter Przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby mogło ono 

oddziaływać na przedmiotową JCWP. Biorąc to pod uwagę, jak również warunki określone w aktach 
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prawa miejscowego wydanych przez dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie, nie poddaje się dalszej analizie JCW Stara Rega (RW600023432129). 

 

W odniesieniu do Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry miejsce 

wyjścia gazociągu na ląd oraz lokalizacja SZG (obszar na wysokości km 350 brzegu morskiego29): 

• znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru określonego jako obszar, na którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi od strony morza (w tym wód wewnętrznych) jest 

średnie i wynosi raz na 100 lat (H1%); gł. wody 0,5 m<h≤2,0 m: 

o w odniesieniu do negatywnych konsekwencji dla ludności oraz wartości potencjalnych strat 

powodziowych nie oblicza się; 

• znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru określonego jako obszar, na którym 

prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi od strony morza (w tym wód wewnętrznych) jest 

niskie i wynosi raz na 500 lat (H0,2%); gł. wody 0,5 m<h≤2,0 m: 

o w odniesieniu do negatywnych konsekwencji dla ludności oraz wartości potencjalnych strat 

powodziowych nie oblicza się. 

Istniejące presje antropogeniczne 

 

Geologia 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Nie identyfikuje się istotnych presji antropogenicznych na analizowany zasób. 

 

Wariant Rogowo 

Nie identyfikuje się istotnych presji antropogenicznych na analizowany zasób. 

 

Wody podziemne 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Nie identyfikuje się istotnych presji antropogenicznych na analizowany zasób. 

 

Wariant Rogowo 

Nie identyfikuje się istotnych presji antropogenicznych na analizowany zasób. 

 

Wody powierzchniowe 

 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Nie identyfikuje się istotnych presji antropogenicznych na analizowany zasób. 

 

Wariant Rogowo 

Nie identyfikuje się istotnych presji antropogenicznych na analizowany zasób. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

 

Geologia 

Znaczenie zasobu 

Warunki geologiczne determinują budowanie i funkcjonowania ekosystemów (w szczególności 

wody podziemne, wody powierzchniowe, warunki glebowe, flora, fauna), jednak biorąc pod uwagę 

spodziewaną małą zmienność litologiczną oraz zakres planowanych prac na etapie budowy, 

znaczenie zasobu zostało określone jako małe w obydwu wariantach. 

 

                                                

 

29 Na podstawie MZP oraz MRP – Rogowo N-33-67-D-a-2. 
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Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Obszary wybrzeża o opisanej powyżej budowie geologicznej są podatne na oddziaływania prac 

budowlanych/rozbiórkowych i mało odporne na zmiany z nimi związane. Niezbędne będzie ich 

aktywne przywrócenie do stanu pierwotnego przez m.in. zasypanie rowów kablowych, usunięcie 

tymczasowej infrastruktury budowlanej oraz dokonanie odpowiednich nasadzeń roślin i ich 

pielęgnację. Wziąwszy jednak pod uwagę przyjęte założenia technologiczne wyprowadzenia 

gazociągu na ląd (metoda bezwykopowa) oraz zakres i zasięg prac w części lądowej objętej 

niniejszym Raportem, podatność określona została jako mała w obydwu wariantach. 

 

Z uwagi na znaczenie i podatność zasobu, na potrzeby OOŚ, wrażliwość receptora na oddziaływania 

Przedsięwzięcia określona została jako mała w obydwu wariantach. 

 

Wody podziemne 

Znaczenie zasobu 

Wody podziemne (oraz warunki hydrogeologiczne w ogólnym ujęciu) stanowią bardzo ważny 

komponent dla funkcjonowania ekosystemu biorąc pod uwagę, że: 

• warunkują występowanie siedlisk zależnych od wód podziemnych; 

• regulują gospodarkę wodną obszaru, także w odniesieniu do reżimu wód powierzchniowych 

(poprzez strefy zasilania i drenażu); 

• oddziałują pośrednio na uwarunkowania krajobrazowe poprzez wpływ na rozwój roślinności; 

• stanowią źródło wody pitnej poprzez możliwość ujmowania wód podziemnych; 

• wpływają na rozwój osadnictwa; 

• wpływają na rozwój przemysłu (w związku z możliwością poboru wód), hodowli oraz rolnictwa 

(w związku z nawadnianiem pól); 

• kształtują pośrednio klimat poprzez udział w obiegu wód. 

Przyjmuje się, że znaczenie wód podziemnych (w ujęciu ogólnym) jest duże w obydwu wariantach. 

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Wody podziemne są podatne na potencjalne oddziaływania związane z prowadzeniem prac 

budowlanych/rozbiórkowych, zwłaszcza pod względem zmian poziomu zwierciadła wód 

podziemnych (wpływ prowadzonych odwodnień budowlanych) oraz w związku z potencjalnymi 

zanieczyszczeniami infiltrującymi z powierzchni terenu w przypadku warstw wodonośnych słabo 

izolowanych (lub nieizolowanych). Nadmierne czerpanie wód podziemnych w obszarach 

nadmorskich w wyniku prowadzonego odwodnienia budowlanego może prowadzić do zaburzenia 

stosunków wodnych i ascenzji/ingresji wód słonych (starszego piętra wód podziemnych lub wód 

morskich), a tym samym wpłynąć na jakość wód podziemnych. 

 

Z uwagi na znaczenie i podatność zasobu, na potrzeby OOŚ wrażliwość receptora na oddziaływania 

Przedsięwzięcia określona została jako średnia w obydwu wariantach. 

 

Wody powierzchniowe 

Znaczenie zasobu 

Wody powierzchniowe (oraz warunki hydrologiczne w ogólnym ujęciu) stanowią bardzo ważny 

komponent dla funkcjonowania ekosystemu biorąc pod uwagę, że: 

• są środowiskiem życia i rozwoju roślinnych i zwierzęcych organizmów wodnych (i od wód 

zależnych); 

• regulują gospodarkę wodną obszaru, także w odniesieniu do reżimu wód podziemnych (poprzez 

drenaż i infiltrację); 

• oddziałują na uwarunkowania krajobrazowe poprzez wpływ na rozwój roślinności oraz 

ukształtowanie (rzeźbę) terenu; 

• stanowią źródło wody pitnej poprzez możliwość ujmowania wód powierzchniowych, 
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• wpływają na rozwój osadnictwa, żeglugi, rekreacji i turystyki; 

• wpływają na rozwój przemysłu (w związku z możliwością poboru wód, odprowadzania ścieków, 

wytwarzania energii elektrycznej), hodowli oraz rolnictwa (w związku z nawadnianiem pól); 

• kształtują klimat. 

Przyjmuje się, że znaczenie wód powierzchniowych (w ujęciu ogólnym) jest duże. 
 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 
Ze względu brak zidentyfikowanych w obszarze Przedsięwzięcia (oraz w zasięgu jego 

oddziaływania) wód powierzchniowych, ich podatność została określona jako pomijalna. 

 

Z uwagi na znaczenie i podatność zasobu, na potrzeby OOŚ wrażliwość receptora na oddziaływania 

Przedsięwzięcia określona została jako niska. 

 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. 

W rozdziale tym, zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływań Przedsięwzięcia na geologię, 

wody podziemne i powierzchniowe, występujących w strefie jego potencjalnych oddziaływań. 

Ocena została wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny 

wskazują na znaczenie poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości 

oddziaływania, określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, 

czas trwania, intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ) z wrażliwością danego 

receptora, określoną w rozdziale powyżej jako pochodnej jego znaczenia w ekosystemie 

i podatności na dane oddziaływanie. 

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na budowę geologiczną, wody podziemne 

i powierzchniowe zostały wymienione i zestawione poniżej (Tabela 9-38). Wynik oceny 

oddziaływania (znaczenie oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: 

pomijalne, małe, średnie lub duże. Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące 

zauważalnych zmian lub powodujące zmiany w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się 

w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie były przedmiotem szerszej charakterystyki 

w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). 

Oddziaływania średnie oraz duże zostały natomiast dodatkowo opisane, z uwzględnieniem 

kluczowych czynników środowiskowych i parametrów Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę 

oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów. 

 

Jednocześnie, tylko oddziaływania o dużym znaczeniu, zostały uznane za znaczące, tym samym 

wymagające obligatoryjnych działań minimalizujących.
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Tabela 9-38 Znaczenie oddziaływania na geologię oraz wody podziemne i powierzchniowe w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym 
(WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Fizyczne przekształcenie 
powierzchni terenu, w tym 
zmiana jego pokrycia (również 
dla dróg dojazdowych) oraz 
czasowe zajęcie terenu 

Wpływ na strukturę i funkcję 
brzegu, zmiana ukształtowania 
terenu, topografii/morfologii 

WP Mała Niska  Małe 

WA Mała Niska  Małe 

Zmiana struktury gruntu/gleby 
WP Mała Niska  Małe 

WA Mała Niska  Małe 

Zmniejszenie retencji wodnej 
spowodowane zmianami  
w ukształtowaniu i pokryciu terenu 

WP Mała Niska  Małe 

WA Mała Niska  Małe 

Zaburzenie stosunków 
wodnych 

Zmniejszenie retencji wodnej, 
drenaż wód podziemnych/zrzut 
spowodowany odwodnieniem 

budowlanym oraz zmianami 
w ukształtowaniu i pokryciu terenu 

WP Mała Średnia Małe 

WA Mała Średnia Małe 

Obniżenie poziomu zwierciadła wód 
podziemnych w wyniku 
odwodnienia wykopów 
budowlanych. 

WP Mała Średnia Małe 

WA Mała Średnia Małe 

Zrzut ścieków 
Zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych  
w przypadku zrzutów 

WP Pomijalne Niska  Pomijalne 

WA Pomijalne Niska  Pomijalne 

Etap eksploatacji  

Nie dotyczy Nie dotyczy 
WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap likwidacji 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na geologię, wody podziemne 

i powierzchniowe, należy spojrzeć z szerszej perspektywy na kluczowe parametry realizacji 

Przedsięwzięcia i cechy analizowanych elementów środowiska. 

 

W odniesieniu do geologii, wód podziemnych i powierzchniowych, za kluczowe uwarunkowania 

wpływające na możliwość i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o rodzaj gruntu stanowiącego podłoże dla obiektów budowlanych Przedsięwzięcia 

(występowanie gruntów słabonośnych w podłożu), struktura, geomorfologia 

i ukształtowanie terenu, 

o występowanie zwierciadła wód podziemnych, parametry filtracyjne warstwy wodonośnej, 

występowanie warstwy izolującej (słabo przepuszczalnej) warstwę wodonośną, naturalne 

kierunki spływu wód podziemnych, 

o występowanie/obecność wód powierzchniowych, 

o zjawiska zachodzące w strefie brzegowej; 

• antropogeniczne (ze strony Przedsięwzięcia): 

o zakładana metoda wyjścia gazociągu na ląd, 

o organizacja placów budowy (w tym metody zagospodarowania warstwy glebowej), 

głębokość posadowienia SZG oraz szybu startowego dla TBM. 

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-39. 

Tabela 9-39 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Rodzaj gruntu 
stanowiącego podłoże dla 
posadowienia obiektów, 

struktura, geomorfologia i 
ukształtowanie terenu 

9.6.1, 9.7.1 

• wydmy i klify; 
• naturalna struktura 

podłoża; 
• grunty słabonośne – 

organiczne, 
występujące poniżej 
posadowienia; 

• możliwa wymiana 
gruntów lub ich 
wzmocnienie 
geotechniczne; 

• występowanie 
gruntów spoistych 
(glin) poniżej 
poziomu 
posadowienia. 

• wydmy i klify; 
• grunty słabonośne – 

organiczne, 
występujące powyżej 
głębokości 
posadowienia; 

• możliwa wymiana 
gruntów lub ich 
wzmocnienie 
geotechniczne; 

• występowanie 
gruntów spoistych 
(glin) poniżej poziomu 
posadowienia. 

Występowanie zwierciadła 
wód podziemnych 
względem posadowienia 
oraz parametry filtracyjne 
warstw 

3.4.4, 3.5.1, 
3.5.3, 9.7.1 

• pierwszy poziom 
wodonośny o 
swobodnym 
zwierciadle, 
nieizolowany od 
powierzchni; 

• zgeneralizowany 
północny kierunek 
spływu wód; 

• zwierciadło wód 
podziemnych 
powyżej głębokości 
posadowienia, 

• zakładany 
współczynnik filtracji: 

• pierwszy poziom 
wodonośny o 
swobodnym lub 
napiętym zwierciadle, 
nieizolowany od 
powierzchni; 2 inne 
potencjalne warstwy 
wodonośne o 
zwierciadle napiętym; 

• zgeneralizowany 
północny kierunek 
spływu wód; 

• zwierciadło wód 
podziemnych powyżej 
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Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

dla warstwy 
wodonośnej 
(wydzielenie IA i IB): 
10-5-10-4 m/s; dla 
warstwy słabo 

przepuszczalnej 
(wydzielenie IVB): 
10-7-10-6 m/s; 

głębokości 
posadowienia, 

• zakładany 

współczynnik filtracji 
dla wydzielenia: IA - 
10-5-10-4 m/s; IB - 
10-6-10-5 m/s, III - 
10-5-10-4 m/s; IVB - 
10-7-10-6 m/s; 

Występowanie siedlisk 
przyrodniczych zależnych 
od wód 

9.19, 9.21 Nie Nie 

Występowanie wód 
powierzchniowych 

9.7.1 Nie Nie 

Metoda wyjścia gazociągu 
na ląd 

3.5.1, 3.5.2, 
3.5.8 

Tak – bezwykopowa 
(mikrotunelowanie) 

Tak – bezwykopowa 
(mikrotunelowanie) 

Organizacja placów 
budowy, głębokość 
posadowienia SZG oraz 
szybu startowego dla TBM 

3.5.1, 3.5.2, 
3.5.3, 3.5.4, 
3.5.8,  

Szyb startowy dla TBM: 
• gł. wykopu 6-10 m; 
• prowadzenie 

wykopów 
budowlanych z 
zastosowaniem 
ścianek 
szczelnych/palisad 
ciągłych oraz płyty 
betonowej w dnie 

• możliwość 
zabezpieczenia 
wykopu poprzez 
instalację pionowych 
przesłon w 
warstwach spoistych. 

 
SZG: 
• gł. wykopu 5 m; 
• prowadzenie 

wykopów 
budowlanych z 
zastosowaniem 
ścianek 

szczelnych/palisad 
ciągłych oraz płyty 
betonowej w dnie; 

• możliwość 
zabezpieczenia 
wykopu poprzez 
instalację pionowych 
przesłon w 
warstwach 
spoistych. 

Kablowa linia 
elektroenergetyczna: 
• gł. wykopu 1 m. 

Szyb startowy dla TBM: 
• gł. wykopu 6-10 m; 
• prowadzenie 

wykopów 
budowlanych z 
zastosowaniem 
ścianek 
szczelnych/palisad 
ciągłych oraz płyty 
betonowej w dnie 

• możliwość 
zabezpieczenia 
wykopu poprzez 
instalację pionowych 
przesłon w 
warstwach spoistych. 

 
SZG: 
• gł. wykopu 5 m; 
• prowadzenie 

wykopów 
budowlanych z 
zastosowaniem 
ścianek 

szczelnych/palisad 
ciągłych oraz płyty 
betonowej w dnie; 

• możliwość 
zabezpieczenia 
wykopu poprzez 
instalację pionowych 
przesłon w 
warstwach 
spoistych. 

Kablowa linia 
elektroenergetyczna: 
• gł. wykopu 1 m. 

Kumulacja oddziaływań 

11 (w odniesieniu 
do lądowej części 
Baltic Pipe – 
części nieobjętej 
Raportem) 

Tak Tak 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Zidentyfikowane, możliwe oddziaływania Przedsięwzięcia na geologię, wody podziemne 

i powierzchniowe wiązać się będą przede wszystkim z etapem budowy i będą miały znaczenie małe 
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i pomijalne. Jest to związane z pomijalną oraz małą wielkością potencjalnych oddziaływań, a więc 

lokalnym zasięgiem, krótkotrwałym występowaniem i niską oraz średnią ich intensywnością. 

 

Z uwagi na przyjętą technologię ułożenia gazociągu w części lądowej (metoda bezwykopowa) oraz 

przy istniejących warunkach geologicznych, morfologicznych oraz hydrogeologicznych, nie 

przewiduje się znaczącego oddziaływania Przedsięwzięcia na ukształtowanie terenu, strukturę 

geologiczną podłoża oraz brzegu. Struktura brzegu w wyniku prowadzenia mikrotunelu nie zostanie 

zaburzona w stopniu wpływającym negatywnie na zmianę funkcji, jaką pełni oraz stateczność, 

a zatem nie wpłynie na działania podejmowane przez właściwe organy administracji w ramach 

zadań ochronnych. Ponadto, nie spowoduje zmian we florze i faunie obszaru plaży oraz wydmy 

(oddziaływania opisane w Rozdziale 9.19 i 9.21 Raportu). Roboty budowlane związane z budową 

elementów lądowych (objętych Raportem) także nie wpłyną negatywnie na strukturę i funkcję 

brzegu ze względu przede wszystkim na ich ograniczony zasięg przestrzenny i ingerencję w podłoże 

(patrz Rozdział 3.4-3.7 ROOŚ). Humus (powierzchniowa warstwa gleby) zostanie zdjęty i czasowo 

składowany w obszarze placu budowy, a następnie – po zakończeniu prac ziemnych – zostanie 

powtórnie wykorzystana przywracając teren do stanu pierwotnego. Obszar zostanie powtórnie 

zasiedlony przez gatunki flory. Ponadto, działanie na etapie budowy polegające na zmianie 

ukształtowania i pokrycia terenu, w powiązaniu z organizacją etapu budowy (harmonogram robót, 

organizacja placów budowy itp.) oraz warunkami hydrologicznymi (brak cieków powierzchniowych 

o charakterze naturalnym), nie wpłyną znacząco na zmniejszenie retencji wodnej w obszarze 

oddziaływania Przedsięwzięcia, a tym samym nie wpłyną na zaburzenie stosunków wodnych. Nie 

identyfikuje się także znaczącego oddziaływania na stan wód oraz ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych dla JCW i obszarów chronionych w wyniku fizycznego przekształcenia terenu. 

 

Na podstawie przyjętych założeń projektowych (szczegółowo opisanych w Rozdziale 3 Raportu) 

oraz wstępnych wyników rozpoznania geologicznego przyjmuje się, że w przypadku konieczności 

wykonania odwodnienia wykopów budowlanych, potencjalny zasięg leja depresji zostanie 

ograniczony do obszaru wykopów i nie wykroczy poza plac budowy (a tym samym nie wykroczy 

poza granice działek, co do których Inwestor będzie miał prawo dysponowania i użytkowania na 

cele związane z realizacją Przedsięwzięcia). Na obecnym etapie realizacji Przedsięwzięcia oraz na 

podstawie dotychczasowych badań geologicznych nie można jednoznacznie ocenić parametrów 

geotechnicznych poszczególnych warstw, przesądzić o docelowej metodzie ewentualnego 

odwodnienia wykopów (igłofiltry/studnie odwodnieniowe/metoda połączona, stosowanie 

poziomych przesłon filtracyjnych), docelowej rzędnej obniżonego zwierciadła wód podziemnych, 

ilości wody uzyskanej w wyniku ewentualnego odwodnienia budowlanego oraz sposobu 

zagospodarowania tych wód (zrzut do morza/wywóz poza obszar Przedsięwzięcia). Wszystkie 

kwestie związane z ewentualnym odwodnieniem budowlanym będą podlegały szczegółowemu 

rozpoznaniu i ocenie na etapie prac przygotowawczych wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskane 

decyzje administracyjne w oparciu o przepisy ustawy Pw i Pgg. Zakładając możliwość zastosowania 

dostępnych technik ograniczania leja depresji oraz brak konieczności prowadzenia stałego 

odwodnienia w celu trwałego obniżenia poziomu wód podziemnych, przyjmuje się, że potencjalne 

zaburzenie stosunków wodnych w wyniku obniżenia zwierciadła wód podziemnych w obu 

wariantach nie wywoła oddziaływań znaczących. Zwierciadło wód podziemnych w krótkim okresie 

powróci do stanu sprzed odwodnienia po zaprzestaniu pompowania lub/i usunięciu ścianek 

szczelnych. Nie przewiduje się również zubożenia przypowierzchniowej warstwy wodonośnej, ani 

negatywnego wpływu na zasoby użytkowego poziomu wodonośnego. 

 

Elementy podziemne Przedsięwzięcia nie zaburzą także ogólnego kierunku przepływu wód 

podziemnych. 

 

Nie identyfikuje się także znaczącego oddziaływania na stan wód oraz ryzyko nieosiągnięcia celów 

środowiskowych dla JCW i obszarów chronionych (cele środowiskowe i wpływ na JCW zostały 
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w sposób szczegółowy przedstawione w Rozdziale 10 ROOŚ). W odniesieniu do jednolitej części 

wód przybrzeżnych Sarbinowo-Dziwna także nie nastąpią w wyniku realizacji Przedsięwzięcia 

zmiany elementów hydromorfologicznych, biologicznych i fizykochemicznych będących podstawą 

oceny stanu JCW. 

 

Ze względu na układ zlewni oraz znaczną odległość od cieków powierzchniowych w obydwu 

wariantach, nie identyfikuje się oddziaływań na wody powierzchniowe, w tym na cele środowiskowe 

oraz ich stan w żadnym z wariantów.  

 

Realizacja linii elektroenergetycznej w przypadku obu wariantów zależy w głównej mierze od 

technologii prowadzenie linii. W wariancie Niechorze-Pogorzelica, na chwilę obecną, zakłada się, 

że linia ta będzie miała długość ok. 700 m. Przebieg linii w tym wariancie został zaplanowany wzdłuż 

planowanej drogi dojazdowej do SZG oraz istniejących dróg leśnych o nawierzchni z płyt 

betonowych, w wykopie o zakładanej głębokości ok. 1 m. Ze względu na głębokość występowania 

pierwszego zwierciadła wód podziemnych (poniżej dna wykopu) możliwe jest przeprowadzenie prac 

ziemnych bez konieczności odwodnienia lub przy krótkotrwałym odwodnieniu liniowym (np. przy 

wykorzystaniu igłofiltrów). 

 

W wariancie Rogowo przy obecnych założeniach długość linii wynosić będzie ok. 600 m i zostanie 

ona podłączona do stacji transformatorowej w miejscowości Rogowo. Przebieg linii w tym wariancie 

został zaplanowany wzdłuż planowanej drogi dojazdowej do SZG oraz dróg istniejących. Takie 

zaplanowanie przebiegu linii elektroenergetycznej, w przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia, 

ma na celu jak największą minimalizację powierzchni niezbędnego przekształcenia terenu, w tym 

wycinki drzewostanu. Ze względu na głębokość występowania pierwszego zwierciadła wód 

podziemnych (ok. 0,9 m p.p.t.) możliwe jest przeprowadzenie krótkotrwałego odwodnienia 

liniowego (np. przy wykorzystaniu igłofiltrów). 

 

Biorąc pod uwagę głębokość wykopu, tempo postępu prac przy realizacji tego typu przedsięwzięć, 

odwodnienie zostało sklasyfikowane jako oddziaływanie pomijalne, a co za tym idzie nieznaczące 

w odniesieniu do warunków geologicznych, wód podziemnych i powierzchniowych w obu 

wariantach. 

 

Ze względu na zakres oraz prac związanych z realizacją Przedsięwzięcia (przede wszystkim – 

zastosowanie bezwykopowej metody wyprowadzenia gazociągu na ląd30) nie wpłynie znacząco na 

zmianę struktury brzegu oraz funkcje, jakie pełni w systemie ochrony brzegów morskich i ochronie 

przeciwpowodziowej. 

 

Po zakończeniu etapu budowy, podjęte zostaną działania mające na celu rekultywację terenu 

budowy na rzecz przywrócenia do stanu poprzedniego/zbliżonego do poprzedniego. Działania te 

prowadzone będą z zastosowaniem najlepszych praktyk i z poszanowaniem przepisów prawa. W 

ich wyniku odtworzone zostanie właściwe ukształtowanie rzeźby terenu oraz zainicjowana zostanie 

odbudowa pokrywy roślinnej, co będzie to miało pozytywny wpływ na środowisko w bezpośrednim 

otoczeniu Przedsięwzięcia.   

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na uwarunkowania geologiczne, wody podziemne 

i wody powierzchniowe w żadnym z rozważanych wariantów.  

                                                

 

30 Metoda bezwykopowa wyprowadzenia gazociągu na ląd została wskazana dla Przedsięwzięcia w decyzjach PUUR Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Szczecinie. 
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Oddziaływania nieplanowane 

Pośród zdarzeń nieplanowanych, które mogą powodować oddziaływania na geologię i wody 

podziemne zidentyfikowane zostało rozszczelnienie gazociągu w części lądowej, w wyniku, którego 

może dojść do wybuchu gazu. 

 

W powyższym przypadku nastąpi zmiana w strukturze osadów (warstw geologicznych) oraz 

potencjalnie dojdzie do zmieszania się wód różnych warstw wodonośnych. Prawdopodobieństwo 

rozszczelnienia gazociągu na lądzie oceniono jako bardzo małe. 

 

Oddziaływania powiązane 

Ze względu na ingerencję w podłoże i wody podziemne w związku z Przedsięwzięciem, istnieje 

możliwość potencjalnego wpływu na stan i zachowanie flory, fauny i ich siedlisk oraz siedlisk 

przyrodniczych (elementy te zostały szczegółowo opisane w Rozdziałach 9.19, 9.20, 9.21 Raportu), 

jako zależnych od wód. Na podstawie wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej nie stwierdzono 

takich gatunków, w związku z czym, oddziaływania te będą miały charakter pomijalny. Ponadto, 

biorąc pod uwagę założenia projektowe i logistyczne – nie są planowane do wykonania ujęcia wód 

podziemnych, z których miałaby być czerpana woda do celów socjalno-bytowych oraz obsługi 

placów budowy, w związku z czym ryzyko zubożenia zasobności warstwy wodonośnej 

wykorzystywanej przez ludzi nie zachodzi – oddziaływanie ma charakter pomijalny. Nie będzie to 

także powodowało wpływu na cele środowiskowe określone dla obszarów chronionych, zgodnie 

z przepisami RDW. 

 

Odziaływania na wody śródlądowe mają również znaczenie dla oceny wpływu Przedsięwzięcia na 

możliwość realizacji celów środowiskowych określonych dla JCWP oraz JCWPd i obszarów 

chronionych, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną (patrz Rozdział 10.2 ROOŚ). Biorąc pod uwagę 

założenie projektowe (patrz Rozdział 3 ROOŚ), możliwe oddziaływania Przedsięwzięcia i ich 

wielkość (patrz Rozdział 5 ROOŚ) oraz wyniki oceny oddziaływania na stan wód powierzchniowych 

i podziemnych, należy stwierdzić, że Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe 

wynikające z RDW. 

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia przewiduje się możliwe wystąpienie kumulacji 

oddziaływań z lądową częścią gazociągu, stanowiącą infrastrukturę niezbędną do obsługi 

międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe), która ma swój początek od SZG (objętej 

niniejszym ROOŚ). 

 

Do kumulacji może dojść na etapie budowy w związku z możliwością prowadzenia robót 

budowlanych (w tym potencjalnie odwodnienia) równoczasowo. 

 

Zakłada się, że gazociąg w części lądowej (nieobjętej Raportem) będzie budowany potokową 

metodą prowadzenia prac oraz metodą kompleksowej mechanizacji. Zakłada się podział trasy 

gazociągu na odcinki robocze o długości od ok. 50 do ok. 150 m (w zależności od specyfiki terenu). 

Głębokość wykopu, w którym ułożony zostanie gazociąg (oraz światłowód) wynosić będzie 

minimum ok. 2,1 m (dla DN900) lub 2,2 m (dla DN1000). 

 

Oddziaływania mogące się kumulować, biorąc pod uwagę lokalizację oraz czas trwania etapu 

budowy, ze względu na liniowy charakter części lądowej Baltic Pipe w strefie bezpośredniego 

sąsiedztwa z Przedsięwzięciem, odmienne założenia projektowe (w tym prac odwodnieniowych), 

zakładany czas trwania odwodnień, nie zostały sklasyfikowane jako znaczące i wpływające na 

geologię, wody podziemne i powierzchniowe. 
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Porównanie wariantów 

Mając na względzie charakterystykę budowy geologicznej, wód podziemnych i powierzchniowych 

obszaru Przedsięwzięcia, uznano, że skala oddziaływań w obu wariantach będzie porównywalna. 

Pomimo głębiej występującego pierwszego zwierciadła wód podziemnych w wariancie 

preferowanym (Niechorze-Pogorzelica), wziąwszy pod uwagę założenia projektowe, ingerencja 

w podłoże będzie zbliżona w obu wariantach. Wydzielenia warstw geologicznych pod względem ich 

właściwości geotechnicznych i hydrogeologicznych również wydają się wykazywać zbliżone 

wartości. Na korzyść wariantu preferowanego przemawia występowanie miąższego (w porównaniu 

z wariantem alternatywnym Rogowo) kompleksu gruntów spoistych – glin, który może zapewnić 

łatwiejsze pod względem technicznym zastosowanie ścianek szczelnych dla obudowy wykopów 

budowlanych. W obu wariantach nie można wykluczyć konieczności prowadzenia prac 

odwodnieniowych, jednak ze względu na zastosowane najlepszych technik budowlanych 

ograniczających rozprzestrzenianie się leja depresji (np. ścianki szczelne, poziome i/lub pionowe 

przesłony filtracyjne), nie będzie to miało charakteru oddziaływania znaczącego.  

 

W odniesieniu do wód powierzchniowych, w obu rozważanych wariantach, nie identyfikuje się 

odziaływań o charakterze znaczącym. 

 Wnioski 

1) Zidentyfikowane oddziaływania Przedsięwzięcia na geologię, wody podziemne i powierzchniowe 

będą miały pomijalną i małą wielkość oraz pomijalne i małe znaczenie. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na geologię, wody podziemne 

i powierzchniowe w żadnym z rozważanych wariantów. 

3) Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na stan wód oraz na cele środowiskowe określone dla 

wód w RDW.  

4) Przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób negatywny na glebę. 

5) Przedsięwzięcie nie wpłynie na strukturę brzegu oraz funkcje, jakie pełni w systemie ochrony 

brzegów morskich i ochronie przeciwpowodziowej. 

6) Nie zostały zidentyfikowane działania ani przedsięwzięcia, zarówno w ramach realizacji 

Przedsięwzięcia, ani poza jego realizacją, które mogłyby spowodować istotną kumulację 

oddziaływań. 

7) Skala i znaczenie potencjalnych oddziaływań w obu wariantach będzie porównywalna. 
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9.8 Klimat i jakość powietrza 

W rozdziale dokonano opisu i oceny oddziaływania na klimat i jakość powietrza w miejscach wyjścia 

gazociągu na ląd rozważanych wariantów Przedsięwzięcia. Podstawowy opis zagadnień związanych 

z klimatem, jakością powietrza oraz jego ochroną oparto o informacje i dane pochodzące 

z ogólnodostępnych baz danych administrowanych przez instytucje państwowe/służby oraz inne 

źródła literaturowe i dokumenty o charakterze planistycznym. Analizie poddano także istniejący 

stan prawny oraz wymogi postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12. 

 

W odniesieniu do Przedsięwzięcia potencjalne oddziaływania na klimat i jakość powietrza w części 

lądowej mogą powstawać m.in. w wyniku uwalniania zanieczyszczeń powietrza i gazów 

cieplarnianych ze sprzętu budowlanego oraz transportu w fazie budowy i ewentualnej likwidacji. 

Mogą one m.in. obejmować przyrost ilości gazów cieplarnianych oraz obniżenie lokalnej jakości 

powietrza. Uwarunkowania prawne kształtujące oceny oddziaływania w tym zakresie wynikają z 

regulacji prawa międzynarodowego, europejskiego, jak i krajowych aktów prawnych. 

 

Na konieczność uwzględniania ochrony powietrza i zmian klimatu w ramach OOŚ bezpośrednio 

wskazuje w art. 3 Dyrektywy 2011/92/UE: „ocena oddziaływania na środowisko określa, opisuje 

i ocenia we właściwy sposób dla każdego indywidualnego przypadku i zgodnie z art. 4-12, 

bezpośrednie i pośrednie skutki przedsięwzięcia dla następujących elementów: a) istot ludzkich, 

fauny i flory; b) gleby, wód, powietrza, klimatu i krajobrazu; c) dóbr materialnych i dziedzictwa 

kultury; d) oddziaływania między elementami, o których mowa w lit. a), b) i c)”. 

 

Wymóg ochrony klimatu wynika również z punktu 5 lit. f) Załącznika IV do Dyrektywy 2011/92/UE, 

który wskazuje, że w raporcie OOŚ powinien znajdować się opis prawdopodobnego znaczącego 

wpływu przedsięwzięcia na środowisko, wynikającego m.in. z: (…) f) wpływu przedsięwzięcia na 

klimat (na przykład charakter i rozmiar emisji gazów cieplarnianych) oraz podatności 

przedsięwzięcia na zmianę klimatu. Odzwierciedleniem tego obowiązku są, oprócz powyżej 

zacytowanych przepisy krajowe zawarte w Uooś, nakładające obowiązek oceny wpływu na 

powietrze i klimat. 

 

Dopuszczalne normy emisji gazów cieplarnianych dla ochrony zdrowia ludzkiego zawarte 

w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, mają również zastosowanie do klimatu  

i jakości powietrza w części lądowej Przedsięwzięcia. Wartości graniczne z ww. dyrektywy są 

normami jakości w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i mogą być stosowane jako kryteria oceny 

w celu określenia znaczenia ewentualnych zmian lokalnej jakości powietrza wynikających  

z projektu. 

 

Na gruncie prawodawstwa krajowego kwestie te regulowane są przez Poś oraz akty wykonawcze 

do niej: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87), Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz. U. poz. 1031), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1119). 

 

Niniejszy rozdział wypełnia wymogi punktu IV.6 postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie obowiązku analizy wpływu Przedsięwzięcia na powietrze i klimat 

uwzględniając: 

• aktualny stan jakości powietrza w zasięgu oddziaływania Przedsięwzięcia; 
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• wszystkie rodzaje emisji zorganizowanych i niezorganizowanych do powietrza oraz ich źródła, 

z podziałem na emisje pochodzące z: etapu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ruchu 

morskiego i drogowego związanego z realizacją przedsięwzięcia; 

• prognozowaną wielkość poszczególnych emisji do powietrza; 

• analizę oddziaływania przedsięwzięcia na stan jakości powietrza atmosferycznego, 

z uwzględnieniem rozprzestrzeniania substancji, uzyskaną na podstawie obliczeń 

rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, dla których określono poziomy dopuszczalne oraz 

dla których określono wartości odniesienia z uwzględnieniem wszystkich emitowanych 

substancji oraz źródeł emisji; 

• czytelną interpretację graficzną wyników tych obliczeń, pozwalającą na jednoznaczne 

stwierdzenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz zasięg ich oddziaływania. 

Rozdział Raportu OOŚ realizuje wymóg punktu IV.3 postanowienia z dnia 30 kwietnia 2018 r., 

znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12 nakazujący przeanalizować wpływ przedsięwzięcia na klimat 

i zmiany klimatu, uwzględniając: 

• warunki klimatyczne i meteorologiczne w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia; 

• analizę i ocenę wpływu emitowanych do środowiska substancji i energii (w tym gazów 

cieplarnianych) związanych z realizacją przedsięwzięcia na klimat i zmiany klimatu; 

• analizę wpływu zmian klimatu, wynikających z realizacji przedsięwzięcia, na różnorodność 

biologiczną ekosystemów w obszarze oddziaływania inwestycji; 

• analizę odporności i ewentualnego przystosowania przedsięwzięcia na skutki zmian klimatu, 

uwzględniającą m.in.: upały i susze, ekstremalne opady i powodzie (w tym odmorskie), 

huragany, wahania poziomu mórz, sztormy, cofnięcie się linii brzegowej (erozja, abrazja), 

okresy ekstremalnych mrozów i śniegów. 

 

W Raporcie wykorzystano również wyniki modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń 

w powietrzu wykonane dla obu wariantów, stanowiące Załącznik 6 Raportu. 

 

Analizę wpływu klimatu i jego zmian na Przedsięwzięcie (adaptacja przedsięwzięcia do zmian 

klimatu) została uwzględniona w Rozdziale 4 Raportu. 

 Charakterystyka 

Klimat 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Na warunki klimatyczne wariantu Niechorze-Pogorzelica wpływa zarówno bliskie sąsiedztwo morza, 

jak również urozmaicone ukształtowanie powierzchni terenu. Obszar należy do regionu 

klimatycznego zachodniopomorskiego – Krainy II – Kraina Trzebiatowska (Cymbik i in., 2010), 

który charakteryzuje się chłodnymi okresami letnimi i najłagodniejszymi w kraju, i stosunkowo 

krótkimi zimami – trwającymi ok. 40 dni. Jest to obszar o średniorocznej wysokości opadów 

dochodzącej do 650 mm. Dodatkowo występują na tym terenie nierejestrowane opady rozproszone 

i poziome, stanowiące ok. 20% wartości rocznej sumy opadów, co łącznie może stanowić wartość 

rocznych opadów bliską 700 mm. Średnia roczna temperatura powietrza to ok. +8°C. Roczna 

amplituda temperatury powietrza przekracza 17°C, średnia temperatura okresu wegetacyjnego 

(kwiecień – wrzesień) – 13,3°C. Średnia temperatura sezonu wypoczynkowego (czerwiec – 

wrzesień) – 15,7°C. Najwyższe średnie sumy opadów odnotowuje się w lipcu (75 mm), natomiast 

najniższe w lutym (40 mm) (Cymbik i in., 2010). 

 

Region ten charakteryzuje się dużą ilością dni w roku z temperaturą umiarkowanie ciepłą (150 dni), 

dużym zachmurzeniem, krótkim okresem zalegania pokrywy śnieżnej (średnio 50 dni), dużą 

wilgotnością powietrza i średniorocznym parowaniem terenowym sięgającym 490 mm. Jest to 
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obszar bardzo wietrzny, gdzie dominują wiatry zachodnie i południowo – zachodnie. 

Charakterystyczną cechą jest występowanie wiatrów lokalnych (bryza morska i lądowa), które 

osiągają prędkość 5 m/s (PIG-PIB, 2009a).  

 

Korzystne warunki glebowo-klimatyczne oraz nadmorskie położenie sprawiają, że obszar ten ma 

charakter rolniczo-turystyczny. W pasie nadmorskim znajdują się miejscowości wypoczynkowe: 

Rewal, Niechorze, Śliwin Bałtycki, Pogorzelica, Skalno i Lędzin z rozwiniętą infrastrukturą 

wypoczynkowo-rekreacyjną. Największą miejscowością jest Rewal. Niechorze jest kąpieliskiem 

morskim i osadą rybacką, a sąsiadująca z nim Pogorzelica ma charakter wczasowo-sanatoryjny. 

Obszar na południe od strefy nadmorskiej ma charakter typowo rolniczy. Związane to jest 

z występowaniem tu gleb wysokich klas bonitacyjnych (PIG-PIB, 2009a). 

 

Wariant Rogowo 

Teren inwestycji, podobnie jak w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica, należy do regionu 

klimatycznego zachodniopomorskiego - Krainy II – Kraina Trzebiatowska. Warunki klimatyczne 

kształtowane są przez ogólną cyrkulację powietrza, charakterystyczną dla klimatu 

determinowanego bliskością akwenu morskiego, charakteryzujących się stosunkowo wysoką 

wilgotnością. Dodatkowo, na wzrost wilgotności omawianego obszaru Przedsięwzięcia ma wpływ 

obecność obszarów zmeliorowanych znajdujących się w kierunku południowym oraz wpływ jeziora 

Resko Przymorskie. W omawianym rejonie przeważają umiarkowane wiatry z kierunku 

zachodniego, zmienność stanów pogody jest duża i często występują stany niżowe. Średnia roczna 

prędkość wiatru kształtuje się na poziomie ok. 4 m/s. Opady wahają w ujęciu rocznym się 

w granicach ok. 600 mm - 700 mm. Liczba dni z opadem, średnio sięga 180 dni w ciągu roku. 

Okres wegetacyjny trwa od 210 do 220 dni rocznie (Cykalewicz i in., 2017). 

 

Średnie roczne temperatury na omawianym obszarze wynoszą 7,5–8°C (PIG-PIB, 2010a). 

Charakterystyczne dla tego regionu są krótsze i łagodniejsze zimy oraz dłuższy (210–220 dni) 

i wcześniej rozpoczynający się okres wegetacji. 

 

Korzystne warunki klimatyczne oraz nadmorskie położenie sprawiają, że obszar ten ma charakter 

rolniczo-turystyczny z rozwiniętą infrastrukturą wypoczynkowo-rekreacyjną. Największymi 

miejscowościami są: Mrzeżyno, Rogowo, Dzwirzyno. Obszar na południe od strefy nadmorskiej ma 

charakter rolniczy. 

 

Na podstawie wyników Projektu Klimat (IMGW-PIB, 2012; RBGP w Szczecinie, 2018), w odniesieniu 

do obu wariantów, do 2030 r., w ujęciu regionalnym, należy przyjąć wzrost średniorocznej 

temperatury powietrza o 0,1°C, zmniejszenie maksymalnie o 10% sumy rocznej opadów, 

zwiększenie częstotliwości sztormów, podniesienie się średniego poziomu morza maksymalnie do 

5 cm, wydłużenie okresu wegetacyjnego. 

 

Na podstawie wyników krajowej inwentaryzacji gazów cieplarnianych w roku 2016 (KOBiZE, 

2018b), obejmującej dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), grupę gazów 

HFC (fluorowęglowodory), grupę gazów PFC (perfluorowęglowodory), sześciofluorek siarki (SF6), 

trójfluorek azotu (NF3), poniżej (Tabela 9-40) zestawione zostały dane dotyczące emisji gazów 

cieplarnianych. Całkowita emisja gazów cieplarnianych na poziomie kraju w 2016 r. wyniosła 

395,82 milionów ton ekw. CO2 (z wyłączeniem emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych 

z kategorii 4. Użytkowanie gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwo).  
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Tabela 9-40 Krajowa emisja gazów cieplarnianych w roku bazowym i w 2016 r. (KOBiZE, 2018b). 

 

 

W porównaniu do roku bazowego wielkość emisji za rok 2016 zmniejszyła się o 30,6% (KOBiZE, 

2018b). Dominującą rolę w emisji krajowej odgrywa CO2 (81,14%), udział metanu i podtlenku 

azotu jest znacznie mniejszy i wynosi odpowiednio: 11,6% i 4,91%. Fluorowane gazy przemysłowe 

(tzw. F-gazy) mają niewielki udział w krajowej emisji gazów cieplarnianych (łącznie ok. 2,3%),  

a emisja NF3 nie została w Polsce odnotowana. Na podstawie wieloletnich obserwacji, przebieg 

zmian zagregowanej emisji gazów cieplarnianych powiela trend emisji CO2: zauważalny jest spadek 

emisji gazów cieplarnianych w latach 1988-1990. Jest to efekt zmian w krajowej gospodarce. 

Spadek emisji trwał do 1994 r., po czym emisje zaczęły rosnąć osiągając maksimum w 1996 r. 

(wzrost gospodarczy). Stabilizację w emisji gazów cieplarnianych nastąpiła w latach 2008 - 2011 

(poza wyraźnym jej spadkiem w 2009 r. będącym wynikiem globalnego spowolnienia 

gospodarczego). Od 2012 r. emisja gazów cieplarnianych w Polsce utrzymuje się poniżej 400 mln 

ton ekw. CO2. 

 

Całkowita emisja dwutlenku węgla z etapu budowy na lądzie jest praktycznie nieporównywalna 

z emisją krajową i wynosi: ok. 1703,2 t dla wariantu Niechorze-Pogorzelica oraz ok. 2642,8 t dla 

wariantu Rogowo. Wpływ Przedsięwzięcia na zmiany klimatu należy ocenić jako pomijalny. 

Jakość powietrza 

Na stan jakości powietrza mają wpływ zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, w szczególności 

gazy i pyły, takie jak: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu 

NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren oraz dioksyny, a także 

metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5. Źródłami zanieczyszczeń 

powietrza mogą być zjawiska zachodzące naturalnie w środowisku (np. wybuchy wulkanów, 

pożary), jak również będące wynikiem antropopresji – rozwój transportu, przemysłu, osadnictwa 

oraz w efekcie wzrostu produktów niskiej emisji. 

 

Na rozprzestrzenianie się substancji zanieczyszczających znaczny wpływ mają prędkości 

oraz kierunki wiatrów. Cisze wiatrowe i małe prędkości wiatru pogarszają poziomą wentylację 

powietrza, co przyczynia się do wzrostu stężeń zanieczyszczeń. Prędkość wiatru wpływa na tempo 

przemieszczania powietrza wraz z zanieczyszczeniami, natomiast kierunek decyduje o trasie ich 

transportu (WIOŚ w Szczecinie, 2017a, 2018a). W przypadku miejscowości nadmorskich, gdzie 

prędkości wiatru jest większa (patrz Rysunek 9-69, poniżej), zanieczyszczenia emitowane przez 
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urządzenia i transport podczas budowy miejsca wyjścia gazociągu na ląd i jego odcinka lądowego 

zostaną szybko przemieszczone wzdłuż wybrzeża (dominujący jest zachodni i południowo – 

zachodni kierunek wiatru – patrz Rysunek 9-7031, poniżej). Częstość występowania wiatrów z tego 

kierunku wynosi ok. 14%. Ponadto duże udziały (ponad 10%) mają także wiatry wiejące 

z kierunków WSW, W i S. Najrzadziej występują wiatry z sektora północnego. Pod względem 

prędkości, dominują wiatry do 3 m/s, które mają udział ok. 55% w roku. Ponadto, zanieczyszczenie 

powietrza w miejscowościach nadmorskich różni się zasadniczo od terenów położonych w głębi 

lądu, ze względu na brak dróg o dużym natężeniu ruchu, przemysłu czy intensywnej zabudowy 

mieszkaniowej. Charakterystyczną cechą rejonu Przedsięwzięcia jest też występowanie wiatrów 

lokalnych (bryza morska i lądowa), które osiągają prędkość 5 m/s (PIG-PIB, 2009a) i dodatkowo 

przyczyniają się do szybkiego przemieszczania zanieczyszczeń powietrza. 

 

Rysunek 9-69 Rozkład średniej rocznej prędkości wiatru [m/s] w województwie zachodniopomorskim 
w 2016 r. (WIOŚ w Szczecinie, 2017b). 

 

 

Rysunek 9-70 Róża wiatrów dla stacji meteorologicznej IMGW-PIB w Kołobrzegu. 

                                                

 

31 Stacja ta zlokalizowana jest w odległości ok. 17 km na wschód od lokalizacji Rogowo i ok. 27 km na wschód od lokalizacji Niechorze-

Pogorzelica. 
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Dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń powietrza określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu 

(Dz.U. z 2012 r., poz. 1031), przedstawia Tabela 9-41, poniżej.  

Tabela 9-41 Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu. 

Nazwa substancji 
Okres uśredniania wyników 
pomiaru 

Poziom dopuszczalny 
substancji w powietrzu 
[μg/m3] 

Benzen Rok kalendarzowy 5c) 

Dwutlenek azotu 
Jedna godzina 200c) 

Rok kalendarzowy 40c) 

Tlenki azotud) Rok kalendarzowy 30e) 

Dwutlenek siarki 

Jedna godzina 350c) 

24 godziny 125c) 

rok kalendarzowy i pora zimowa 
(okres od 1 października do 31 

marca) 

20e) 

Ołówf) Rok kalendarzowy 0,5c) 

Pył zawieszony PM2,5g) Rok kalendarzowy 
25c), j) 

20c), k) 

Pył zawieszony PM10h) 24 godziny 50c) 

Rok kalendarzowy 40c) 

Tlenek węgla osiem godzini) 1 0000c), i) 

c) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 

d) Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu. 

e) Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin. 

f) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10. 

g) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją 

frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne. 

h) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10) mierzone metodą wagową z separacją 

frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne. 

i) Maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich 

jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią ośmiogodzinną przypisuje się dobie, w której się 

ona kończy; pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego 

do godziny 100 danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 

2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET. 

j) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I). 

k) Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 

 

Na potrzeby Raportu przyjęto – na etapie budowy – czyli etapie największej emisji potencjalnych 

zanieczyszczeń do powietrza, następujące źródła emisji (szczegółowa metodyka została 

przedstawiona w Załączniku 6 Raportu): 

• emisja niezorganizowana produktów spalania paliwa (oleju napędowego) w silnikach maszyn 

budowlanych, samochodów ciężarowych oraz jednostek pływających na morzu 

wykorzystywanych do prowadzenia prac – głównie emisja tlenków azotu, dwutlenku siarki, 

tlenku węgla, pyłu (w tym pyłu PM10 i PM2,5) i węglowodorów; 

• emisja zorganizowana w/w produktów spalania paliwa (oleju napędowego) w agregacie 

prądotwórczym oraz w silnikach kompresorów na etapie odwodnienia i osuszania rurociągu 

przed oddaniem do użytkowania; 

• emisja niezorganizowana tlenków azotu, tlenku węgla i pyłu (w tym pyłu PM10 i PM2,5) 

ze spawania. 

Na potrzeby Raportu przyjęto 7 etapów fazy budowy Przedsięwzięcia. Szczegółowe zestawienie 

źródeł emisji do powietrza (emitorów) związanej z pracami nad realizacją rurociągu 
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w poszczególnych etapach prac zostało przedstawione i omówione w Rozdziale 5, Załączniku 6 

Raportu.  

 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Dane dotyczące tła zanieczyszczeń powietrza zostały przedstawione w Tabeli 9-42, poniżej (oraz 

Załączniku 6 Raportu). Zestawienie zostało przygotowane na podstawie informacji WIOŚ 

w Szczecinie o aktualnym stanie jakości powietrza w postaci stężeń średniorocznych 

zanieczyszczeń powietrza dla wariantu Niechorze-Pogorzelica (miejscowość Pogorzelica, 

gm. Rewal, powiat gryficki).  

Tabela 9-42 Aktualny stan jakości powietrza w miejscowości Pogorzelica. 

L.p. Nazwa substancji 
Numer 
CAS 

Poziom 
tła 

R [µg/m3] 

Poziom 
dopuszczalny 
substancji w 
powietrzu  

Da [µg/m3] 

Wartość 

dyspozycyjna 

Da - R [µg/m3] 

1 Dwutlenek siarki (SO2) 7446-09-5 1 20 (2 19 

2 Dwutlenek azotu (NO2) 10102-44-0 4,5 40 (1 35,5 

3 Tlenek węgla (CO) 630-08-0 125 - - 

4 Pył zawieszony PM10 - 15,5 40 (1 24,5 

5 Pył zawieszony PM2,5 - 12,0 25 / 20 (1, (3 13 / 8 

6 Benzen (C6H6) 71-43-2 0,4 5 (1 4,6 

7 Ołów (Pb) w pyle PM10 7439-92-1 0,002 0,5 (1 0,498 

1) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

2) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin, 

3) aktualny poziom dopuszczalny / poziom dopuszczalny, który obowiązywał będzie od 1 stycznia 2020 roku. 

 

Na podstawie przytoczonych danych powyżej oraz norm jakości powietrza, należy wnioskować, 

że stężenia pomierzone w miejscowości Pogorzelica są wielokrotnie niższe od norm określonych 

prawnie (patrz Tabela 9-42, powyżej) – dla strefy klasy A (wg klasyfikacji stref dla Polski), tak więc 

należy stwierdzić, że stan jakości powietrza w wariancie Niechorze-Pogorzelica jest bardzo dobry. 

 

Wyniki uzyskane na podstawie obliczeń stężeń substancji gazowych oraz pyłu zawieszonego 

w powietrzu pozwalają stwierdzić, że obliczone wartości nie przekraczają wartości dyspozycyjnych. 

Dla opadu pyłu maksymalny obliczony opad pyłu ogółem wynosi 26,58 g/m2/rok) (Załącznik 6 

Raportu), a wartość dyspozycyjna wynosi 180 g/m2/rok (wartość odniesienia 200 g/m2/rok 

pomniejszona o 10% tła). 

Tabela 9-43 Zestawienie wyników obliczeń i porównanie ich z wartościami dopuszczalnymi - wariant 
Niechorze-Pogorzelica. 

Substancja 

Stężenia maksymalne jednogodzinne Stężenia średnioroczne 

D1 
[μg/m3] 

P(D1) 
[%] 

Smm 
[μg/m3
] 

P(D1)o
bl 
[%] 

Da 
[μg/m3] 

Da - R 
[μg/m3] 

Sa max 
[μg/m3] 

Pył PM-10 280 0,2 204,267 0 40 24,5 2,7072 

Dwutlenek siarki 350 0,274 81,156 0 20 19 0,0403 

Dwutlenek azotu 200 0,2 673,476 0,5 40 35,5 10,3997 

Tlenek węgla 30000 0,2 1453,5 0 - n. d. 21,3568 

Węglowodory 
aromatyczne 

1000 0,2 230,063 0 43 38,7 3,3370 
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Węglowodory 
alifatyczne 

3000 0,2 423,200 0 1000 900 6,1402 

Pył zawieszony PM 
2,5 

brak - 204,267 - 20 8 2,7072 

D1 - Stężenie dopuszczalne lub wartość odniesienia (stężenia maksymalne jednogodzinne) [μg/m3], 

P(D1) - Dopuszczalna częstość przekroczeń stężenia maksymalnego [%], 

Smm - Maksymalne obliczone stężenie maksymalne 1-godzinne [μg/m3], 

P(D1) obl - Obliczona częstość przekroczeń stężenia dopuszczalnego [%], 

Da - Stężenie dopuszczalne lub wartość odniesienia (stężenia średnioroczne) [μg/m3], 

Da – R – Stężenie dyspozycyjne (stężenie dopuszczalne średnioroczne – tło) [μg/m3], 

Sa max - Maksymalne obliczone stężenie średnioroczne [μg/m3]. 

 

Przedstawienie graficzne wyników uzyskanych z modelowania rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w powietrzu znajduje się w Załączniku 6 Raportu. 

 

Wariant Rogowo 

Dane dotyczące tła zanieczyszczeń powietrza zostały przedstawione w Tabeli 9-44, poniżej (oraz 

Załączniku 6 Raportu). Zestawienie zostało przygotowane na podstawie informacji WIOŚ 

w Szczecinie o aktualnym stanie jakości powietrza w postaci stężeń średniorocznych 

zanieczyszczeń powietrza dla wariantu Rogowo (miejscowości: Rogowo/Mrzeżyno, powiat gryficki). 

Tabela 9-44 Aktualny stan jakości powietrza w miejscowościach Rogowo/Mrzeżyno. 

L.p. Nazwa substancji 
Numer 
CAS 

Poziom 
tła 

R [µg/m3] 

Poziom 
dopuszczalny 
substancji w 
powietrzu  

Da [µg/m3] 

Wartość 

dyspozycyjna 

Da - R [µg/m3] 

1 Dwutlenek siarki (SO2) 7446-09-5 1 20 (2 19 

2 Dwutlenek azotu (NO2) 10102-44-0 5 40 (1 35 

3 Tlenek węgla (CO) 630-08-0 124 - - 

4 Pył zawieszony PM10 - 14,7 40 (1 25,3 

5 Pył zawieszony PM2,5 - 12,2 25 / 20 (1, (3 12,8 / 7,8 

6 Benzen (C6H6) 71-43-2 0,4 5 (1 4,6 

7 Ołów (Pb) w pyle PM10 7439-92-1 0,001 0,5 (1 0,499 

1) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

2) poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin, 

3) aktualny poziom dopuszczalny / poziom dopuszczalny, który obowiązywał będzie od 1 stycznia 2020 roku. 

 

Na podstawie przytoczonych danych powyżej oraz norm jakości powietrza należy wnioskować, 

że stężenia pomierzone w miejscowości Rogowo są wielokrotnie niższe od norm określonych 

prawnie (patrz Tabela 9-44, powyżej) – dla strefy klasy A (wg klasyfikacji stref dla Polski), tak więc 

należy stwierdzić, że stan jakości powietrza w wariancie Rogowo jest bardzo dobry. 

 

Wyniki uzyskane na podstawie obliczeń stężeń substancji gazowych oraz pyłu zawieszonego 

w powietrzu pozwalają stwierdzić, że obliczone wartości nie przekraczają wartości dyspozycyjnych. 

Dla opadu pyłu maksymalny obliczony opad pyłu ogółem wynosi 32,85 g/m2/rok) (patrz Załącznik 

6 Raportu), a wartość dyspozycyjna wynosi 180 g/m2/rok (wartość odniesienia 200 g/m2/rok 

pomniejszona o 10% tła). 
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Tabela 9-45 Zestawienie wyników obliczeń i porównanie ich z wartościami dopuszczalnymi - wariant 
Rogowo. 

Substancja 

Stężenia maksymalne jednogodzinne Stężenia średnioroczne 

D1 
[μg/m3] 

P(D1) 
[%] 

Smm 
[μg/m3
] 

P(D1)o
bl 
[%] 

Da 
[μg/m3] 

Da - R 
[μg/m3] 

Sa max 
[μg/m3] 

pył PM-10 280 0,2 213,162 0 40 25,3 3,0457 

dwutlenek siarki 350 0,274 81,149 0 20 19 0,0507 

dwutlenek azotu 200 0,2 749,515 1,07 40 35 14,6136 

tlenek węgla 30000 0,2 1617,5 0 - n. d. 30,4096 

węglowodory 
aromatyczne 

1000 0,2 256,071 0 43 38,7 4,7666 

węglowodory 
alifatyczne 

3000 0,2 470,967 0 1000 900 8,7521 

pył zawieszony PM 
2,5 

- - 213,162 - 20 7,8 3,0457 

D1 - Stężenie dopuszczalne lub wartość odniesienia (stężenia maksymalne jednogodzinne) [μg/m3], 

P(D1) - Dopuszczalna częstość przekroczeń stężenia maksymalnego [%], 

Smm - Maksymalne obliczone stężenie maksymalne 1-godzinne [μg/m3], 

P(D1) obl - Obliczona częstość przekroczeń stężenia dopuszczalnego [%], 

Da - Stężenie dopuszczalne lub wartość odniesienia (stężenia średnioroczne) [μg/m3], 

Da – R – Stężenie dyspozycyjne (stężenie dopuszczalne średnioroczne – tło) [μg/m3], 

Sa max - Maksymalne obliczone stężenie średnioroczne [μg/m3]. 

 

Przedstawienie graficzne wyników uzyskanych z modelowania rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń w powietrzu znajduje się w Załączniku 6 Raportu. 

Istniejące presje antropogeniczne 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Nie identyfikuje się istotnych presji antropogenicznych na analizowany zasób. Identyfikuje się 

jedynie potencjalny wzrost osadnictwa, jednak nie w bezpośrednim sąsiedztwie Przedsięwzięcia 

(zgodnie z obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego), jako ewentualny element 

presji antropogenicznej, które w zależności od zastosowanych źródeł ogrzewania, może powodować 

wzrost niskiej emisji do powietrza. 

 

Wariant Rogowo 

Główną presją na jakość powietrza w wariancie Rogowo jest emisja spalin z transportu drogowego 

na drodze powiatowej pomiędzy miejscowością Mrzeżyno i Rogowo, który w okresach wakacyjnych, 

w związku z istotnym wzrostem liczby mieszkańców w regionie (patrz Rozdział 9.31 ROOŚ) 

przyczynia się do lokalnego, okresowego zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Istotną 

presją może być także intensywny wzrost osadnictwa w bliskim sąsiedztwie Przedsięwzięcia, które 

w zależności od zastosowanych źródeł ogrzewania, może powodować wzrost niskiej emisji do 

powietrza.  

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Klimat i jakość powietrza stanowią istotny element dla życia i funkcjonowania ludzi (ze względu na 

stan zdrowia) oraz zwierząt roślin, z tego powodu oraz ze względu na turystyczny charakter 

miejscowości znaczenie zasobu określa się jako średnie w obu wariantach. 

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 
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Ze względu na panujące warunki wietrzne w obu rozpatrywanych wariantach wyjścia gazociągu na 

ląd, podatność receptora określa się jako małą. Emisje zanieczyszczeń do powietrza związane 

z budową gazociągu będą krótkotrwałe, a po jej zakończeniu jakość powietrza powróci naturalnie 

do stanu pierwotnego (na etapie eksploatacji i likwidacji takie emisje będą niewielkie i będą 

pochodziły przede wszystkim ze środków transportu). 

 

Na potrzeby OOŚ oceniono, że wrażliwość receptorów w postaci klimatu i jakości powietrza jest 

niska w obydwu wariantach. 

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. 

W rozdziale tym, zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływań Przedsięwzięcia na klimat 

i jakość powietrza, występujących w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena została 

wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na 

znaczenie poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, 

określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, 

intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ) z wrażliwością danego receptora, określoną 

w tym rozdziale powyżej, jako pochodnej jego znaczenia w ekosystemie i podatności na dane 

oddziaływanie. 

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na klimat i jakość powietrza zostały 

wymienione i zestawione w Tabeli 9-46 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe, jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie 

były przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Oddziaływania średnie oraz duże zostały natomiast 

dodatkowo opisane, z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych i parametrów 

Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów. 

 

Jednocześnie, tylko oddziaływania o dużym znaczeniu, zostały uznane za znaczące, tym samym 

wymagające obligatoryjnych działań minimalizujących. 
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Tabela 9-46 Znaczenie oddziaływania na klimat i jakość powietrza w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Emisja zanieczyszczeń do 
powietrza z urządzeń 
budowlanych i transportu 

Pogorszenie jakości powietrza 

WP Mała Niska Małe 

WA Mała Niska Małe 

Etap eksploatacji  

Nie dotyczy Nie dotyczy 

WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap likwidacji 

Emisja zanieczyszczeń do 
powietrza 

Pogorszenie jakości powietrza 

WP Mała Niska Małe 

WA Mała Niska Małe 
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Na podstawie zidentyfikowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, opisu Przedsięwzięcia 

(patrz Rozdział 3 ROOŚ) oraz charakterystyki środowiska, w tym: zagospodarowania terenu, stanu 

jakości powietrza oraz wyników obliczeń stężeń w powietrzu, stwierdza się, że realizacja 

Przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia standardów jakości powietrza niezależnie od wyboru 

wariantu lokalizacji miejsca wyjścia gazociągu na ląd. 

 

Teren realizacji przedsięwzięcia położony jest na obszarze, dla którego scenariusze zmian 

klimatycznych przewidują zmiany o charakterze niekorzystnym, ale w stopniu nieznacznym lub 

umiarkowanym. Przestrzenna analiza wybranych elementów klimatycznych wskazuje na niewielkie 

zmiany uśrednionych warunków klimatycznych, z tendencją wzrostową temperatury powietrza. 

Pociągać może to za sobą wzrost zmienności i częstsze występowanie zjawisk ekstremalnych. 

 

Dla części lądowej należy stwierdzić, że zwłaszcza w zakresie: ekstremalnych opadów, burz i silnych 

wiatrów (w tym zniszczenia infrastruktury, budynków) zastosowane rozwiązania konstrukcyjne 

zapewniają odporność na ekstremalne zdarzenia pogodowe zgodnie z aktualnymi wymaganiami 

formalnymi, technicznymi i technologicznymi. Zastosowane zostaną zabezpieczenia przed 

uszkodzeniami infrastruktury energetycznej i przerwami w zasilaniu energią. 

 

W odniesieniu do klimatu i jakości powietrza, za kluczowe uwarunkowania wpływające na 

możliwość i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o warunki meteorologiczne i klimatyczne sprzyjające szybkiemu rozprzestrzenianiu się 

zanieczyszczeń w powietrzu (duża wietrzność), 

o lokalizacja sprzyjająca rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń – np. teren otwarty, 

niezalesiony; stan jakości powietrza, stężenie poszczególnych substancji w powietrzu 

i wartości dopuszczalne (kumulacja oddziaływań, znaczące przekroczenia norm), 

o obecność receptorów wrażliwych na jakość powietrza w strefie potencjalnych oddziaływań 

(zabudowa mieszkaniowa, ośrodki turystyczne, miejsca wykorzystywane turystycznie, 

wrażliwe siedliska); 

• antropogeniczne (ze strony Przedsięwzięcia): 

o skala emisji zanieczyszczeń (rodzaje i wielkości poszczególnych emisji), 

o czas emisji, 

o występowanie przedsięwzięć mogących kumulować emisje zanieczyszczeń. 

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-47. 

Tabela 9-47 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Warunki 
meteorologiczne i 
klimatyczne 
sprzyjające 
rozproszeniu emisji 

9.8.1 Tak Tak 

Lokalizacja 
sprzyjająca 
rozproszeniu emisji 

9.6, 9.7, 9.19 Nie - teren leśny Nie - teren leśny 

Stan jakości 
powietrza, stężenie 
poszczególnych 
substancji w 
powietrzu i 
wartości 
dopuszczalne 

5.4, 9.8.1, Załącznik 
6 

Tak Tak 
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Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Obecność 
receptorów 
wrażliwych 

9.19, 9.29, 9.31 Nie Nie 

Skala emisji 
(Maksymalne 
obliczone stężenie 
1-godzinne 
[μg/m3]) 

5.4, Załącznik 6 

• PM 10=204,267; 

• dwutlenek 
siarki=81,156; 

• dwutlenek 
azotu=673,476; 

• tlenek węgla=1453,5; 
• węglowodory 

aromatyczne=230,063; 
• węglowodory 

alifatyczne=423,200; 
• pył zawieszony PM 

2,5=204,267. 

• PM 10=213,162; 
• dwutlenek 

siarki=81,149; 
• dwutlenek 

azotu=749,51; 
• tlenek węgla=1617,5; 
• węglowodory 

aromatyczne=256,071; 
• węglowodory 

alifatyczne=470,967; 
• pył zawieszony PM 

2,5=231,162. 

Czas emisji (łącznie 
dla etapu budowy) 

5.4, 9.8, Załącznik 6 35 tygodni 50 tygodni 

Czas pracy 
poszczególnych 
źródeł 
zanieczyszczeń 

3.10.1, 3.10.3, 3.4.5, 
9.8.1, Załącznik 6 

Tak Tak 

Zasięg 
występowania 
przekroczeń 
dopuszczalnych w 
powietrzu 

Załącznik 6 

W granicach placu budowy 
oraz w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie (w odległości 
do ok. 50 m od granicy 
placu robót) wyłącznie dla 
stężeń dwutlenku azotu  

W granicach placu budowy 
oraz w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie (w odległości 
do ok. 50 m od granicy 
placu robót) wyłącznie dla 
stężeń dwutlenku azotu 

Kumulacja 
oddziaływań 

11 Nie 

Tak (emisja spalin z ruchu 
samochodowego do 
powietrza w okresie letnim 
na drodze między 
Mrzeżynem a Rogowem w 
sezonie letnim) 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Zidentyfikowane, możliwe oddziaływania Przedsięwzięcia na klimat i jakość powietrza będą miały 

znaczenie małe. Jest to związane przede wszystkim z wielkością potencjalnych oddziaływań 

określoną jako mała, a więc lokalnym zasięgiem, krótkotrwałym występowaniem i średnią 

intensywnością. 

 

Dla etapu budowy części lądowej Przedsięwzięcia w każdym z rozważanych wariantów, przyjmuje 

się, że okresowo (tj. w razie wystąpienia niesprzyjających warunków meteorologicznych – pogoda 

bezwietrzna) stężenia maksymalne 1 godzinne dwutlenku azotu mogą przekraczać wartość 

odniesienia uśrednioną dla 1 godziny, jednakże przekroczenia te występować będą częściej niż 

przez 0,2% czasu w roku w granicach palcu budowy oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

(w odległości do ok. 50m od granicy placu budowy). W przypadku pozostałych substancji, obliczone 

wartości stężeń maksymalnych jednogodzinnych kształtują się poniżej wartości odniesienia 

uśrednionych do 1 godziny. Obliczone wartości stężeń średniorocznych kształtują się poniżej 

wartości dyspozycyjnych w przypadku wszystkich substancji. Obliczone wartości opadu pyłu 

również kształtują się poniżej wartości dopuszczalnej. 

 

Z przeprowadzonych obliczeń i analiz wynika, że realizacja Przedsięwzięcia nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla środowiska w zakresie wpływu emisji zanieczyszczeń na stan jakości powietrza – 

niezależnie od wyboru wariantu. Ze względu na znaczne oddalenie placu robót od najbliższych 

obszarów stałego przebywania ludzi oraz tereny leśne otaczające plac budowy (zieleń pełnić będzie 

funkcję izolacyjną i ograniczy rozprzestrzenianie zanieczyszczeń), nie przewiduje się znaczącego 

oddziaływania Przedsięwzięcia na te tereny ani istotnej uciążliwości dla ich mieszkańców. Biorąc 
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pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych należy uznać, że etap ten nie spowoduje 

trwałych negatywnych zmian w środowisku. 

 

Z uwagi na specyfikę Przedsięwzięcia nie będzie ono powodować oddziaływań  

w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza na etapie eksploatacji. 

 

Oddziaływanie w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza w fazie likwidacji będzie – podobnie 

jak na etapie realizacji – związane z pracą sprzętu używanego do prac rozbiórkowych oraz ruchem 

pojazdów ciężarowych do wywozu zdemontowanych elementów rurociągu. Zasięg oddziaływania 

w związku z emisją zanieczyszczeń w trakcie prac rozbiórkowych zależeć będzie od zakresu 

likwidacji gazociągu oraz specyfikacji urządzeń, które będą wykorzystywane. Zakłada się jednak, 

że skala oddziaływań związanych z pracami likwidacyjnymi nie będzie przekraczać skali 

oddziaływań w fazie realizacji. Na obecnym etapie nie można jednak przewidzieć, jakie będzie 

otoczenie inwestycji w przypadku jej likwidacji (za minimum 50 lat), ani jaki sprzęt będzie używany 

podczas jej likwidacji. 

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na klimat i jakość powietrza w żadnym 

z rozważanych wariantów ze względu na nieprzekroczone wartości zanieczyszczeń dopuszczalne 

w środowisku.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi – 

polegającym na rozszczelnieniu gazociągu, w wyniku którego może dojść do uwolnieniu metanu, 

wybuchu gazu, lub pożaru strumieniowego – zostały opisane w Rozdziale 4 i 5 Raportu.  

 

W przypadku rozszczelnienia gazociągu na lądzie może dojść do, uwolnienia metanu, wybuchu gazu 

lub pożaru strumieniowego, powodującego emisję związków chemicznych, takich jak gazy 

cieplarniane. Przewiduje się, że oddziaływanie to wystąpi w sąsiedztwie Przedsięwzięcia, przy czym 

biorąc pod uwagę warunki wietrzne, zasięg rozprzestrzeniania się uwolnionych zanieczyszczeń nie 

wykroczy poza skalę lokalną. Prawdopodobieństwo rozszczelnienia gazociągu na lądzie oceniono 

jako bardzo małe.  

 

Oddziaływania powiązane 

Z punktu widzenia całościowej oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko, oddziaływanie 

na klimat i jakość powietrza mają istotne znaczenie z punktu widzenia człowieka (zarówno 

w odniesieniu do lokalnej społeczności, jak i pod względem turystyki, która jest na tych obszarach 

głównym źródłem utrzymania). 

 

Na etapie budowy Przedsięwzięcia, ze względu na zwiększony poziom stężeń niektórych substancji 

w powietrzu mogą zachodzić potencjalne wtórne oddziaływania na turystykę oraz jakość życia 

ludzi. Oddziaływania te będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i nie będą miały charakteru 

znaczącego. Wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na turystykę zostały przedstawione 

w Rozdziale 9.31.2 Raportu, na ludność w Rozdziale 9.27.2 Raportu.  

 

Dodatkowo, na etapie eksploatacji rurociągu Baltic Pipe będzie miała miejsce, nie związana 

bezpośrednio z Przedsięwzięciem, emisja gazów cieplarnianych (GHG) wynikająca z wykorzystania 

gazu ziemnego transportowanego rurociągiem. Przewiduje się, że rurociągiem Baltic Pipe będzie 

przesyłanych do Polski 10 mld m3 gazu ziemnego rocznie. W wyniku spalenia takiej ilości gazu do 

atmosfery wyemitowane zostanie 21,2 mln ton ekwiwalentu CO2 rocznie, uwzględniającego również 

niewielkie ilości podtlenku azotu (N2O) i metanu (CH4). W przewidywanym okresie eksploatacji 

rurociągu, wynoszącym 50 lat, da to łącznie do ok. 1,06 mld t ekw. CO2 (patrz Tabela 9-48). 
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Tabela 9-48 Emisje GHG na etapie eksploatacji Baltic Pipe i wskaźniki emisji zastosowane do ich 
wyliczenia (IPCC, 2006), wartości przybliżone. 

 CO2 CH4 N2O Łącznie  

Wskaźnik emisji 
(EF) [kg GHG/TJ]  

56 100 1 0,1 - 

Emisje (rocznie) 
[Mt GHG] 

21,2 0,01 (ekw. CO2) 0,01 (ekw. CO2) 21,2 (ekw. CO2) 

Emisje (50 lat) [Mt 
GHG] 

1 061 0,53 (ekw. CO2) 0,50 (ekw. CO2) 1 062 (ekw. CO2)* 

*Orientacyjne wartości w przypadku wykorzystywania pełnej przepustowości rurociągu przez cały okres 

eksploatacji  

 

Łączna emisja GHG w Polsce w roku 2016 wyniosła 398 megaton ekw. CO2 (patrz Tabela 9-49). 

Emisje wygenerowane w związku z dostawami gazu ziemnego rurociągiem Baltic Pipe wyniosłyby 

zatem 5,4 % całkowitej krajowej emisji z 2016 r. Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie dostawy 

gazu rurociągiem Baltic Pipe muszą trafić do Polski. Projekt Baltic Pipe utworzy korytarz przesyłowy 

północ-południe dla europejskiego gazu ziemnego, pozwalający na dalszą dystrybucję gazu z Polski 

do innych krajów Europy Wschodniej. Ponieważ jednak zapotrzebowanie na gaz ziemny w Polsce 

jest wysokie i nadal rośnie, w niniejszym scenariuszu założono, że polski sektor energetyczny 

wchłonie całość dostaw przesyłanych rurociągiem Baltic Pipe. Rzeczywiste dane w przyszłości mogą 

wykazać co innego.  

Tabela 9-49 Łączna emisja GHG w 2016 (KOBiZE, 2018b). 

 CO2 CH4 N2O Łącznie 

Łączna emisja GHG w 
2016 [Mt] 

322 46 (ekw. CO2) 20 (ekw. CO2) 
398 (ekw. 
CO2) 

 

Gaz dostarczany rurociągiem Baltic Pipe ma w pełni zastąpić dostawy gazu z Rosji od momentu 

rozpoczęcia eksploatacji w roku 2022. Oznacza to, że nie spowoduje on przyrostu emisji GHG w 

polskiej energetyce. 

 

Zastosowanie gazu ziemnego niesie ze sobą potencjalne ograniczenie emisji GHG, albo 

bezpośrednio w przypadku zastąpienia gazem węgla lub oleju opałowego, albo pośrednio, przez 

umożliwienie skutecznego korzystania z OZE i technologii związanych z podwyższaniem 

efektywności energetycznej, to jest np. dzięki pełnieniu funkcji regulacyjnej i wspierającej dla 

dużych morskich farm wiatrowych, jak przewidziano w PPEP2040. Ponadto należy zwrócić uwagę, 

że rurociąg Baltic Pipe pozwoli także na przesył innych rodzajów gazu, np. biogazu.  

 

Na dzień dzisiejszy wszelkie wyliczenia dotyczące redukcji emisji GHG dzięki projektowi Baltic Pipe 

mają charakter prognoz, ponieważ nie da się przewidzieć tempa i kierunku rozwoju polskiego rynku 

energetycznego. Scenariusz zaprezentowany przez Energinet (Energinet, 2018) przewiduje, że 

wykorzystanie 10% zdolności przesyłowych rurociągu Baltic Pipe (1 mln m3) w celu zastąpienia 

węgla lub oleju spowodowałoby obniżenie rocznej emisji CO2 o 1,2–2,2 megaton, w zależności od 

sposobu wykorzystania przesyłanego gazu. Potencjał w tym zakresie jest jednak znacznie większy. 

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia przewiduje się: 

• możliwe wystąpienie kumulacji oddziaływań z lądową częścią gazociągu, stanowiącą 

infrastrukturę niezbędną do obsługi międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe), 

która ma swój początek za ogrodzeniem SZG (objętej niniejszym Raportem); 
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• możliwą kumulację oddziaływań w związku z emisją spalin z transportu drogowego po drodze 

pomiędzy Mrzeżynem a Rogowem w szczycie sezonu urlopowego. 

Potencjalna kumulacja oddziaływań związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza wynikać 

będzie – podobnie jak w przypadku emisji hałasu, ze wzmożonego ruchu pojazdów biorących udział 

w pracach budowlanych i transporcie materiałów, zarówno dla odcinka wyjścia na ląd części 

morskiej rurociągu (wraz ze SZG), jak i na potrzeby budowy odcinka lądowego – w przypadku 

równoległego lub następczego w czasie prowadzenia prac. Oddziaływania potencjalnie kumulujące 

się będą dotyczyły emisji zanieczyszczeń do powietrza z maszyn i urządzeń na placu budowy, jak i 

pojazdów poruszających się po drogach dojazdowych. Stężenie zanieczyszczeń w powietrzu 

w przypadku równoległego prowadzenia prac może potencjalnie powodować krótkotrwałe 

przekroczenia wartości dopuszczalnych. 

 

Biorąc jednak pod uwagę lokalizację, dobrą cyrkulację powietrza oraz czas trwania etapu budowy, 

gdzie oddziaływania mogą się kumulować, nie przewiduje się odziaływań o charakterze znaczącym. 

W przypadku wariantu Rogowo może dochodzić również do kumulacji oddziaływań związanych 

z emisją spalin do powietrza z ruchu samochodowego w okresie letnim, ze względu na bezpośrednie 

sąsiedztwo placu budowy dla mikrotunelingu i stacji zaworowej oraz ruchliwą drogą pomiędzy 

miejscowościami turystycznymi Mrzeżyno i Rogowo.  

 

Porównanie wariantów 

Obliczone wartości stężeń maksymalnych jednogodzinnych dla obu wariantów kształtują się na 

zbliżonym poziomie w każdym z rozważanych wariantów. Natomiast obliczone wartości stężeń 

średniorocznych substancji w powietrzu, w przypadku wariantu Rogowo kształtują się na 

ok. 0-43% wyższym poziomie niż w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica, co związane jest 

dłuższym czasem trwania etapu tunelowania oraz z koniecznością zastosowania do montażu rur 

dźwigu o większej mocy. Z tego samego powodu, dla wariantu Rogowo otrzymano większą częstość 

przekroczeń wartości D1 dla dwutlenku azotu oraz większą wielkość opadu pyłu. Dodatkowo, 

w przypadku wariantu Rogowo może dochodzić do kumulacji oddziaływań związanych z emisją 

zanieczyszczeń do powietrza z ruchu drogowego w szczycie sezonu urlopowego. 

 

Spośród obu analizowanych wariantów Przedsięwzięcia, za wariant korzystniejszy dla środowiska 

uznaje się wariant Niechorze-Pogorzelica ze względu na krótszą i ilościowo mniejszą emisje 

zanieczyszczeń do powietrza z procesu budowy mikrotunelingu oraz mniejsze ryzyko kumulacji 

odziaływań. 

 Wnioski 

1) Zidentyfikowane oddziaływania Przedsięwzięcia na klimat i jakość powietrza będą miały małą 

wielkość oraz małe znaczenie. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na klimat i jakość powietrza w żadnym 

z rozważanych wariantów. 

3) Stężenia maksymalne 1 godzinne dwutlenku azotu mogą przekraczać wartość odniesienia 

uśrednioną dla 1 godziny, jednakże przekroczenia te występować będą częściej niż przez 0,2% 

czasu w roku w granicach palcu budowy oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie (w odległości 

do ok. 50m od granicy placu budowy). 

4) W przypadku lokalizacji Rogowo prognozuje się większą wielkość emisji ze względu na dłuższy 

czas trwania operacji tunelowania. 

5) Wariantem korzystniejszym dla środowiska uznaje się wariant Niechorze-Pogorzelica  

6) Nie zachodzi potrzeba stosowania specjalnych dodatkowych działań ograniczających wpływ 

przedsięwzięcia na klimat i jakość powietrza. 

7) Ze względu na znaczne oddalenie terenu planowanych prac od najbliższych obszarów stałego 

przebywania ludzi, nie ma konieczności prowadzenia monitoringu stanu jakości powietrza  

w trakcie trwania prac nad realizacją gazociągu. 
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9.9 Lądowy klimat akustyczny 

W rozdziale dokonano opisu klimatu akustycznego występującego w miejscach wyjścia gazociągu 

na ląd rozważanych wariantów oraz oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na ten receptor. 

W rozdziale uwzględnione zostały również wymogi punktu IV.7 postanowienia Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-

OŚ.440.1.2017.AT.12. 

 

Ochrona środowiska przed ponadnormatywnym hałasem jest regulowana przepisami Dyrektywy 

2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny  

i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. 

 

Na gruncie prawodawstwa krajowego kwestie te regulowane są przez ustawę Poś 

oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112), Rozporządzenie Ministra Gospodarki 

i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych 

z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. nr 157, poz. 1318). Przepisy ww. aktów 

prawnych mają zapewnić jak najlepszy stan środowiska akustycznego poprzez utrzymanie poziomu 

hałasu poniżej wartości dopuszczalnych (lub co najmniej na tym poziomie) oraz zmniejszeniu 

poziomu hałasu co najmniej do wartości dopuszczalnych (w przypadkach przekroczeń). 

Dopuszczalne poziomy hałasu określone są wskaźnikami dla rodzajów terenów wyodrębnianych ze 

względu na ich przeznaczenie: 1) pod zabudowę mieszkaniową; 2) pod szpitale i domy opieki 

społecznej; 3) pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 4) na 

cele uzdrowiskowe; 5) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 6) na cele mieszkaniowo-usługowe. 

Konkretne obszary powinny być zaliczone do jednej ze wskazanych kategorii w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, ocena, czy dany obszar należy do jednego ze wskazanych rodzajów terenów, 

powinna być dokonana na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania tego 

oraz sąsiednich terenów (art. 115 ustawy Poś). 

 

Na potrzeby niniejszego rozdziału przeprowadzono analizę sposobu zagospodarowania gruntów 

określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (mpzp) gmin: Rewal 

i Trzebiatów. Stosownie do przepisów ULNG, w odniesieniu do Baltic Pipe, zapisy miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego nie obowiązują, jednak zostały wykorzystane do oceny 

poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. 

 

W Raporcie wykorzystano również wyniki modelowania emisji hałasu wykonane dla obu wariantów, 

stanowiące Załącznik 5 Raportu. 

 Charakterystyka 

Hałas w środowisku to niepożądane, uporczywe dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz 

do 16000 Hz, odbierane przez ludzi jako uciążliwe. Hałas może powodować wibracje, rozumiane 

jako drgania mechaniczne, które docierają do odbiorcy/receptora w wyniku bezpośredniego 

kontaktu z drgającym obiektem; jako czynnik potencjalnie szkodliwy dla zdrowia (drgania 

w środowisku pracy występują w postaci drgań miejscowych albo ogólnych). 

 

Wibracjami nazywa się niskoczęstotliwościowe drgania akustyczne rozprzestrzeniające się 

w ośrodkach stałych. Wpływ wibracji na zdrowie człowieka jest rozpoznany w odniesieniu 

występowania wibracji na stanowiskach pracy w przemyśle ciężkim i budownictwie. 

W prawodawstwie polskim brak jest jednak przepisów regulujących kwestię wpływu drgań 

mechanicznych na środowisko oraz wartości normatywnych określających dopuszczalne wielkości 

przenoszonych drgań do środowiska. Wibracje (drgania) występują najczęściej w związku z pracą 

zakładów przemysłu ciężkiego lub budowlanego oraz przy pracach budowlanych wykorzystujących 

ciężki sprzęt budowlany, jak również w sąsiedztwie tras komunikacyjnych o wysokim natężeniu 

ruchu. W przypadku Przedsięwzięcia wibrację mogą być związane z etapem budowy i likwidacji. 



 
 
 
 
 

 

442 

 

Na obszarze województwa zachodniopomorskiego głównymi źródłami hałasu są: hałas 

komunikacyjny emitowany przez środki transportu drogowego i kolejowego oraz hałas 

przemysłowy (WIOŚ w Szczecinie, 2017c). 

 

Zgodnie z „Pięcioletnią oceną stanu klimatu akustycznego województwa zachodniopomorskiego 

za lata 2012 – 2016” (WIOŚ w Szczecinie, 2017d), w pobliżu rozważanych miejsc wyjście gazociągu 

na ląd nie był prowadzony monitoring hałasu. Najbliższą miejscowością, w której WIOŚ w Szczecnie 

prowadził takie pomiary (hałas komunikacyjny) był Trzebiatów – jednak ze względu na znaczną 

odległość od wariantów wyjścia gazociągu na ląd, wyniki tych pomiarów nie mogą zostać do nich 

odniesione. 

 

Najczęstszą przyczyną interwencji WIOŚ w Szczecnie w wyniku zgłoszeń ludności był szeroko 

rozumiany hałas przemysłowy, który z kolei może występować w tych miejscowościach, ponieważ 

mają one w sezonie wakacyjnym charakter turystyczny, co wiąże się z rozwiniętą działalnością 

handlową, gastronomiczną czy rozrywkową (WIOŚ w Szczecinie, 2017c). 

 

Ze względu na większą wrażliwość otoczenia na dokuczliwe dźwięki najbardziej uciążliwe są obiekty 

emitujące hałas w porze nocnej. Ogółem, w latach 2012-2016 przeprowadzono 482 kontrole 

(w tym 193 kontrole z pomiarami hałasu) obejmujące zakłady: handlowo-usługowe, 

gastronomiczne oraz rozrywkowe i rekreacyjne (zlokalizowane najczęściej na osiedlach 

mieszkaniowych), małe i średnie zakłady przemysłu metalowego, drzewnego (w tym wyrobów 

tartacznych) oraz duże wytwórnie rolno-spożywcze (np. produkcji cukru), papiernicze i elektrownie 

wiatrowe (WIOŚ w Szczecinie, 2017d). 

 

Rozważane warianty w części lądowej objęte niniejszym raportem, mają typowy charakter 

turystyczno-wypoczynkowy, gdzie intensyfikacja hałasu, zarówno drogowego, jak i przemysłowego 

następuje w sezonie letnim – w szczycie sezonu turystycznego. Turystyka stanowi główne źródło 

utrzymania mieszkańców. Ma ona w większości wypadków ma charakter sezonowy (sezon letni) 

i oparta jest głównie o pobyt w ośrodkach wczasowych, hotelach, pensjonatach, ośrodkach 

kolonijnych i kempingach. Jedynie część bazy turystycznej użytkowana jest w wydłużonym sezonie 

(kwiecień – październik) lub całorocznie. 

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zewnętrznym, w odniesieniu do terenów podlegających 

ochronie akustycznej, zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 112) – patrz Tabela 9-50, poniżej. 

Tabela 9-50 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla obiektów i działalności innych niż drogi lub 
linie kolejowe. 

Rodzaj terenu 

Obiekty inne niż drogi i linie kolejowe oraz 
działalność będąca źródłem hałasu 
Laeq D [dBA] 

Przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następującym 

Laeq N [dBa] 

Przedział czasu odniesienia 

równy 1 najmniej 

korzystnej godzinie nocy 

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

 

45 40 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 
czasowym pobytem dzieci i młodzieży1 
c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

50 40 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 
b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1 

55 45 
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Rodzaj terenu 

Obiekty inne niż drogi i linie kolejowe oraz 
działalność będąca źródłem hałasu 
Laeq D [dBA] 

Przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia 

kolejno po sobie 

następującym 

Laeq N [dBa] 

Przedział czasu odniesienia 

równy 1 najmniej 

korzystnej godzinie nocy 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 
100 tys. mieszkańców2 

60 45 

1) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 

dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 

2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej 

z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których 

występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę 

śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

Działania związane z realizacją Przedsięwzięcia oraz sprzęt wykorzystywany, przede wszystkim 

w fazie budowy, kwalifikuje się do grupy „pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu”. 

Dla tej kategorii źródeł hałasu dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dotyczą: 

• pory dziennej – w godzinach 6:00 ÷ 22:00 – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej 

korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym; 

• pory nocnej – w godzinach 22:00 ÷ 6:00 – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej 

korzystnej godzinie nocy. 

Na analizowanych terenach, za główne źródło hałasu przyjmuje się ruch pojazdów po drogach 

lokalnego układu komunikacyjnego. Na analizowanych terenach nie ma istotnych źródeł hałasu 

przemysłowego. 

 

W celu określenia aktualnych warunków akustycznych w środowisku wykonane zostały pomiary tła 

akustycznego w punktach odbiorczych (patrz Załącznik 5 ROOŚ) przyjęte do oceny oddziaływania 

emisji hałasu. Pomiary zostały wykonane zarówno w ciągu dnia, jak i w porze nocnej oraz przy 

uwzględnieniu warunków meteorologicznych (prędkość i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność 

i ciśnienie atmosferyczne). 

 

Szczegółowe założenia przyjęte do obliczenia wielkości emisji hałasu oraz zestawienie źródeł emisji 

hałasu do środowiska związanej z pracami nad realizacją rurociągu w poszczególnych etapach prac 

zostało przedstawione i omówione w Rozdziale 5 oraz Załączniku 5 Raportu. 

 

Wyniki wykonanych pomiarów tła akustycznego przedstawiono poniżej (Tabela 9-51): 

Tabela 9-51 Wyniki pomiarów tła akustycznego. 

Odznaczenie 
punktu 
odbiorczego 

Lokalizacja punktu odbiorczego 

Zmierzone wartości równoważnego poziomu 
dźwięku  

Pora dzienna Pora nocna 

LAeq, dB(A) LAeq, dB(A) 

P1 
Granica terenu rekreacyjno-
wypoczynkowego w miejscowości 
Pogorzelica na dz. ew. nr 284 

36,3 35,2 

R1 
Granica terenu Ośrodka PALM 
Rogowo 

40,4 31,4 

R2 
Granica terenu zabudowanego z 
budynkiem mieszkalnym Rogowo 53  

44,3 30,4 

M1 
Granica terenu Ośrodka 
Szkoleniowo-Wczasowego „Marina” 
w Mrzeżynie 

37,0 34,4 



 
 
 
 
 

 

444 

 

Odznaczenie 
punktu 
odbiorczego 

Lokalizacja punktu odbiorczego 

Zmierzone wartości równoważnego poziomu 
dźwięku  

Pora dzienna Pora nocna 

LAeq, dB(A) LAeq, dB(A) 

M2 
Granica terenu Kompleksu 
Wypoczynkowo-Rekreacyjnego 
„Laguna” w Mrzeżynie 

60,2 47,8 

 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Pogorzelica jest miejscowością wypoczynkową z letnim kąpieliskiem morskim obejmującym 

ok. 200 m linii brzegowej i piaszczystą plażę. Infrastrukturę stanowią domki letniskowe 

zlokalizowane na zapleczu wydmy nadmorskiej. Układ wsi tworzy 15 ulic. W Pogorzelicy mieści się 

urząd pocztowy (czynny w sezonie letnim) oraz kościół filialny parafii w Niechorzu. Przez 

miejscowość przebiega szlak turystyczny zielony – Szlak Liwiej Łuży oraz droga powiatowa 

nr 0105Z z Niechorza do Konarzewa (Gmina Rewal, 2012). 

 

Niechorze jest miejscowością wypoczynkową z kąpieliskiem morskim i przystanią morską, w którym 

znajdują się ośrodki wczasowe, pensjonaty, pokoje gościnne, kempingi oraz pola namiotowe. 

Nadmorski brzeg w miejscowości cechuje piaszczysta plaża oraz wysoki klif w zachodniej części 

wsi, na którym stoi latarnia morska. Z przystani morskiej korzystają miejscowi rybacy. Miejscowość 

posiada też zespół sportowo-rekreacyjny, w którym znajdują się boiska do piłki nożnej, koszykówki, 

siatkówki oraz korty tenisowe (Gmina Rewal, 2012). 

 

W otoczeniu lokalizacji miejsca wyjścia gazociągu na ląd w wariancie Niechorze-Pogorzelica 

znajdują się tereny leśne, w większości nieobjęte obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

Wyjście gazociągu na ląd w tym wariancie nastąpi w obrębie działki nr 299/3, obręb ewidencyjny 

Pogorzelica, SZG zostanie usytuowana w obrębie działki nr 38, drogi dojazdowe i pas montażowy 

(na etapie budowy) będą przebiegały w obrębie działek 38, 299/3/37/3. Teren ten przeznaczony 

jest do pełnienia następujących funkcji:  

• symbol terenu G – wydzielony przebieg gazociągu wraz z kablem światłowodowym i sieciami 

infrastruktury technicznej do obsługi gazociągu w pasie o szerokości 6,0 m; 

• symbol terenu PM – teren montażowy udostępniony wyłącznie na czas budowy gazociągu; 

• symbol terenu ZL – strefa podstawowa na terenach leśnych; 

• symbol terenu T – terminal odbiorczy gazu wraz z urządzeniami technologicznymi gazu 

oraz innymi urządzeniami i obiektami o funkcjach pomocniczych. 

Na powyższych terenach nie obowiązują ograniczenia dotyczące hałasu. 

 

Na obszarach nieobjętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego (na podstawie klasyfikacji akustycznej dokonanej przez organ właściwy – patrz 

Załącznik 5 Raportu), najbliższe tereny względem miejsca wyjścia gazociągu na ląd, dla których 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, znajdują się w odległości ok. 1 km na południowy-

zachód. Są to skrajne tereny zabudowane miejscowości Pogorzelica – działki ewidencyjne nr 283, 

284, 51/25, 302/1, 302/8 i 302/9 z obrębu Pogorzelica. Na działce nr 51/25 w Pogorzelicy znajduje 

się zabudowa turystyczna – pole namiotowe, na działkach nr 284, 302/1, 302/8 i 302/9 znajduje 

się zabudowa wypoczynkowa w postaci domków letniskowych, natomiast działka nr 283 to teren 

zalesiony bez zabudowań. Wszystkie wymienione działki należy zakwalifikować jako tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe. 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112), dopuszczalne wartości 

poziomu hałasu w środowisku dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych wynoszą: 
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• w porze dziennej tj. w godzinach 6:00 ÷ 22:00 – LAeq D = 55 dB; 

• w porze nocnej tj. w godzinach 22:00 ÷ 6:00 – LAeq N = 45 dB. 

Z racji pełnionej funkcji, tereny te mogą być użytkowane na cele rekreacyjno-wypoczynkowy przez 

całą dobę. Punkt znajdujący się na granicy w/w terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, znajdujący 

się najbliżej miejsca lądowania gazociągu przyjęto dla potrzeb oceny oddziaływania akustycznego 

jako punkt odbiorczy (receptor) oznaczony symbolem P1. 

 

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A w punktach odbiorczych 

(receptorach), zgodnie z przyjętą metodyką zawartej w Załączniku 5 Raportu. Poszczególne etapy 

zostały opisane w Załączniku 5 Raportu.  
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Tabela 9-52 Wyniki obliczeń poziomów hałasu w punktach odbiorczych dla wariantu Niechorze-Pogorzelica. 

Oznacze
nie 

punktu 
odbiorcz

ego 

Lokalizacja 
punktu 

odbiorczego 
Z [m] 

Dopuszczalny 
poziom dźwięku 

Obliczony równoważny poziom dźwięku A w punkcie odbiorczym LAeq, dB(A) w danym etapie realizacji prac nad 
budową gazociągu 

Etap 1 
Przygotowani

e terenu 

Etap 2.1 
Wbijanie 
grodzic i 

prace ziemne 
–miejsce 

lądowania 

Etap 2.2 
Wbijanie 
grodzic i 

prace ziemne 
– realizacja 

łącznika 
SPOOL i ZZ 

Etap 2 Opcja 
jednoczesnego 

wbijania grodzic 
i prac ziemnych 

na miejscu 
lądowania i w 

miejscu 
realizacji 

łącznika SPOOL 
i ZZ (najdalej 

idący 
scenariusz) 

Etap 3.1 
Tunelowanie 

wraz z 
montażem rur 

Etap 3.2 
Realizacja 
łącznika 

SPOOL i ZZ 

Etap 3 
Opcja 

jednoczesnej 
realizacji 

SPOOL i ZZ 
oraz 

tunelowania z 
montażem rur 
(oddziaływanie 
skumulowane) 

Pora 
dzienna 
LAeq D 

[dB] 

Pora 
nocna 
LAeq N 

[dB] 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

P1 

Granica 
terenu 
rekreacyjno-
wypoczynkow
ego w 
miejscowości 
Pogorzelica  

1,5 55 45 27,1 - 34,6 8,5 35,6 9,5 38,1 12,0 25,6 25,0 18,3 9,5 26,3 25,1 

4,0 55 45 27,1 - 34,6 8,5 35,6 9,5 38,2* 12,1 25,6 25,0 18,3 9,5 26,4 25,2 

* – wartości maksymalne dla pory dnia i pory nocy 
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Oznacze
nie 

punktu 
odbiorcz

ego 

Lokalizacja 
punktu 

odbiorczego 
Z [m] 

Dopuszczalny 
poziom dźwięku 

Obliczony równoważny poziom dźwięku A w punkcie odbiorczym LAeq, dB(A) w danym etapie realizacji 
prac nad budową gazociągu 

Etap 4 
Wydobycie wiertnicy 

TBM 

Etap 5 
Przygotowanie do operacji 

wyciągania rurociągu 

 Etap 6 
Wyciąganie rurociągu 

Etap 7 
Przygotowanie do 

użytkowania 

Pora 

dzienna 
LAeq D 

[dB] 

Pora 
nocna 
LAeq N 

[dB] 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

P1 

Granica 
terenu 
rekreacyjno-
wypoczynkow
ego w 
miejscowości 
Pogorzelica  

1,5 55 45 25,5 - 25,5 - 22,6 22,6 29,9 29,9* 

4,0 55 45 26,5 - 26,4 - 23,1 23,1 29,9 29,9 

* – wartości maksymalne dla pory dnia i pory nocy 
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Obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku A w punktach odbiorczych na granicy 

najbliższych terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, wynoszą 

maksymalnie: 

• w porze dziennej (w godzinach 6-22): 38,2 dB(A); 

• w porze nocnej (w godzinach 22-6): 29,9 dB(A). 

Przedstawienie graficzne poziomu dźwięku A w tych punktach w najdalej idącym scenariuszu (dla 

pory dziennej) przedstawia Rysunek 9-71, poniżej. Dla pozostałych modelowanych etapów 

przedstawienie graficzne poziomu dźwięku A zostało zawarte w Załączniku 5 Raportu. 

 

 

Rysunek 9-71 Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A emitowanego do 
środowiska w fazie budowy – wariant Niechorze-Pogorzelica. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora 
dzienna. Etap 2: Opcja jednoczesnego wbijania grodzic i prac ziemnych na miejscu lądowania i w miejscu 
realizacji łącznika SPOOL i SZG. 
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Wariant Rogowo 

Rogowo to miejscowość, która w sezonie letnim stanowi bazę turystyczną dla turystów 

odpoczywających nad piaszczystą plażą i jeziorem Resko Przymorskie (Urząd Gminy Trzebiatów, 

2016). 

 

Mrzeżyno to nadmorska miejscowość wypoczynkowa położona u ujścia rzeki Regi. Posiada 

kąpielisko morskie i bazę wypoczynkowo-noclegową, wykorzystywaną w sezonie letnim, kiedy 

dominuje funkcja turystyczno-wypoczynkowa. Usytuowany jest tu port morski, będący jedną z baz 

rybołówstwa morskiego. Znajduje się tu także osiedle mieszkaniowe dla tutejszej jednostki 

wojskowej. W Mrzeżynie rozpoczyna się droga wojewódzka nr 109 prowadząca do drogi krajowej 

nr 6 (Urząd Gminy Trzebiatów, 2016). 

 

W otoczeniu lokalizacji miejsca wyjścia gazociągu na ląd w wariancie Rogowo znajdują się tereny 

objęte obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów.  

 

Miejsce wyjścia na ląd i budowa jego odcinka nastąpi w obrębie działki nr 415, dalsza część 

gazociągu do SZG będzie przebiegać przez działki: 141, 306, 380, 380/6, natomiast SZG zostanie 

zlokalizowana na działce 376/184, obręb geodezyjny Mrzeżyno. Drogi dojazdowe i pas montażowy 

(na etapie budowy) będą przebiegały w obrębie działki: 376/184. 

 

Zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, najbliższe względem 

miejsca lądowania gazociągu tereny, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 

znajdują się: 

• na terenie miejscowości Rogowo – teren oznaczony symbolem 61 UTc w miejscowym planie 

przyjętym w/w Uchwałą Nr XXIII/230/08, przeznaczony na usługi rekreacyjno-wypoczynkowe 

- kemping, pole biwakowe – granica tego terenu znajduje się w odległości ok. 0,5 km na wschód 

od lokalizacji miejsca lądowania gazociągu; zachodnia część tego terenu jest nie 

zagospodarowana, natomiast we wschodniej jego części znajdują się domki wypoczynkowe 

ośrodka PALM Rogowo przy ul. Konwaliowej 2; punkt na granicy tego terenu przyjęto do oceny 

oddziaływania akustycznego jako punkt odbiorczy (receptor) oznaczony symbolem R1; 

• na terenie miejscowości Rogowo – teren oznaczony symbolem 54 MP w miejscowym planie 

przyjętym w/w Uchwałą Nr XXIII/230/08, przeznaczony na zabudowę pensjonatową 

z dopuszczeniem uzupełniającej funkcji mieszkaniowej właściciela nieruchomości i personelu 

oraz usług handlu i gastronomii oraz innych nieuciążliwych; teren ten jest obecnie 

niezagospodarowany (znajduje się na nim zieleń nieurządzona oraz budynek niemieszkalny); 

granica tego terenu znajduje się w odległości ok. 0,5 km na wschód od lokalizacji miejsca 

lądowania gazociągu; 

• na terenie miejscowości Rogowo – teren oznaczony symbolem 2 MN,U w miejscowym planie 

przyjętym w/w XXXIV/330/05, przeznaczony na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

z dopuszczeniem usług nieuciążliwych; granica tego terenu znajduje się w odległości 

ok. 0,65 km na północny-wschód od lokalizacji miejsca lądowania gazociągu; na terenie tym 

znajduje się dwukondygnacyjny budynek mieszkalny jednorodzinny (Rogowo 53); punkt na 

granicy terenu zabudowanego przyjęto do oceny oddziaływania akustycznego jako punkt 

odbiorczy (receptor) oznaczony symbolem R2; 

• na terenie miejscowości Mrzeżyno – teren oznaczony symbolem SW.20 w miejscowym planie 

przyjętym w/w Uchwałą Nr XV/159/03, przeznaczony na tereny służące wypoczynkowi - 

istniejący zespół domów wczasowych wraz z obiektami towarzyszącymi; granica tego terenu 

znajduje się w odległości ok. 0,6 km na północny-zachód od lokalizacji miejsca lądowania 

gazociągu; na terenie tym znajduje się Ośrodek Szkoleniowo-Wczasowy „Marina” przy 

ul. Wypoczynkowej 16 – budynek o zmiennej liczbie kondygnacji (maksymalnie 4); punkt na 

granicy terenu zabudowanego przyjęto do oceny oddziaływania akustycznego jako punkt 

odbiorczy (receptor) oznaczony symbolem M1; 
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• na terenie miejscowości Mrzeżyno – teren oznaczony symbolem SW.83 w miejscowym planie 

przyjętym w/w Uchwałą Nr XV/159/03, przeznaczony na tereny służące wypoczynkowi - 

istniejący zespół domów wczasowych wraz z obiektami towarzyszącymi; granica tego terenu 

znajduje się w odległości ok. 0,7 km na południowy-zachód od lokalizacji miejsca lądowania 

gazociągu; na terenie tym znajduje się Kompleks Wypoczynkowo-Rekreacyjny „Laguna” przy 

ul. Kołobrzeskiej 17 – zespół budynków o zmiennej liczbie kondygnacji (maksymalnie 4); punkt 

na granicy terenu zabudowanego przyjęto do oceny oddziaływania akustycznego jako punkt 

odbiorczy (receptor) oznaczony symbolem M2. 

Wyżej wymienione tereny oznaczone symbolami 61 UTc, 54 MP, SW.20 i SW.83 zaliczają się do 

terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Teren oznaczony symbolem 2 MN, U zakwalifikowany 

został do terenów mieszkaniowo-usługowych. Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku 

dla tego typu terenów wynoszą: 

• w porze dziennej tj. w godzinach 6:00 ÷ 22:00 – LAeq D = 55 dB; 

• w porze nocnej tj. w godzinach 22:00 ÷ 6:00 – LAeq N = 45 dB. 

Z racji pełnionej funkcji, tereny te mogą być użytkowane na cel rekreacyjno-wypoczynkowy przez 

całą dobę. 

 

Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń równoważnego poziomu dźwięku A w punktach odbiorczych 

(receptorach), zgodnie z przyjętą metodyką zawartej w Załączniku 5 Raportu. Poszczególne etapy 

zostały opisane w Załączniku 5 Raportu.  
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Tabela 9-53 Wyniki obliczeń poziomów hałasu w punktach odbiorczych dla wariantu Rogowo. 

Oznaczenie 
punktu 

odbiorczego 

Lokalizacja 
punktu 

odbiorczego 
Z [m] 

Dopuszczalny 
poziom dźwięku 

Obliczony równoważny poziom dźwięku A w punkcie odbiorczym LAeq, dB(A) w danym etapie realizacji 
prac nad budową gazociągu 

Etap 1 
Przygotowanie terenu 

Etap 2.1 
Wbijanie grodzic i prace 

ziemne – miejsce 
lądowania 

Etap 2.2   
Wbijanie grodzic i prace 

ziemne – realizacja 
łącznika SPOOL i ZZ 

Etap 2  
Opcja jednoczesnego 

wbijania grodzic i prac 
ziemnych na miejscu 

lądowania i w miejscu 
realizacji łącznika SPOOL 

i ZZ (oddziaływanie 
skumulowane) 

Pora 
dzienn
a LAeq 
D [dB] 

Pora 
nocna 
LAeq N 

[dB] 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

R1 

Granica terenu 
rekreacyjno-
wypoczynkowego 
z Ośrodkiem 

PALM Rogowo 

1,5 55 45 34.1 - 41.6 15.5 41.9 15.8 44.8* 18.7 

4,0 55 45 34.2 - 41.7 15.6 41.9 15.8 44.8 18.7 

R2 

Granica terenu 

zabudowanego z 
budynkiem 
mieszkalnym 
Rogowo 53  

1,5 55 45 31.5 - 39.0 12.9 39.2 13.1 42.1 16.0 

4,0 55 45 31.6 - 39.1 13.0 39.2 13.1 42.2 16.1 

M1 

Granica terenu 
Ośrodka 
Szkoleniowo-
Wczasowego 
„Marina” w 
Mrzeżynie 

1,5 55 45 32.1 - 39.6 13.5 39.4 13.3 42.5 16.4 

4,0 55 45 32.2 - 39.7 13.6 39.5 13.4 42.6 16.5 

7,5 55 45 32.3 - 39.8 13.7 39.6 13.5 42.7 16.6 

10,5 55 45 32.4 - 39.9 13.8 39.7 13.6 42.8 16.7 

M2 

Granica terenu 
Kompleksu 
Wypoczynkowo-
Rekreacyjnego 
„Laguna” w 
Mrzeżynie 

1,5 55 45 33.5 - 41.0 14.9 40.9 14.8 44.0 17.9 

4,0 55 45 31.1 - 38.6 12.5 38.4 12.3 41.5 15.4 

7,5 55 45 31.2 - 38.7 12.6 38.5 12.4 41.6 15.5 

10,5 55 45 31.3 - 38.8 12.7 38.6 12.5 41.7 15.6 
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Oznaczenie 
punktu 

odbiorczego 
Lokalizacja punktu odbiorczego Z [m] 

Dopuszczalny 
poziom dźwięku 

Obliczony równoważny poziom dźwięku A w punkcie odbiorczym LAeq, dB(A) w 
danym etapie realizacji prac nad budową gazociągu 

Etap 3.1 
Tunelowanie wraz z 

montażem rur 

Etap 3.2 
Realizacja łącznika SPOOL 

i ZZ 

Etap 3 
Opcja jednoczesnej 

realizacji SPOOL i ZZ oraz 
tunelowania z montażem 

rur (najdalej idący 
scenariusz) 

Pora 
dzienn
a LAeq 
D [dB] 

Pora 
nocna 
LAeq N 

[dB] 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

R1 

Granica terenu rekreacyjno-

wypoczynkowego z Ośrodkiem PALM 

Rogowo 

1,5 55 45 32.8 32.2 24.5 15.7 33.4 32.3 

4,0 55 45 32.9 32.3 24.6 15.8 33.5 32.4 

R2 
Granica terenu zabudowanego z budynkiem 

mieszkalnym Rogowo 53  

1,5 55 45 30.2 29.6 21.9 13.1 30.8 29.7 

4,0 55 45 30.3 29.7 21.9 13.1 30.9 29.8 

M1 
Granica terenu Ośrodka Szkoleniowo-

Wczasowego „Marina” w Mrzeżynie 

1,5 55 45 30.8 30.2 22.2 13.4 31.4 30.3 

4,0 55 45 30.9 30.3 22.2 13.4 31.4 30.4 

7,5 55 45 31.0 30.4 22.3 13.5 31.5 30.5 

10,5 55 45 31.1 30.5 22.4 13.6 31.6 30.5 

M2 
Granica terenu Kompleksu Wypoczynkowo-

Rekreacyjnego „Laguna” w Mrzeżynie 

1,5 55 45 32.2 31.6 23.6 14.8 32.8 31.7 

4,0 55 45 29.8 29.2 21.1 12.3 30.4 29.3 

7,5 55 45 29.9 29.3 21.2 12.4 30.4 29.4 

10,5 55 45 30.0 29.4 21.3 12.5 30.5 29.4 
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Oznaczenie 
punktu 

odbiorczego 

Lokalizacja punktu 
odbiorczego 

Z [m] 

Dopuszczalny 
poziom dźwięku 

Obliczony równoważny poziom dźwięku A w punkcie odbiorczym LAeq, dB(A) w danym etapie 
realizacji prac nad budową gazociągu 

Etap 4 
Wydobycie wiertnicy 

TBM 

Etap 5 
Przygotowanie do 

operacji wyciągania 
rurociągu 

 Etap 6 
Wyciąganie rurociągu 

Etap 7 
Przygotowanie do 

użytkowania 

Pora 
dzienna 
LAeq D 

[dB] 

Pora 
nocna 
LAeq N 

[dB] 

Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc Dzień Noc 

R1 

Granica terenu 
rekreacyjno-
wypoczynkowego z 
Ośrodkiem PALM 
Rogowo 

1,5 55 45 26.0 - 27.6 - 27.8 27.8 36.9 36.9 

4,0 55 45 26.7 - 28.1 - 28.0 28.0 37.0 37.0* 

R2 

Granica terenu 

zabudowanego z 
budynkiem 
mieszkalnym 
Rogowo 53  

1,5 55 45 24.9 - 26.0 - 25.4 25.4 34.3 34.3 

4,0 55 45 25.7 - 26.5 - 25.7 25.7 34.4 34.4 

M1 

Granica terenu 
Ośrodka 
Szkoleniowo-
Wczasowego 
„Marina” w Mrzeżynie 

1,5 55 45 25.5 - 26.5 - 26.0 26.0 34.9 34.9 

4,0 55 45 26.3 - 27.1 - 26.3 26.3 35.0 35.0 

7,5 55 45 27.4 - 28.0 - 26.6 26.6 35.1 35.1 

10,5 55 45 28.4 - 28.8 - 27.0 27.0 35.2 35.2 

M2 

Granica terenu 

Kompleksu 
Wypoczynkowo-
Rekreacyjnego 
„Laguna” w 
Mrzeżynie 

1,5 55 45 24.7 - 26.6 - 27.1 27.1 36.3 36.3 

4,0 55 45 25.3 - 26.1 - 25.2 25.2 33.9 33.9 

7,5 55 45 26.3 - 26.9 - 25.5 25.5 34.0 34.0 

10,5 55 45 27.1 - 27.5 - 25.8 25.8 34.1 34.1 

* – wartości maksymalne dla pory dnia i pory nocy 
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Obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku A w punktach odbiorczych na granicy 

najbliższych terenów, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, wynoszą 

maksymalnie: 

• w porze dziennej (w godzinach 6-22): 44,8 dB(A); 

• w porze nocnej (w godzinach 22-6): 37,0 dB(A). 

Przedstawienie graficzne poziomu dźwięku A w tych punktach w najdalej idącym scenariuszu (dla 

pory dziennej) przedstawia Rysunek 9-72, poniżej. Dla pozostałych modelowanych etapów 

przedstawienie graficzne poziomu dźwięku A zostało zawarte w Załączniku 5 Raportu. 

 

Rysunek 9-72 Mapa akustyczna z zasięgiem stref równoważnego poziomu dźwięku A emitowanego do 
środowiska w fazie budowy – wariant Rogowo. Poziomy hałasu na wysokości 4 m n.p.t. Pora dzienna. Etap 
2: Opcja jednoczesnego wbijania grodzic i prac ziemnych na miejscu lądowania i w miejscu realizacji 
łącznika SPOOL i SZG. 
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Istniejące presje antropogeniczne 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Nie identyfikuje się istotnych presji antropogenicznych na analizowany zasób. Identyfikuje się 

jedynie potencjalny wzrost osadnictwa, jako ewentualny element presji antropogenicznej 

oraz udział turystyki i pośrednio wzrost hałasu komunikacyjnego – ma to jednak sezonowy 

i krótkotrwały charakter. 

 

Wariant Rogowo 

Nie identyfikuje się istotnych presji antropogenicznych na analizowany zasób w wyjątkiem presji 

wynikającej z ruchu samochodowego po istniejącej drodze pomiędzy Mrzeżynem a Rogowem 

(w układzie E-W). Identyfikuje się potencjalny wzrost osadnictwa, jako ewentualny element presji 

antropogenicznej, udział turystyki oraz pośrednio wzrost hałasu komunikacyjnego – ma to jednak 

sezonowy i krótkotrwały charakter. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Klimat akustyczny stanowiący tło nie stanowi receptora, ale jest istotny dla funkcjonowania 

miejscowości, ludności/mieszkańców i fauny (np. ptaki lęgowe), a podczas realizacji inwestycji 

(głównie na etapie budowy) nastąpi zmiana klimatu akustycznego wpływająca z kolei na te 

receptory, znaczenie zasobu określone zostało się jako średnie w obydwu wariantach.  

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Hałas i drgania związane z budową gazociągu będzie krótkotrwałe, a po jej zakończeniu nastąpi 

naturalny powrót do stanu pierwotnego, w związku z czym podatność została określona jako 

średnia w obydwu wariantach. 

 

Na potrzeby OOŚ oceniono, że wrażliwość receptora w postaci klimatu akustycznego jest średnia 

w obydwu wariantach. 

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. 

W rozdziale tym, zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływań Przedsięwzięcia na klimat 

akustyczny, występujących w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena została wykonana 

zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na znaczenie 

poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, określonego 

na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, intensywność 

i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ) z wrażliwością danego receptora, określoną w tym 

rozdziale powyżej, jako pochodnej jego znaczenia w ekosystemie i podatności na dane 

oddziaływanie. 

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na klimat akustyczny zostały wymienione 

i zestawione w Tabeli 9-54, poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie oddziaływania) 

przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. Oddziaływania 

pomijalne i małe, jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie 

były przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Oddziaływania średnie oraz duże zostały natomiast 

dodatkowo opisane, z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych i parametrów 

Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów. 
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Tabela 9-54 Znaczenie oddziaływania na klimat akustyczny w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Emisja hałasu i wibracji 
Zwiększenie poziomu hałasu  
w środowisku 

WP Mała Średnia Małe 

WA Mała Średnia Małe 

Etap eksploatacji  

Nie dotyczy Nie dotyczy 

WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap likwidacji 

Emisja hałasu i wibracji 
Zwiększenie poziomu hałasu  
w środowisku 

WP Mała Średnia Małe 

WA Mała Średnia Małe 
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Na podstawie zidentyfikowanych źródeł emisji hałasu, opisu Przedsięwzięcia, zagospodarowania 

terenu oraz wyników pomiaru tła akustycznego i modelowania wynika, że realizacja Przedsięwzięcia 

nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku niezależnie od 

wyboru wariantu lokalizacji miejsca wyjścia gazociągu na ląd. 

 

W odniesieniu do hałasu, za kluczowe uwarunkowania wpływające na możliwość i skalę wystąpienia 

oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o występowanie naturalnych barier tłumiących propagację hałasu w postaci roślinności 

charakterystycznej dla strefy przybrzeżnej (nadmorskie bory bażynowe) oraz zbiorowiska 

zastępcze w obszarach zmienionych antropogenicznie, 

o geomorfologię i ukształtowanie terenu (obszar przede wszystkim wydmowy oraz klify), 

o wyniki pomiarów tła akustycznego, 

o dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zewnętrznym, w odniesieniu do terenów 

podlegających ochronie akustycznej; 

• antropogeniczne (ze strony Przedsięwzięcia): 

o źródła emisji hałasu i natężenie dźwięku, 

o rodzaj prac w fazie budowy, 

o czas pracy poszczególnych źródeł hałasu. 

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-55. 

Tabela 9-55 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Występowanie naturalnych barier 

tłumiących propagację hałasu w 
postaci roślinności 
charakterystycznej dla strefy 
przybrzeżnej 

9.19 Tak Tak 

Przekształcenie typu krajobrazu 
w wyniku realizacji 
Przedsięwzięcia 

9.6 Nie Nie 

Geomorfologia i ukształtowanie 
terenu (obszar przede wszystkim 
wydmowy oraz klify) 

9.6, 9.7 Tak Tak 

Wyniki pomiarów tła 
akustycznego 

9.9.1, Załącznik 
5. 

• w porze dziennej 
(w godzinach 6-
22): 36,3 dB(A) 

• w porze nocnej 
(w godzinach 22-
6): 35,2 dB(A) 

• w porze dziennej 
(w godzinach 6-
22): 37,0-60,2 
dB(A) 

• w porze nocnej 
(w godzinach 22-
6): 30,4-47,8 
dB(A) 

Obliczone maksymalne wartości 
równoważnego poziomu dźwięku 
A w punktach odbiorczych na 
granicy najbliższych terenów, dla 
których obowiązują dopuszczalne 
poziomy hałasu w środowisku 

9.9.1, Załącznik 5 

• w porze dziennej 
(w godzinach 6-
22): 38,2 dB(A), 

• w porze nocnej 
(w godzinach 22-
6): 29,9 dB(A) 

• w porze dziennej 
(w godzinach 6-
22): 44,8 dB(A), 

• w porze nocnej 
(w godzinach 22-
6): 37,0 dB(A) 

Etap realizacji prac związanych z 
budową gazociągu, dla którego 
został obliczony najwyższy 
równoważny poziom dźwięku A w 
punkcie odbiorczym LAeq, dB(A) 
(najdalej idący scenariusz)  

3.4.4, 3.4.5, 
3.5.1, 3.5.2, 
9.9.1, Załącznik 
5. 

• Etap 2 (Etap 2: 
jednoczesne 
wbijanie grodzic i 
prac ziemnych 
na miejscu 
lądowania i w 

miejscu realizacji 

• Etap 2 (Etap 2: 
jednoczesne 
wbijanie grodzic i 
prac ziemnych 
na miejscu 
lądowania i w 

miejscu realizacji 
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Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

łącznika SPOOL 
i ZZ) 

łącznika SPOOL 
i ZZ 

Źródło generujące hałas o 
największym natężeniu i zasięgu 
propagacji 

5.4, 9.9.1, 
Załącznik 5 

Sprzęt do wbijania 
grodzic/operacje 
wbijania grodzic 

(udary): 

• LWA dB(A)=126, 
• Efektywny czas 

pracy w ciągu 
normowego 
czasu 
odniesienia=25% 

• LWAeq dB(A)=120 

Sprzęt do wbijania 
grodzic/operacje 
wbijania grodzic 

(udary): 

• LWA dB(A)=126, 
• Efektywny czas 

pracy w ciągu 
normowego 
czasu 
odniesienia=25% 

• LWAeq dB(A)=120 

Czas emisji hałasu (porównanie 
czasu pracy na placu budowy dal 
poszczególnych Etapów) 

9.9.1, Załącznik 5 

• Etap 1: 21 dni 
• Etap 2.1: 35 dni 
• Etap 2.2: 35 dni 
• Etap 3.1: 77 dni 
• Etap 3.2: 77 dni 
• Etap 4: 5 dni 
• Etap 5: 10 dni 
• Etap 6: 2 dni 
• Etap 7: 13,5 dnia 

• Etap 1: 21 dni 
• Etap 2.1: 35 dni 
• Etap 2.2: 35 dni 
• Etap 3.1: 147 

dni 
• Etap 3.2: 77 dni 
• Etap 4: 5 dni 

• Etap 5: 10 dni 
• Etap 6: 2 dni 
• Etap 7: 13,5 dnia 

Istnienie obiektów budowlanych 
w odległości do 25 m od źródła 
drgań 

9.6, , Załącznik 5 Nie Nie 

Kumulacja oddziaływań 

11 (w odniesieniu 
do lądowej części 
Baltic Pipe – 
części nieobjętej 
Raportem) 

Tak Tak 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Zidentyfikowane, możliwe oddziaływania Przedsięwzięcia na klimat akustyczny będą miały 

znaczenie małe. Jest to związane przede wszystkim z małą wielkością potencjalnych oddziaływań, 

a więc lokalnym zasięgiem, krótkotrwałym występowaniem i średnią intensywnością. 

 

Obliczone wartości nie przekraczają wartości dopuszczalnych, które wynoszą 55 dB(A) w porze 

dziennej i 45 dB(A) w porze nocnej w miejscach podlegających ochronie hałasowej (tereny 

turystyczne i wypoczynkowe). Izofony równoważnego poziomu dźwięku A LAeq = 55 dB(A) w porze 

dziennej i LAeq = 45 dB(A) w porze nocnej nie obejmują swoim zasięgiem terenów, dla których 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

 

Z przeprowadzonych obliczeń i analiz wynika, że realizacja Przedsięwzięcia nie będzie stwarzać 

zagrożenia dla środowiska w zakresie wpływu emisji hałasu na stan klimatu akustycznego 

w żadnym z wariantów. Ze względu na dużą odległość terenu planowanych prac od najbliższych 

obszarów podlegających ochronie akustycznej oraz fakt, że w otoczeniu terenu robót znajdują się 

lasy, które spowodują znaczące wytłumienie emitowanego hałasu, przewiduje się, że wpływ 

prowadzonych prac na etapie budowy na stan klimatu akustycznego będzie nieznaczny. 

 

Przedsięwzięcie nie będzie powodować oddziaływań w zakresie emisji hałasu do środowiska w fazie 

eksploatacji. 
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Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu do środowiska w fazie likwidacji będzie – podobnie jak na 

etapie realizacji – związane prawdopodobnie z użyciem ciężkiego sprzętu do prac rozbiórkowych 

oraz ruchem pojazdów ciężarowych do wywozu zdemontowanych elementów rurociągu. Zasięg 

oddziaływania akustycznego prac rozbiórkowych zależeć będzie od zakresu likwidacji gazociągu 

oraz specyfikacji urządzeń, które będą wykorzystywane – z uwagi na brak w/w informacji, 

określenie zasięgu oddziaływania akustycznego, które wystąpi w fazie likwidacji, nie jest obecnie 

możliwe. Można się jednak spodziewać, że skala oddziaływań związanych z pracami likwidacyjnymi 

nie będzie większa od skali oddziaływań w fazie realizacji. 

 

Stosownie do przepisów normy PN-85/B02170 „Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez 

podłoże na budynki”, w przypadku obiektów budowlanych znajduje się w odległości większej niż 

20 m od źródła drgań technologicznych (wbijanie pali, wibromłoty, itp.) lub w odległości większej 

niż 25 m od źródła drgań przemysłowych, oddziaływanie w zakresie wibracji przekazywanych przez 

podłoże na etapie realizacji Przedsięwzięcia uznać można za pomijalne. 

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na klimat akustyczny w żadnym z rozważanych 

wariantów ze względu na nieprzekroczone wartości dopuszczalne hałasu w środowisku.  

 

Oddziaływania powiązane 

Z punktu widzenia całościowej oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko, oddziaływanie 

na klimat akustyczny ma istotne znaczenie z punktu widzenia człowieka (zarówno w odniesieniu do 

lokalnych społeczności oraz pod względem wpływu na turystykę, stanowiącą główne źródło 

utrzymania na tych terenach). Hałas może tez negatywnie oddziaływać na zwierzęta 

(w szczególności ssaki oraz ptaki). 

 

Na etapie budowy Przedsięwzięcia, ze względu na zwiększony poziom hałasu, mogą zachodzić 

potencjalne wtórne oddziaływania na turystykę oraz jakość życia ludzi. Oddziaływania te będą miały 

charakter lokalny, krótkotrwały i nie będą miały charakteru znaczącego. Wyniki oceny 

oddziaływania Przedsięwzięcia na turystykę zostały przedstawione w Rozdziale 9.31.2 Raportu, na 

ludność w Rozdziale 9.27.2 Raportu.  

 

Zwiększenie poziomu hałasu w środowisku może potencjalnie w skali lokalnej wpływać na faunę – 

w szczególności na ptaki i ssaki poprzez płoszenie, niepokoje i maskowanie sygnałów 

(oddziaływanie Przedsięwzięcia na faunę zostało opisane w Rozdziale 9.19.2 Raportu). Uznaje się, 

że pomimo takiego potencjalnego zaburzenia, nie będzie to powodować oddziaływań o charakterze 

znaczącym. 

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia przewiduje się możliwe wystąpienie kumulacji 

oddziaływań z lądową częścią gazociągu, stanowiącą infrastrukturę niezbędną do obsługi 

międzynarodowego Gazociągu Bałtyckiego (Baltic Pipe), która ma swój początek za ogrodzeniem 

SZG (objętej niniejszym ROOŚ). 

 

Potencjalna kumulacja oddziaływań związanych z emisją hałasu może wynikać – podobnie jak 

w przypadku emisji zanieczyszczeń do powietrza, ze wzmożonego ruchu pojazdów biorących udział 

w pracach budowlanych i transporcie materiałów zarówno dla odcinka wyjścia na ląd części 

morskiej rurociągu (wraz ze SZG), jak i na potrzeby budowy odcinka lądowego – w przypadku 

równoległego lub następczego w czasie prowadzenia prac. Oddziaływania potencjalnie kumulujące 

się będą dotyczyły zarówno emisji z hałasu przez maszyny i urządzenia na placu budowy, 

jak i pojazdów po drogach dojazdowych. Poziom hałasu w przypadku prowadzenie prac 

jednoczasowo nie powinien powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica, może jednak okresowo i miejscowo przekraczać w wariancie Rogowo. 
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Porównanie wariantów 

Spośród obu analizowanych wariantów Przedsięwzięcia, za wariant bardziej korzystny dla 

środowiska, ze względu na oddziaływania akustyczne, należy uznać wariant Niechorze-Pogorzelica. 

Obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku na najbliższych terenach podlegających 

ochronie akustycznej są zdecydowanie niższe w przypadku tego wariantu niż w przypadku wariantu 

Rogowo. Ponadto, w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica w zasięgu oddziaływania 

znajdować się będzie znacznie mniej receptorów wrażliwych na oddziaływanie akustyczne. 

W wariancie Rogowo zachodzi także istotne zagrożenie skumulowanych oddziaływań hałasowych 

ze strony Przedsięwzięcia i drogi powiatowej łączącej Mrzeżyno i Rogowo, szczególnie ruchliwej 

w okresie szczytu turystycznego.  

 

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że zdecydowanie wyższe poziomy hałasu występują na 

granicy terenu Kompleksu Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „Laguna” w Mrzeżynie – w wariancie 

Rogowo. Wynika to z faktu, że kompleks ten zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy 

Kołobrzeskiej, która jest głównym źródłem hałasu drogowego w analizowanym rejonie. 

W przypadku pozostałych punktów odbiorczych, zmierzone wartości równoważnego poziomu 

dźwięku kształtują się na zdecydowanie niższych poziomach. Należy zwrócić uwagę, że pomiary 

zostały wykonane poza sezonem turystycznym. W czasie trwania sezonu turystycznego poziomy 

tła akustycznego w analizowanym rejonie mogą być znacząco wyższe ze względu na wzmożony 

ruch pojazdów oraz aktywność rekreacyjno-wypoczynkową dużej liczby osób. 

 Wnioski 

1) Zidentyfikowane oddziaływania Przedsięwzięcia na klimat akustyczny i drgania będą miały małą 

wielkość oraz małe znaczenie. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na klimat akustyczny i drgania w żadnym  

z rozważanych wariantów. 

3) Wartości obliczeń poziomów hałasu w punktach odbiorczych dal obu wariantów nie przekraczają 

wartości dopuszczalnych, które wynoszą 55 dB(A) w porze dziennej i 45 dB(A) w porze nocnej. 

Izofony równoważnego poziomu dźwięku A LAeq=55 dB(A) w porze dziennej i LAeq=45 dB(A) 

w porze nocnej nie obejmują swoim zasięgiem terenów, dla których obowiązują dopuszczalne 

poziomy hałasu w środowisku. 

4) Nie zostały zidentyfikowano działań ani przedsięwzięć, zarówno w ramach realizacji 

Przedsięwzięcia, ani poza jego realizacją, które mogłyby spowodować istotną kumulację 

oddziaływań na klimat akustyczny i drgania. 

5) Nie zachodzi potrzeba stosowania specjalnych dodatkowych działań ograniczających wpływ 

przedsięwzięcia na klimat akustyczny i drgania (wibracje). 

6) Wariantem bardziej korzystnym dla środowiska jest wariant Niechorze-Pogorzelica. 
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ŚRODOWISKO BIOLOGICZNE – MORZE 

9.10 Plankton  

W rozdziale dokonano opisu fito- i zooplanktonu występującego w akwenie, w strefie potencjalnego 

oddziaływania Przedsięwzięcia w jego rozważanych wariantach oraz przedstawiono wyniki oceny 

oddziaływania Przedsięwzięcia na te grupy organizmów. 

 

Planktonem określane jest zbiorowisko organizmów unoszących się mniej lub bardziej biernie  

w toni wodnej, niezdolnych do pokonywania większych prądów wodnych. Należą do niego zarówno 

rośliny (fitoplankton), jak i zwierzęta (zooplankton), a także bakterie i inne heterotroficzne 

mikroorganizmy (Żmudziński, 2002). 

 

Organizmy planktonowe stanowią pierwsze ogniwo łańcucha troficznego ekosystemu morskiego. 

Jakość planktonu determinuje tym samym jakość środowiska morskiego. Ramowa Dyrektywa 

Wodna oraz Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej uznają z tego powodu plankton za 

jeden ze wskaźników jakości wód. Do polskiego porządku prawnego przepisy RDW i RDSM zostały 

wdrożone przede wszystkim poprzez ustawę Pw, które nakazują dokonanie oceny wpływu realizacji 

przedsięwzięć na jakość wód i na cele środowiskowe określone dla wód.  

 

Przedsięwzięcie będzie przebiegać przez dwa akweny: wody otwarte Basenu Bornholmskiego 

(Akwen nr 36) i polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego (Akwen nr 38). W niniejszym 

Raporcie dokonana została ocena wpływu na cele środowiskowe określone dla tych wód 

Rozporządzeniem RDSM. Ocena oddziaływania na plankton, przedstawiona w tym rozdziale, jest 

jednym z elementów tej oceny.  

 

Rozdział niniejszy wypełnia zalecenia sformułowane w punkcie IV.11 postanowienia RDOŚ  

w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12 o zakresie raportu  

o oddziaływaniu.   

 Charakterystyka 

Fitoplankton 

Do fitoplanktonu zaliczane są mikroskopijne organizmy roślinne (glony) biernie unoszące się 

w prześwietlonej warstwie toni wodnej. W Bałtyku stwierdzona została obecność ponad 700 

gatunków fitoplanktonu (HELCOM PEG Biovolume File; Hälfors, 2004), wśród których dominują: 

okrzemki (266 gatunków), zielenice (147 gatunków), bruzdnice (134 gatunki) oraz sinice  

(111 gatunków). Skład gatunkowy i liczebność fitoplanktonu w Bałtyku jest zmienny geograficznie. 

W miarę przesuwania się z zachodu na wschód zanikają stopniowo gatunki morskie, a ich miejsce 

zajmują formy słonawowodne, natomiast w wysłodzonych wodach w sąsiedztwie ujść większych 

rzek, zatokach i zalewach wyraźnie dominują gatunki słodkowodne. Fitoplankton Bałtyku 

charakteryzuje się bardzo wyraźną zmiennością sezonową. Wiosną, kiedy zwiększa się 

nasłonecznienie, temperatura wody rośnie a stężenie substancji biogennych jest duże, rozpoczyna 

się zakwit okrzemek, a zaraz po nim bruzdnic. Zakwity wiosenne mogą być bardzo intensywne  

i w sprzyjających warunkach liczebność fitoplanktonu może sięgać kilkuset milionów osobników na 

m3 wody. Latem w miarę wzrostu temperatury wód oraz wyczerpywania się substancji odżywczych, 

miejsce okrzemek zajmują sinice, jako organizmy często posiadające zdolność asymilacji azotu 

atmosferycznego. Bardzo intensywne zakwity sinic obserwowane w ostatnich latach są zjawiskiem 

niekorzystnym, gdyż wśród tej grupy organizmów znajduje się wiele gatunków toksycznych  

i potencjalnie toksycznych. W okresie jesiennym w fitoplanktonie Bałtyku ponownie dominują 

okrzemki, jednakże reprezentowane przez gatunki inne niż wiosną. Jesienią w wodach Bałtyku 

mogą również pojawiać się zakwity bruzdnic. Zimą natomiast liczebność fitoplanktonu w Bałtyku 

jest bardzo niska (Portal NaszBaltyk.pl, Bralewska, 1992; Jaanus et al., 2011; Ringer, 1973; 

Wasmund, 2000, 2001; Witek i in., 1993). W ekosystemie morskim fitoplankton pełni istotną rolę 

głównego producenta i bazy pokarmowej dla innych organizmów (zooplanktonu, ryb, zoobentosu) 
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i znacząco wpływa na całkowity obieg węgla (Smetacek, 1999). Jest on pierwszym ogniwem 

łańcucha troficznego ściśle powiązanym z parametrami abiotycznymi środowiska, 

a w szczególności z zawartością soli biogennych, temperaturą i zasoleniem wody. Reaguje on 

kierunkowo na wszelkie zmiany środowiskowe zachodzące pod wpływem czynników 

fizykochemicznych (Kruk-Dowgiałło i in., 2010; Jaanus et al., 2016; Wasmund et al., 2016, 2017) 

i dzięki temu może być traktowany jako wskaźnik stanu ekologicznego danego akwenu. 

 

W ekosystemie fitoplankton pełni istotną rolę producenta pierwotnego oraz bazy pokarmowej dla 

innych organizmów (zooplankton, ryby, zoobentos). 

 

Na potrzeby Przedsięwzięcia w polskich obszarach morskich przeprowadzone zostały badania 

środowiskowe fitoplanktonu. Badania przeprowadzono pięciokrotnie: w marcu, maju, lipcu, 

wrześniu i listopadzie 2018 r., na trzech stacjach badawczych zlokalizowanych odpowiednio na 

przebiegu wariantu Niechorze-Pogorzelica (F_13), na przebiegu wariantu Rogowo (F_14) oraz  

w ich części wspólnej (F_12). Badania polegały na zebraniu próbek, pomiarze wybranych 

parametrów środowiskowych oraz analizie laboratoryjnej zebranych próbek. Pozwoliły one na 

uzyskanie kompleksowych informacji na temat fitoplanktonu występującego w rejonie realizacji 

Przedsięwzięcia oraz strefie jego potencjalnych oddziaływań, dotyczących jego składu 

taksonomicznego, liczebności i biomasy, z uwzględnieniem ich zmienności sezonowej. Dodatkowo 

podczas badań oznaczona została zawartość chlorofilu a. Szczegółowe informacje na temat 

przeprowadzonych badań oraz ich wyników przedstawiono w Załączniku 2.A Raportu. 

 

Podczas badań stwierdzono występowanie łącznie 140 taksonów fitoplanktonu. Zestawienie 

informacji na temat zidentyfikowanych taksonów fitoplanktonu przedstawia Tabela 9-56. 

 

Dwa spośród stwierdzonych taksonów stanowiły taksony obce dla Bałtyku południowego, z których 

jeden – Chaetoceros pauciramosus jest gatunkiem obcym i potencjalnie inwazyjnym. Udział 

gatunków obcych w całkowitej biomasie fitoplanktonu w poszczególnych terminach poboru był 

niewielki i wynosił nie wiecej niż 0,5% we wrześniu oraz 0,02% w listopadzie. 

 

Wyniki przeprowadzonych badań są zbieżne z aktualną wiedzą na temat zespołu fitoplanktonowego 

w rejonie Basenu Bornholmskiego. Analiza struktury taksonomicznej, liczebności i biomasy 

fitoplanktonu wykazała niewielkie zróżnicowanie przestrzenne fitoplanktonu przy jednoczesnej 

znacznej zmienności tych parametrów w poszczególnych terminach badań. Świadczy to  

o jednorodności obszaru i zmienności fenologicznej zespołu fitoplanktonowego występującego  

w badanym rejonie. 
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Tabela 9-56 Lista taksonów fitoplanktonu stwierdzonych podczas badań środowiskowych w obszarze planowanej budowy podmorskiego gazociągu Baltic Pipe w polskich obszarach 
morskich. 

Gromada Klasa Rząd Rodzina Nazwa taksonu 

F-13 F-14 F-12 

Miesiące Miesiące Miesiące 

III V VII IX XI III V VII IX XI III V VII IX XI 

Cryptophyta 

Cryptophyceae Cryptomonadales 
  Cryptomonadales x x x x x x x x x x x x x x x 

Geminigeraceae Teleaulax x x x x x x x x x x x x x x x 

Cryptophyta incertae 
sedis 

    Leucocryptos marina x   x x x x x x x x x x x   x 

Katablepharidophyceae Katablepharidales Katablepharidaceae Katablepharis remigera x x x x   x x x   x x   x     

Telonemea Telonemida   Telonema x   x x x x   x   x   x x   x 

Haptophyta Prymnesiophyceae Prymnesiales 
  Chrysochromulina+Prymnesium       x         x         x   

  Prymnesiales     x   x   x x   x   x x   x 

Chlorophyta 

Chlorophyceae Sphaeropleales 

Hydrodictyaceae Tetraedron caudatum                       x       

Scenedesmaceae 

Desmodesmus   x x                         

Desmodesmus bicellularis x                             

Scenedesmus ellipticus   x                           

Selenastraceae 

Monoraphidium       x x       x         x x 

Monoraphidium contortum x x x   x       x x         x 

Monoraphidium komarkovae                     x         

Raphidocelis+Monoraphidium         x x x     x x       x 

Prasinophyceae Pyramimonadales Pyramimonadaceae Pyramimonas   x x x x x x x x x x x x x x 

Trebouxiophyceae 

Chlorellales Koliellaceae Koliella spiralis   x                           

Oocystales Oocystaceae 

Binuclearia lauterbornii x x x     x   x     x x x     

Oocystis x   x     x   x     x   x     

Oocystis borgei   x x         x               

Oocystis lacustris     x     x   x     x         
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Gromada Klasa Rząd Rodzina Nazwa taksonu 

F-13 F-14 F-12 

Miesiące Miesiące Miesiące 

III V VII IX XI III V VII IX XI III V VII IX XI 

Trochiscia multispinosa x   x   x x x x   x x x x   x 

Choanozoa Choanoflagellatea     Choanoflagellatea x x   x x x x   x x x x   x x 

Ciliophora Litostomatea Cyclotrichiida Mesodiniidae Mesodinium rubrum x x x x x x x x x x x x x x x 

Cyanobacteria Cyanophyceae 

Chroococcales 

  Chroococcales x x x x x x x x x x x x x x x 

Chroococcaceae 

Chroococcus aphanocapsoides     x                         

Chroococcus microscopicus         x         x   x     x 

Limnococcus limneticus     x x                       

Cyanobacteriaceae Aphanothece paralleliformis x x       x x x   x x x       

Gomphosphaeriaceae Woronichinia                     x         

Nostocales Nostocaceae 

Aphanizomenon x   x x   x x x x x   x x x   

Dolichospermum     x x       x               

Nodularia spumigena     x                     x   

Oscillatoriales   Oscillatoriales x x x x x x   x x x x   x x x 

Synechococcales Merismopediaceae 

Aphanocapsa   x   x   x x x     x x x     

Aphanocapsa incerta     x               x         

Aphanocapsa delicatissima             x         x       

Aphanocapsa holsatica           x                   

Merismopedia punctata       x x x                 x 

Merismopediaceae   x     x x         x x     x 

Snowella   x x                         

Snowella lacustris x x x x   x x x x x x x x     

Snowella septentrionalis x x     x x             x   x 

Coelosphaerium kuetzingianum              x       x x       
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Gromada Klasa Rząd Rodzina Nazwa taksonu 

F-13 F-14 F-12 

Miesiące Miesiące Miesiące 

III V VII IX XI III V VII IX XI III V VII IX XI 

Synechococcaceae 

Anathece x x x x x x x x   x x x x x x 

Anathece clathrata           x           x       

Anathece minutissima x x     x x x       x x     x 

Anathece+Cyanodictyon     x x       x               

Cyanodictyon x x x x x x x x   x x x x   x 

Cyanodictyon planctonicum x         x x     x x x       

Lemmermanniella   x x     x x x     x x x     

Synechococcaceae 1 x x     x x x       x x     x 

Synechococcaceae 2   x         x x       x       

Euglenozoa Euglenoidea 
Euglenida 

Euglenaceae Euglenida     x   x                   x 

  Trachelomonas                         x     

Eutreptiida Eutreptiaceae Eutreptiella x x x x x x x x x x x x x x x 

Myzozoa Dinophyceae 

Dinophysiales Dinophysiaceae 
Dinophysis             x         x       

Dinophysis acuminata x x   x     x   x     x   x   

Gonyaulacales 

Ceratiaceae Ceratium tripos                   x           

Cladopyxidaceae 
Micracanthodinium     x x x   x x x x x x x   x 

Peridiniella catenata                 x   x         

Gonyaulacaceae 

Alexandrium                           x   

Amylax triacantha   x         x         x       

Gonyaulax     x x       x x             

Gymnodiniales Gymnodiniaceae 

Gymnodiniales AU x x x x x x x x x x x x x x x 

Gymnodiniales HT x x x x x x x x x x x x x x x 

Amphidinium crassum x   x           x   x x   x   
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Gromada Klasa Rząd Rodzina Nazwa taksonu 

F-13 F-14 F-12 

Miesiące Miesiące Miesiące 

III V VII IX XI III V VII IX XI III V VII IX XI 

Amphidinium sphenoides x x       x x     x   x       

Aureodinium pigmentosum                 x             

Gymnodinium         x         x         x 

Gymnodinium AU x x       x x       x x x     

Gymnodinium HT x x         x       x x       

Gymnodinium simplex         x x x     x x x     x 

Gyrodinium x x x x   x x x x   x x x x   

Gyrodinium 1                 x         x   

Gyrodinium fusiforme x       x x x         x     x 

Gyrodinium spirale x x     x x x     x x       x 

Katodinium glaucum   x   x x x x   x x x x x x x 

Warnowiaceae 
Nematopsides vigilans                         x     

Warnowiaceae     x         x         x     

Peridiniales 

  
Peridiniales w klasie wielkości 
10-30 µm 

      x x       x x       x x 

  Peridiniales AU x x x     x x       x x       

  Peridiniales HT            x  x     x           

Peridiniida incertae sedis 

Heterocapsa x                 x     x     

Heterocapsa rotundata x x x x x x x x x x x x x x x 

Heterocapsa triquetra     x         x x     x   x   

Protoperidiniaceae 

Diplopsalis             x                 

Oblea rotunda   x x       x x       x       

Protoperidinium             x                 

Protoperidinium bipes   x         x         x       
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Gromada Klasa Rząd Rodzina Nazwa taksonu 

F-13 F-14 F-12 

Miesiące Miesiące Miesiące 

III V VII IX XI III V VII IX XI III V VII IX XI 

Protoperidinium brevipes                       x       

Protoperidinium pellucidum                       x       

Prorocentrales Prorocentraceae Prorocentrum cordatum         x         x         x 

Pyrocystales Pyrocystaceae Dissodinium pseudolunula                   x           

Suessiales Biecheleriaceae Biecheleria baltica x   x x                 x x   

Ochrophyta Bacillariophyceae 

    Pennales x x     x x       x x     x x 

Bacillariales Bacillariaceae 
Cylindrotheca closterium   x x x     x x               

Nitzschia     x         x x       x x   

Centrales   Centrales x x x x x x x   x x       x x 

Chaetocerotanae 
incertae sedis 

Attheyaceae Attheya septentrionalis     x                   x x   

Chaetocerotaceae 

Chaetoceros x x x     x   x     x         

Chaetoceros castracanei     x   x x   x   x x   x   x 

Chaetoceros ceratosporus x         x                   

Chaetoceros danicus     x   x x     x x x     x x 

Chaetoceros pauciramosus       x         x         x   

Chaetoceros seiracanthus       x         x             

Chaetoceros similis x x         x       x x       

Chaetoceros subtilis x         x         x         

Coscinodiscales 
Coscinodiscaceae 

Coscinodiscus x       x x     x x         x 

Coscinodiscus granii         x                   x 

Hemidiscaceae Actinocyclus x   x x x x x x x x x   x x x 

Fragilariales Fragilariaceae 
Belonastrum berolinensis                           x   

Diatoma tenuis x x         x         x       
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Gromada Klasa Rząd Rodzina Nazwa taksonu 

F-13 F-14 F-12 

Miesiące Miesiące Miesiące 

III V VII IX XI III V VII IX XI III V VII IX XI 

Fragilaria x                             

Meridion circulare                     x         

Fragilariaceae x                       x     

Melosirales   Melosira arctica x                   x         

Hemiaulales Hemiaulaceae Cerataulina pelagica                 x             

Naviculales 
Diploneidaceae Diploneis didyma x x x x       x   x           

Naviculaceae Navicula x x       x         x         

Rhizosoleniales Rhizosoleniaceae Dactyliosolen fragilissimus       x         x         x   

Thalassiophysales Catenulaceae Amphora x                             

Thalassiosirales 

Skeletonemaceae Skeletonema marinoi x x       x x       x         

Stephanodiscaceae 
Cyclotella     x x       x x       x x   

Cyclotella choctawhatcheeana       x x x     x x       x x 

Thalassiosiraceae 

Thalassiosira   x         x                 

Thalassiosira baltica x                             

Thalassiosira decipiens x         x         x         

Thalassiosira levanderi x x       x         x         

Chrysophyceae 

    Chrysophycean cyst     x         x         x     

Chromulinales Dinobryaceae 
Dinobryon balticum   x         x         x       

Dinobryon faculiferum       x         x         x   

Dictyochophyceae Pedinellales Pedinellaceae Pseudopedinella   x x x x   x x x     x x x x 

Inne 
Ebriophyceae Ebriales Ebriaceae Ebria tripartita x x x x x x x x x x x x x x x 

      cysta     x x       x         x     
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Gromada Klasa Rząd Rodzina Nazwa taksonu 

F-13 F-14 F-12 

Miesiące Miesiące Miesiące 

III V VII IX XI III V VII IX XI III V VII IX XI 

Flagellates 2-10 µm spherical x x x x x x x x x x x x x x x 

Flagellates 10-15 µm spherical x       x x x x     x x     x 

Flagellates 5-15 µm oblong x     x x x   x x x       x x 

Flagellates X 5-15 µm x x x x x x x x x   x x x x x 

Inne 3-15 µm                 x         x   

Liczba taksonów 140 62 57 59 48 49 61 58 50 46 48 59 58 45 43 49 

x 
takson stwierdzony w próbkach z danego 
miesiąca 

                 

  takson obcy dla Bałtyku południowego                  
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Zooplankton 

Zooplankton w Bałtyku cechuje mała różnorodność gatunkowa. W jego skład wchodzą głównie 

skorupiaki będące przedstawicielami widłonogów (Copepoda), wioślarek (Cladocera)  

i szczeponogów (Mysidaceae), dość liczne są również wrotki (Rotifera), pierwotniaki (Protozoa)  

i meduzy krążkopławów (Scyphozoa). Do zooplanktonu zalicza się również jaja i larwy wielu 

zwierząt dennych (wieloszczetów, skorupiaków, ślimaków, małży, mszywiołów), a także wielu 

gatunków ryb, określane mianem meroplanktonu. Wśród zooplanktonu Bałtyku obserwuje się 

zróżnicowanie składu jakościowego i ilościowego w zależności od rejonu. Na zachodzie dominują 

morskie gatunki widłonogów, natomiast im dalej na wschód i północ tym powszechniejsze stają się 

gatunki słonawowodne, a w wysłodzonych zatokach i zalewach gatunki słodkowodne, w tym 

głównie wioślarki i wrotki. W Bałtyku zooplankton rozwija się najliczniej w miesiącach 

późnowiosennych i letnich. Wiosną jego znaczny procent stanowią widłonogi, podczas gdy głównym 

składnikiem zooplanktonu letniego są ciepłolubne wioślarki (Portal NaszBaltyk.pl). 

 

Ekologiczna rola zooplanktonu jest integralne powiązana z funkcjonowaniem sieci troficznej, 

produktywności ekosystemu oraz obiegu składników pokarmowych i węgla (HELCOM, 2017c). 

Roślinożerna frakcja zooplanktonu żywi się fitoplanktonem, natomiast sam zooplankton stanowi 

zdobycz dla zwierząt na wyższych poziomach troficznych. 

 

Na potrzeby Przedsięwzięcia, w strefie potencjalnych oddziaływań przeprowadzone zostały badania 

środowiskowe mezozooplanktonu. Badania wykonano czterokrotnie: w marcu, maju, lipcu 

i wrześniu 2018 r., na trzech stacjach badawczych zlokalizowanych odpowiednio na przebiegu 

wariantu Niechorze-Pogorzelica (Z_13), na przebiegu wariantu Rogowo (Z_14) oraz w ich części 

wspólnej (Z_12). Badania polegały na zebraniu próbek, pomiarze wybranych parametrów 

środowiskowych oraz analizie laboratoryjnej zebranych próbek. Pozwoliły one na uzyskanie 

kompleksowych informacji na temat mezozooplanktonu, dotyczących jego składu 

taksonomicznego, liczebności i biomasy, z uwzględnieniem ich zmienności sezonowej. Szczegółowe 

informacje na temat przeprowadzonych badań oraz ich wyników przedstawiono w Załączniku 2.B 

Raportu. 

 

Podczas badań stwierdzono występowanie łącznie 24 różnych taksonów, typowo obserwowanych 

w południowo-zachodnim rejonie Bałtyku, w tym 8 taksonów widłonogów (Copepoda), 5 gatunków 

wioślarek (Cladocera), 5 taksonów wrotków (Rotifera), 1 gatunek ogonicy (Appendicularia) oraz 5 

taksonów meroplanktonu. Nie stwierdzono obecności taksonów obcych lub inwazyjnych. 

Zestawienie informacji na temat zidentyfikowanych taksonów mezozooplanktonu przedstawia 

Tabela 9-57.

https://naszbaltyk.pl/
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Tabela 9-57 Lista taksonów mezozooplanktonu stwierdzonych podczas badań środowiskowych 
w obszarze planowanej budowy podmorskiego gazociągu Baltic Pipe w polskich obszarach morskich. 

Takson 

Z_12 (odcinek 
wspólny) 

Z_13 (odcinek 
Niechorze) 

Z_14 (odcinek 
Rogowo) 

03. 
18 

05. 
18 

07. 
18 

09. 
18 

03. 
18 

05. 
18 

07. 
18 

09. 
18 

03. 
18 

05. 
18 

07. 
18 

09. 
18 

C
o
p
e
p
o
d
a
 

Acartia spp. + + + + + + + + + + + + 

Acartia bifilosa + + + + + + + + + + + + 

Acartia 
longiremis 

+ + - + + + + + + + + - 

Centropages 
hamatus 

+ + + + + + + + + + + + 

Eurytemora 
affinis 

- + + - - - + - - + + + 

Pseudocalanus 

acuspes 
+ + - - + + - - + + - - 

Temora 
longicornis 

+ + + + + + + + + + + + 

Harpacticoida - - - - + - + - + - - - 

C
la

d
o
c
e
ra

 

Bosmina 
coregoni 

+ - + + + - + + - - + + 

Evadne 
nordmanni 

+ + + + - + + + - + + + 

Pleopis 
polyphemoides 

- - - + - - + + - - - + 

Podon 
intermedius 

- - + + - - + + - - - + 

Podon 
leuckartii 

+ + - - - + - - - + - - 

R
o
ti
fe

ra
 

Keratella 

cochlearis 
- - - + - - - + - - - + 

Keratella 
cruciformis 

- - - + - - - - - - - - 

Keratella 
quadrata 

- - - + - - + + - - + + 

Synchaeta sp. + + - - + + - - + + - - 

Trichocerca sp. - - - + - - - - - - - + 

A
p
p
e
n
d
ic

u
la

ri
a
 

Fritillaria 
borealis 

+ + - - + + - - + + - - 

m
e
ro

p
la

n
k
to

n
 

Amphibalanus 
improvisus 
(larwa) 

- - - - - + + - - - - + 

Bivalvia 
weliger 

+ + + + + + + + + + + + 

Decapoda 
larwa 

- - - - - - - + - - - - 

Gastropoda 
weliger 

- - - - - - + + - - + + 

Polychaeta 
larwa 

+ + - - + + - + + - - - 

Łącznie 13 13 9 14 12 13 15 15 11 12 11 15 

 

Badania wykazały, że jakościowa i ilościowa struktura mezozooplanktonu była charakterystyczna 

dla polskich obszarów morskich (Krzymiński i in., 2018). Zaobserwowano w niej typowe dla tego 

rejonu zmiany sezonowe. Wczesną wiosną (marzec) dominowały widłonogi (Copepoda), z kolei w 

maju i lipcu nastąpił masowy rozwój i wzrost znaczenia wrotków (Rotifera) i wioślarek (Cladocera),  

a następnie ponowny wzrost roli widłonogów we wrześniu. 
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Nie zaobserwowano wyraźnych różnic w strukturze jakościowej i ilościowej mezozooplanktonu 

między stacjami badawczymi położonymi na przebiegu poszczególnych wariantów Przedsięwzięcia 

(Niechorze-Pogorzelica i Rogowo) oraz w ich części wspólnej. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Żaden z gatunków planktonu występujących w Bałtyku nie jest objęty ochroną na podstawie prawa 

krajowego lub unijnego. Żaden z gatunków nie został również uwzględniony na Czerwonej Liście 

gatunków Morza Bałtyckiego zagrożonych wyginięciem HELCOM (2013), w Czerwonej Księdze 

gatunków zagrożonych IUCN (zarówno w odniesieniu do Europy, jak i Świata), ani też w krajowych 

czerwonych księgach i listach. Niemniej jednak, ze względu na ważną rolę jaką organizmy 

planktonowe pełnią w ekosystemie Bałtyku jako pierwsze ogniwo łańcucha troficznego, znaczenie 

zasobu określone zostało jako średnie. 

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Plankton jest formacją ekologiczną szybko reagującą na wszelkie zmiany środowiskowe zachodzące 

pod wpływem czynników fizykochemicznych (zwłaszcza zmiana temperatury i naświetlenia  

w strefie płytkiej), a więc również te związane z planowanym Przedsięwzięciem. Potencjalne 

oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia, które mogą wpływać na zmianę warunków bytowania 

planktonu, będą zachodzić jednak w strefie bezpośredniego sąsiedztwa źródeł emisji i zaburzeń,  

a te w zdecydowanej większości będą związane z ingerencją w dno morskie, a więc będą wpływać 

na warunki bytowania planktonu wyłącznie w strefach wody płytkiej. Wrażliwość tej grupy 

organizmów na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia będzie dodatkowo zmniejszona przez 

krótki cykl życia i bardzo dużą zmienność sezonową, podatność na oddziaływania należy więc uznać 

za małą. 

Tabela 9-58 Wyniki oceny wrażliwości planktonu na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia. 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap budowy i likwidacji 

Pogorszenie warunków 
bytowania 

Fito- i zooplankton Średnie Mała Niska 

Zmiany w strukturze 
jakościowo-ilościowej 

Fito- i zooplankton Średnie Mała Niska  

Istniejące presje antropogeniczne 

Główną presją antropogeniczną w odniesieniu do planktonu jest wprowadzanie do wód Bałtyku 

znacznych ilości zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł komunalnych i przemysłowych,  

w szczególności biogenów, powodujące jego eutrofizację. 

 

Konsekwencją wzmożonego dopływu biogenów jest wzmożony rozwój fitoplanktonu, zaś pośrednio 

– wzrost biomasy zooplanktonu. 

 

Zakwity fitoplanktonu są zjawiskiem naturalnym w ekosystemie Morza Bałtyckiego, niemniej 

jednak, w związku z eutrofizacją stają się one coraz częstsze i bardziej rozległe (HELCOM, 2018e). 

 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na etapie budowy, 

eksploatacji i likwidacji gazociągu, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu.  

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia. 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania na plankton. Ocena została 

wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na 

znaczenie poszczególnych oddziaływań i są pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, 
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określonego na podstawie 5 parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, 

intensywność i odwracalność – szczegółowy opis w Rozdziale 5 ROOŚ), z wrażliwością danego 

receptora na oddziaływania, na którą składa się podatność danego receptora na oddziaływania 

oraz jego rola w ekosystemie (omówione w niniejszym Rozdziale).  

 

Organizmy planktonowe będą narażone na kilka oddziaływań na etapie budowy i likwidacji 

Przedsięwzięcia, które zostały zestawione w poniższej tabeli, wraz z wynikami dokonanej oceny 

oddziaływania na poszczególne odziaływania.  
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Tabela 9-59 Znaczenie oddziaływania na plankton w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Wzburzenie osadów, uwolnienia 
biogenów i zanieczyszczeń z 
osadów 
 

Pogorszenie kondycji  
i warunków rozwoju 
organizmów morskich oraz 
zwiększenie ich śmiertelności 

WP Małe Niska Małe 

WA Małe Niska Małe 

Zmiany w strukturze 
jakościowo-ilościowej 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Etap eksploatacji   

Nie dotyczy Nie dotyczy 

WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap likwidacji (najdalej idący scenariusz z uwzględnieniem usunięcia całego gazociągu)  

Wzburzenie osadów, uwolnienia 
biogenów i zanieczyszczeń z 
osadów 
 

Pogorszenie kondycji  
i warunków rozwoju 
organizmów morskich oraz 
zwiększenie ich śmiertelności 

WP Małe Niska Małe 

WA Małe Niska Małe 

Zmiany w strukturze 
jakościowo-ilościowej 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 



 
 
 
 
 

 

475 

 

Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na fito- i zooplankton, należy spojrzeć  

z szerszej perspektywy na kluczowe parametry realizacji Przedsięwzięcia i parametry 

środowiskowe, które mogą mieć wpływ na ich występowanie.  

 

W odniesieniu do organizmów planktonowych, za kluczowe czynniki wpływające na możliwość  

i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o batymetria, mająca wpływ na: 

▪ warunki występowania planktonu – do 20 m, maksymalna do 30 m - im dłuższy odcinek 

na płytkiej wodzie (dobre naświetlenie, szybkie nagrzewanie się), tym większa skala 

potencjalnych oddziaływań na plankton, 

▪ rodzaj ingerencji w dno i skalę oddziaływań na plankton - do głębokości 20 m rurociąg 

będzie zakopywany, co będzie powodować zwiększone wzburzenie osadów, oraz emisję 

z nich biogenów i zanieczyszczeń do toni wodnej. Jednocześnie, ze względu na bardzo 

mały zasięg oddziaływań tego typu wokół miejsca wykonywanych prac, tylko na wodach 

bardzo płytkich, do kilku metrów, oddziaływania te mogą mieć wpływ na plankton, 

o rodzaj dna/osadów, mające wpływ na: 

▪ skalę oddziaływań związanych ze wzburzeniem osadów (zasięg, czas wzburzenia) – 

osady drobnopiaszczyste powodują większy zasięg, dłuższe osiadanie, występowanie 

dna twardego i kamienisk zmniejsza zasięg oddziaływań związanych ze wzburzeniem 

osadów, 

▪ zanieczyszczenie osadów – wpływa na wielkość uwolnień biogenów i zanieczyszczeń, 

które mogą powodować zmiany ilościowe i jakościowe planktonu;  

• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ długość odcinka, na którym rurociąg będzie zakopywany – im dłuższy tym większe 

oddziaływania związane z ingerencją w dno i wzburzeniem osadów,  

▪ odległość od brzegu miejsca wyjścia tunelu – im dalej tym mniejsze oddziaływanie na 

płytkich wodach wywołane zakopywaniem rurociągu, 

▪ czas trwania prac ingerujących w dno – dłuższa lub krótsza ekspozycja na potencjalne 

oddziaływania. 

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-60.  

Tabela 9-60 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 

charakterystyka 

(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-

Pogorzelica 
Rogowo 

Głębokość do 20/30m 

(zasięg siedlisk bentosowych) 
9.1.1 38/50 km 17/52 km 

Zasięg oddziaływań związany ze 

wzburzeniem osadów*  

1) maksymalny zasięg zagęszczenia 

15 mg/l (powyżej 12h) 

2) średni czas utrzymania się 

zawiesiny o zagęszczeniu 15 mg/l w 

toni wodnej 

5.1.2, 5.1.3 

1) 93,5 km2 

2) 5,9 h 

 

1) 9,4 km2 

2) 3,1 h 

Długość odcinka zakopywanego 3.5.8 43,8 km 22,6 km  

Długość tunelu po stronie morza 3.2.2  ok. 400 m ok. 850 m 

Skala uwolnień zanieczyszczeń z 

osadów 
9.3 Nieznacząca Nieznacząca 
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Oddziaływania nieznaczące 

Zwiększenie mętności wody, wywołane dyspersją osadów, w trakcie budowy odcinka gazociągu na 

wodach o głębokości do 20 metrów będzie występować na dość dużym obszarze (nawet do 447 

km2 w wariancie Niechorze-Pogorzelica przy zagęszczeniu 5 mg/l w okresie zimowym – najdalej 

idący scenariusz). Biorąc jednak pod uwagę naturalne zmętnienie wody w wyniku wzburzenia 

osadów w wyniku falowania, zwłaszcza podczas sztormów, które może przewyższać 100 mg/l i jest 

powszechnie występującym zjawiskiem (Jonson, 2005, Birklund, 2009), oddziaływania ze strony 

Przedsięwzięcia należy uznać za nieznaczące. Będą one skutkować ograniczeniem dostępności 

światła w toni wodnej – jednego z czynników warunkujących wzrost fitoplanktonu, ale będą to 

oddziaływania krótkotrwałe i lokalne. Kluczowym bowiem czynnikiem jest krótki okres 

utrzymywania się wzburzonych osadów w toni wodnej (średni czas utrzymania się zawiesiny  

w wodzie o zagęszczeniu 15 mg/l to ok. 3 do 7 godzin, a zagęszczenia 5 mg/l nie dłużej niż 15 

godzin, a maksymalny 36 dla 15 mg/l i 96 h dla 5 mg/l), co w zderzeniu z dużą zmiennością  

i krótkim okresem życia organizmów planktonowych, dodatkowo zmniejsza znaczenie 

oddziaływania.  Ewentualne zaburzenie dynamiki rozwoju fitoplanktonu będzie miało pośrednio 

wpływ na odżywiający się nim zooplankton. Zmniejszenia głębokości warstwy eufotycznej  

w związku ze zmniejszeniem przezroczystości wody, wpłynie niekorzystnie również na proces 

fotosyntezy fitobentosu. Jednak tego typu oddziaływania mogą mieć zauważalne znaczenie 

wyłącznie na bardzo płytkich wodach. Należy tu zauważyć, że na wodach do kilku metrów, 

Przedsięwzięcie nie będzie generować takich oddziaływań, ponieważ ingerencja w dno będzie 

prowadzona na głębokościach powyżej ok. 5 metrów po wyprowadzeniu rurociągu z tunelu (ok. 

400 m od linii brzegowej w Niechorzu-Pogorzelicy i ok. 850 m w Rogowie).    

 

Ze wzburzonych osadów do wody będą przechodzić m.in. formy labilne metali, zanieczyszczenia 

organiczne tj. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i polichlorowane bifenyle 

(PCB), biogeny (azot i fosfor). Szkodliwe związki chemiczne występują w morskim osadzie i wodzie 

w różnych formach, ale tylko niektóre z nich są przyswajalne przez organizmy żywe powodując 

negatywne skutki w postaci zmian w strukturze jakościowo-ilościowej planktonu. Jak wynika jednak 

z danych zaprezentowanych w Rozdziale 9.3.2 Raportu wyników oceny oddziaływania na jakość 

wód uwolnień zanieczyszczeń z osadów, oddziaływania te będą nieznaczące.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę, zidentyfikowane, możliwe oddziaływania Przedsięwzięcia na plankton 

będą miały znaczenie małe lub pomijalne. Jest to związane przede wszystkim z wielkością 

potencjalnych oddziaływań, a więc lokalnym zasięgiem, krótkotrwałym występowaniem, niską lub 

średnią intensywnością i odwracalnością skutków. Oddziaływania związane ze wzburzeniem 

osadów, ze względu na lokalny charakter i niską wrażliwość zasobów na te odziaływania uznano za 

pomijalne lub małe (więcej informacji na temat zasięgu i czasu trwania wzburzenia osadów, a także 

zasięgu i warstwy osiadania znajduje się w Rozdziale 5 Raportu).  

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na plankton w żadnym z rozważanych wariantów.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi 

zostały opisane w Rozdziale 4 i 5 Raportu. 

 

Na plankton mogą potencjalnie oddziaływać zaburzenia i emisje wywołane detonacją pozostałości 

broni konwencjonalnej. Będą to oddziaływania analogiczne jak przy fizycznej ingerencji w dno, 

wzburzeniu osadów. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich oddziaływań określono jako bardzo 

małe (patrz Rozdział 4 ROOŚ). Skala i zasięg oddziaływań będą się różnić od wielkości 

detonowanego ładunku, ale nie przekroczy skali regionalnej. Będą to oddziaływania o dużej 

intensywności, ale krótkookresowe i odwracalne. Wielkość oddziaływania oceniono na 

umiarkowane, a znaczenie oddziaływania na plankton jako małe.       
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Oddziaływania powiązane 

Z punktu widzenia całościowej oceny oddziaływania na środowisko Przedsięwzięcia, istotne 

znaczenie ma umiejscowienie planktonu w łańcuchu troficznym ekosystemu morskiego. Każda 

istotna, w skali i czasie trwania, zmiana jakościowa i ilościowa planktonu może wpływać na kolejne 

ogniwa łańcucha troficznego ekosystemu morskiego – bentos, ryby, ptaki, ssaki. Ponieważ jednak 

Przedsięwzięcie nie będzie w sposób zauważalny wpływać na plankton, nie dojdzie do wtórnych 

oddziaływań na inne elementy ekosystemu.  

 

Plankton jest też jednym z czynników oceny bioróżnorodności Morza Bałtyckiego (patrz Rozdział 

9.16 ROOŚ). Status bioróżnorodności planktonu został dla Basenu Bornholmskiego określony jako 

zły, na podstawie współczynnika zakwitu sinic i poziomu chlorofilu a. Realizacja Przedsięwzięcia, ze 

względu na nieznaczącą skalę oddziaływań na siedliska denne (od pomijalnych do małych), nie 

będzie w sposób zauważalny wpływać na zmianę tego statusu.   

 

Odziaływania na plankton, mają również znaczenie dla oceny wpływu Przedsięwzięcia na możliwość 

realizacji celów środowiskowych określonych dla wód morskich, zgodnie z Ramową Dyrektywą 

w sprawie Strategii Morskiej (patrz Rozdział 10.1 ROOŚ), takich jak: 

 

• zredukowanie lub utrzymanie presji antropogenicznych na bioróżnorodność; 

• utrzymanie naturalnego i stabilnego poziomu liczebności i różnorodności sieci troficznej. 

Analiza możliwych oddziaływań, jakie będzie powodować Przedsięwzięcie na etapie budowy, 

eksploatacji a także likwidacji, pozwala na stwierdzenie, że realizacja rurociągu Baltic Pipe nie 

wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wód morskich Morza 

Bałtyckiego.  

 

Oddziaływania na plankton będą miały charakter lokalny, krótkotrwały i nie będą miały charakteru 

znaczącego, zarówno w ujęciu krajowym, jak i całego projektu przebiegającego przez wody Morza 

Bałtyckiego (więcej w Rozdziałach 10, 11 i 12 ROOŚ).  

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na plankton.  

 

Porównanie wariantów 

Wariant preferowany (Niechorze-Pogorzelica) – charakteryzuje się ponad dwukrotnie dłuższym 

odcinkiem na wodach płytkich, niż wariant alternatywny (wariant Rogowo). Prace związane  

z przygotowaniem dna oraz układaniem i zakopywaniem gazociągu w tym wariancie będą trwały 

dwa razy dłużej niż w wariancie alternatywnym i do toni wodnej zostanie uwolniona łącznie 

dwukrotnie większa ilość osadów. Będą ona sumarycznie także dłużej utrzymywać się w toni 

wodnej. Mikrotunel zakończy się o ok. 450 m bliżej brzegu niż w wariancie alternatywnym, przez 

co na krótszej trasie gazociągu, na najpłytszych wodach, mogą występować potencjalne 

oddziaływania na plankton.   

 

Wariant alternatywny (Rogowo) – charakteryzuje się krótszym odcinkiem o głębokości poniżej 20 

m oznacza też mniejszą skalę interwencji w dno i krótszy czas prac związanych z zakopywaniem 

gazociągu. Dodatkowo, mikrotunel będzie kończył się o niecałe pół kilometra dalej od brzegu, co 

także zmniejszy odcinek zakopywania rurociągu. Skala i zasięg oddziaływań związanych  

z dyspersją osadów, będzie mniejszy niż w wariancie preferowanym.   

 

Podsumowując należy stwierdzić, że ze względu na nieznaczące oddziaływania Przedsięwzięcia na 

plankton w obydwu rozważanych wariantach, nie będą one miały znaczenia dla wyboru 

najkorzystniejszego dla środowiska wariantu Przedsięwzięcia.   
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 Wnioski 

1) Przedsięwzięcie nie będzie powodowało oddziaływań na plankton na etapie swojej eksploatacji.  

2) Wszystkie zidentyfikowane, możliwe oddziaływania Przedsięwzięcia na plankton, w trakcie 

budowy i likwidacji rurociągu, będą miały charakter oddziaływań nieznaczących. 

3) Ponieważ Przedsięwzięcie nie będzie w sposób zauważalny wpływać na plankton, nie dojdzie do 

wtórnych oddziaływań na inne elementy ekosystemu – bentos, ryby, ptaki, ssaki. 

4) Nie zidentyfikowano działań ani przedsięwzięć, zarówno w ramach realizacji Przedsięwzięcia ani 

poza jego realizacją, które mogłyby spowodować istotną kumulację oddziaływań na plankton.  

5) Przedsięwzięcie nie będzie wpływać na zmianę statusu bioróżnorodności ekosystemu morskiego 

poprzez oddziaływania na plankton. 

6) Realizacja rurociągu Baltic Pipe nie będzie miała wpływu na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych dla wód morskich Morza Bałtyckiego w kontekście planktonu. 

7) Skala i znaczenie potencjalnych oddziaływań na plankton w obydwu wariantach jest 

porównywalna.  
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9.11 Siedliska denne, fitobentos, zoobentos 

Bentos to zbiorowisko organizmów dennych zamieszkujących powierzchniową warstwę osadów 

dennych, w tym powierzchnię twardego substratu – kamieni, gliny itp. W skład bentosu wchodzi: 

fitobentos obejmujący rośliny naczyniowe zakorzenione w dnie oraz makroglony, 

przytwierdzające się do twardych powierzchni dna lub zalegające na dnie, i makrozoobentos 

(makrofauna denna) – grupa organizmów bezkręgowych pozostających w trakcie płukania osadu 

na sicie o rozmiarach oczka 1 mm (HELCOM, 1988). Fito- i makrozoobentos pełni ważną rolę 

ekologiczną w ekosystemie morskim, jako istotne ogniwo łańcucha troficznego. Obecność bentosu 

wpływa w sposób istotny na kształtowanie warunków życia innych organizmów morskich,  

a zwłaszcza ryb, ptaków, a także ssaków morskich. 

 

Skład i liczebność organizmów bentosowych jest czynnikiem klasyfikacji stanu ekologicznego wód 

morskich, zgodnie z RDW. Ponadto bentos, ze względu na strukturę, funkcje i procesy zachodzące 

w ekosystemie morskim ma szczególne znaczenie dla wypełnienia wymogów art. 8 ust. 1 lit. a) 

oraz art. 9 i 11 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 

r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego – tzw. 

Ramowa Dyrektywa w sprawie strategii morskiej („RDSM”). 

 

Wpływ na organizmy bentosowe podlega ocenie, także ze względu na ważną rolę jaką pełnie  

w łańcuchu troficznym ekosystemu morskiego (m.in. pokarm ryb i ptaków morskich). 

Odzwierciedleniem ww. obowiązków są przepisy krajowe. Na mocy art. 153 ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 z późn. zm.) bentos jest jedną z właściwości dla dobrego 

stanu środowiska wód morskich (utrzymanie integralności dna morskiego na poziomie 

zapewniającym ochronę struktury i funkcji ekosystemów bentosowych oraz brak negatywnego 

wpływu na te ekosystemy).  

 

Niniejszy rozdział wypełnia wymogi określone w postanowieniu scopingowym w punkcie IV.11 

postanowienia z RDOŚ w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12. 

 

Ocena oddziaływania na siedliska denne, fito- i zoobentos została wykonana w oparciu o dostępne 

dane o siedliskach dennych w rejonie potencjalnej realizacji i oddziaływania inwestycji, w tym 

zwłaszcza o wyniki badań bentosu, przeprowadzonych przez Instytut Morski w Gdańsku na 

obszarze potencjalnego oddziaływania Przedsięwzięcia, w roku 2018. Powyższe badania były 

częścią kompleksowego przedinwestycyjnego programu badań środowiska morskiego, który został 

przeprowadzony w latach 2017 – 2018 na potrzeby projektowanego gazociągu. Opis metodyki 

badań oraz szczegółowe ich wyniki przedstawiono w Załączniku 2.C i 2.D do Raportu. 

 

Do przeprowadzenia oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na bentos wykorzystano także modele 

rozpływu zawiesiny podczas etapu budowy, których wyniki przedstawione zostały w Rozdziale 5 

Raportu. 

 

Wyniki i wnioski zawarte w niniejszym rozdziale mają istotne znaczenie w kompleksowej ocenie 

oddziaływania na środowisko, m.in. na ichtiofaunę, rybołówstwo i ptaki morskie.  

 Charakterystyka 

Rejon realizacji Przedsięwzięcia, do momentu przeprowadzenia badań inwentaryzacyjnych, nie 

podlegał szczegółowemu rozpoznaniu w zakresie siedlisk dennych, fito- i zoobentosu.   

 

Dostępne dane literaturowe wskazują, że fitobentos bałtycki zasiedla dno strefy prześwietlonej  

i stanowi ważne środowisko życia dla bezkręgowców (skorupiaków, małży, wieloszczetów, 

ślimaków) oraz miejsc żerowania i rozrodu wielu gatunków ryb. Rejon Ławicy Odrzanej, 

zlokalizowanej na zachód od Przedsięwzięcia, ze względu na niesprzyjające warunki (tj. niskie 

natężenie światła, niestabilne podłoże) jest pozbawiony makrofitów. Często spotyka się tu jedynie 
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dryfujące algi Cladophora glomerata, Ceramium diaphanum, C. strictum, Polysiphonia violacea lub 

luźne pędy traw morskich (Zostera marina, Zannichellia palustris) (ECOExpert, 2012).  

Na zespół makrozoobentosu Ławicy Odrzanej składa się z kolei ok. 21 gatunków (Warzocha, 2004) 

reprezentowanych głównie przez obunogi Bathyporeia pilosa, małże Mya arenaria i ślimaki Hydrobia 

ulvae, a także wieloszczety Pygospio elegans i Hediste diversicolor oraz małże Cerastoderma 

glaucum i Limecola balthica (Zetller i Gosselck, 2006). Są to taksony, które spotyka się także  

w innych rejonach Zatoki Pomorskiej. Płytkowodna fauna denna wzdłuż otwartych brzegów 

morskich jest z kolei mało urozmaicona (Żmudziński, 1978). 

 

W rejonie inwestycji zlokalizowane są płytkowodne stacje monitorowania makrofauny dennej 

Państwowego Monitoringu Środowiska (stacje K6 i M3). Ogólny stan makrozoobentosu w rejonie 

wód otwartych Basenu Bornholmskiego został sklasyfikowany jako umiarkowany wg zasad 

Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz poniżej dobrego wg zasad Ramowej Dyrektywy ws. Strategii 

Morskiej (Krzymiński i in., 2017). W 2016 r. zoobentos w tym rejonie wykazywał gorszy stan niż 

w roku ubiegłym – na stacji K6 stan dobry (2015 r.) spadł do umiarkowanego, a na stacji M3  

w 2016 roku po raz pierwszy w historii danych pomiarowych został osiągnięty wskaźnik słabego 

stanu środowiska. Obserwowana sytuacja nie ma jednak związku z obniżeniem bioróżnorodności 

gatunkowej, lecz ze znaczną dominacją w liczebności gatunku Pygospio elegans, co wpływa na 

obniżenie wartości wskaźnika. 

 

W skład makrozoobentosu wchodzą gromady: małży (Bivalvia), skorupiaków (Crustacea), 

wieloszczetów (Polychaeta), skąposzczetów (Oligochaeta) i ślimaków (Gastropoda). Na znaczenie 

makrozoobentosu danego obszaru dla integralności ekosystemu bałtyckiego składają się: 

unikalność danego obszaru, liczebność gatunków i osobników, kondycja zbiorowisk organizmów, 

obecność gatunków siedliskotwórczych lub pełniących inne funkcje na rzecz ekosystemu, takie jak 

np. natlenienie osadu przez organizmy ryjące, zapewnienie schronienia lub pokarmu (Węsławski, 

2009). Małże stanowią często najważniejszy składnik makrofauny dennej. Odgrywają bardzo ważną 

rolę, przefiltrowując i oczyszczając olbrzymie ilości wody przydennej. Małżami, wieloszczetami  

i skorupiakami żywią się bentofagi: ryby i ptaki morskie (Żmudziński, 1990). Jaja i larwy małży to 

pokarm dla zooplanktonu i larw ryb (Szaniawska, 1991). Należący do gromady małży omułek – 

Mytilus trossulus odżywiając się odfiltrowaną z toni wodnej zawiesiną organiczną (biofiltrator) 

zwiększa lokalnie przezroczystość wody i przyczynia się do zmniejszenia skutków przeżyźnienia 

akwenu (eutrofizacji). Skupisko tego gatunku stanowi dogodne siedlisko dla zróżnicowanej fauny 

towarzyszącej, składającej się głównie ze skorupiaków oraz wielu innych drobnych bezkręgowców 

(Kruk-Dowgiałło i in., 2011). Odmienny typ zespołów dennych tworzą wieloszczety jako organizmy 

odżywiające się materią organiczną z osadu, które poprzez bioturbację (aktywność życiowa w dnie 

morskim, np. drążenie w osadzie) pozytywnie transformują strukturę fizyczną i geochemiczną 

osadu (Osowiecki i Kruk-Dowgiałło, 2006). 

 

Ważnym elementem analizy siedlisk dennych, fito- i zoobentosu, jest określenie rodzaju dna.  

W ramach badań przedinwestycyjnych została dokonana inwentaryzacja dna morskiego  

w korytarzach o szerokości 1 km dla obydwu rozważanych wariantów. Wyniki przedstawiają 

poniższe rysunki. W wariancie Niechorze-Pogorzelica w strefie przybrzeżnej dominuje dno pokryte 

glinami i kamieniska (dno twarde), w odróżnieniu od wariantu Rogowo, gdzie gliny występują na 

niewielkim fragmencie w bliskiej odległości od brzegu, kamieniska są bardzo rzadkie, a na 

większości trasy gazociągu dominuje miękkie dno piaszczyste.   
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Rysunek 9-73 Wyniki analizy dna oraz lokalizacja transektów badawczych siedlisk dennych w wariancie 
Niechorze-Pogorzelica (IMG, 2018). 

 

Rysunek 9-74 Wyniki analiz dna oraz lokalizacja transektów badawczych siedlisk dennych w wariancie 
Rogowo (IMG, 2018). 
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Fitobentos 

Analiza materiałów z obserwacji wizualnych, wykonanych podwodnym zdalnym pojazdem, 

dowodzi, że na badanym obszarze nie zidentyfikowano roślin naczyniowych zakorzenionych w dnie 

piaszczystym w obydwu rozważanych wariantach. Występowały natomiast makroglony 

(Phycophyta), głównie na twardym podłożu, przytwierdzone do kamieni i głazów w zakresie 

głębokości od 4,4 do 5 m. Makroglony występowały generalnie rzadko, w postaci pojedynczych 

osobników (pokrycie do 0,1% powierzchni). W wariancie Niechorze-Pogorzelica zidentyfikowano 

tylko na jednym transekcie, na kamienisku w odległości kilkunastu kilometrów od brzegu, na 

głębokości 17,5 m, nitkowate czerwone algi – najprawdopodobniej z rodziny Rhodomelaceae. 

Najczęstszym przedstawicielem rodziny Rhodomelaceae w polskim obszarze morskim jest 

Vertebrata fucoides (Hudson) Kuntze, 1891 (dawniej: Polysiphonia fucoides (Hudson) Greville, 

1824). Jest to roślina wieloletnia, rozmnażająca się wegetatywnie przez wytwarzanie zarodników. 

Jest gatunkiem występującym pospolicie na dnie kamienistym. Należy podkreślić, że kamieniste 

dno na obszarach badawczych było głównie zarośnięte nie przez makroalgi, ale przez gęste 

skupiska małży (70-100% kamienistych powierzchni). Znikome występowanie fitobentosu lub jego 

całkowity brak w badanych odcinkach są typowe dla polskiej strefy przybrzeżnej otwartego morza. 

 

Zoobentos 

Przeprowadzone na obszarze potencjalnego oddziaływania Przedsięwzięcia badania zoobentosu 

wykazały, że na przebiegu planowanego rurociągu występują dwa rodzaje siedlisk dna morskiego 

– osady piaszczyste (miejscami z domieszką gliny) oraz kamienne rafy. Oba siedliska zasiedlały 

typowe zespoły makrozoobentosu o relatywnie wysokim stopniu różnorodności taksonomicznej. 

Największą liczbę taksonów na dnie miękkim stwierdzono w wariancie Niechorze-Pogorzelica (20), 

nieco mniejszą w wariancie Rogowo (18), najuboższym pod względem różnorodności 

taksonomicznej był najgłębszy odcinek wspólny (14 taksonów). Najwięcej taksonów stwierdzono 

na dnie kamienistym, szczególnie w wariancie Niechorze-Pogorzelica. Kamienną rafę zasiedlało tam 

26 taksonów makrozoobentosu (Tabela 9-61). 

Tabela 9-61 Skład taksonomiczny makrozoobentosu dna miękkiego i twrdego na badanych odcinkach 
Niechorze, Rogowo i odcinku wspólnym w 2018 r. (IMG, 2018).  

Lp. Takson 

Dno miękkie 

Dno twarde Wariant 

Niechorze-

Pogorzelica  

Wariant 

Rogowo 

Odcinek 

Wspólny 

HYDROZOA 

1 Gonothyraea loveni + + + + 

PRIAPULIDA 

2 Halicryptus spinulosus   +  

POLYCHAETA 

3 Travisia forbesii   +  

4 Bylgides sarsi +    

5 Hediste diversicolor + + + + 

6 Scoloplos armiger   +  

7 Pygospio elegans + + + + 

8 Streblospio shrubsolii +   + 

9 Marenzelleria spp. + + + + 

10 Fabricia stellaris    + 

CLITELLATA 

11 Hirudinea    + 
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Lp. Takson 

Dno miękkie 

Dno twarde Wariant 

Niechorze-

Pogorzelica  

Wariant 

Rogowo 

Odcinek 

Wspólny 

12 Oligochaeta non det.  + + + + 

HEXANAUPLIA 

13 Amphibalanus improvisus + +   + 

MALACOSTRACA 

14 Cyathura carinata + +   + 

15 Bathyporeia pilosa + + +  

16 Monoporeia affinis     +  

17 Gammarus tigrinus + +   + 

18 Jaera marina + +   + 

19 Corophium volutator + +   + 

20 Diastylis rathkei + + +  

21 Melita palmata    + 

22 Microdeutopus gryllotalpa    + 

23 Corophium multisetosum    + 

GASTROPODA 

24 Hydrobiidae + +   + 

BIVALVIA 

25 Mytilus spp. + + + + 

26 Limecola balthica + + + + 

27 Cerastoderma glaucum + +   + 

28 Mya arenaria + + + + 

GYMNOLAEMATA 

29 Einhornia crustulenta + +   + 

RHABDITOPHORA 

30 Procerodes littoralis    + 

31 Dendrocoelum lacteum    + 

32 Planaria torva    + 

ENOPLA 

33 Nemertea    + 

Łącznie 20 18 14 26 

 

Makrozoobentos dna miękkiego 

Pod względem liczebności w wariancie Niechorze-Pogorzelica dominowała gromada wieloszczetów 

Polychaeta, która stanowiła 35,3% ogólnej liczebności makrozoobentosu, wśród których dominował 

piaskolubny Pygospio elegans 22,8%. Znaczny udział w strukturze ogólnej liczebności 

makrozoobentosu miały również ślimaki Gastropoda 34,3% oraz małże Bivalvia 26,1%. Pod 

względem biomasy zdecydowanie dominowała gromada małży Bivalvia, która osiągnęła 85,6% 

ogólnej biomasy makrozoobentosu. Wśród małży największy udział miał rogowiec bałtycki Limecola 

balthica 42,5% oraz sercówka pospolita Cerastoderma glaucum 33,6% ogólnej biomasy. 
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W wariancie Rogowo pod względem liczebności dominowała gromada małży Bivalvia, która 

stanowiła 44,4% ogólnej liczebności makrozoobentosu. Wśród nich dominował omułek Mytilus spp. 

25,2%. Udział małży niewiele przewyższał udział Hydrobiidae, które stanowiły 31,1% ogólnej 

liczebności makrozoobentosu. Pod względem biomasy dominacja gromady małży Bivalvia osiągnęła 

89,0% ogólnej biomasy makrozoobentosu. Wśród małży największy udział miały Limecola balthica 

38,3% i omułek Mytilus spp., który stanowił 33,5% biomasy wszystkich małży. Udział pozostałych 

gromad nie przekraczał 10% ogólnej biomasy makrozoobentosu.  

 

Na odcinku wspólnym obydwu wariantów pod względem liczebności dominowała gromada 

wieloszczetów Polychaeta 53,6%, z wysokim udziałem Pygospio elegans 40,2%. Znaczny udział  

w strukturze ogólnej liczebności makrozoobentosu miały małże Bivalvia, które stanowiły 34,7%. 

Wśród małży zdecydowanie dominował rogowiec Limecola balthica 33,5%. Udział pozostałych 

gromad nie przekraczał 10% ogólnej liczebności makrozoobentosu. Po względem biomasy 

dominacja gromady małży Bivalvia osiągnęła 72,3%. Podobnie jak w przypadku struktury 

liczebności, pod względem udziału w biomasie, wśród małży zdecydowanie dominował rogowiec 

Limecola balthica stanowiący 70,9%. biomasy wszystkich małży.  

 

Makrozoobentos dna twardego 

Struktura gatunkowa i ilościowa zespołów dna twardego w obydwu wariantach była podobna. 

Najpowszechniej występującymi taksonami na wszystkich badanych stacjach, były dwa gatunki 

pancerzowców Microdeutopus gryllotalpa oraz Gammarus tigrinus, drobne ślimaki z rodziny 

Hydrobiidae, przedstawiciel małży Mytilus spp. oraz Einhornia crustulenta.  Makrozoobentos 

poroślowy wraz z fauną towarzyszącą w badanym obszarze cechował się bogatym składem 

taksonomicznym. Na poszczególnych stacjach notowano od 12 do 19 taksonów. Pod względem 

liczebności dominowała gromada małży Bivalvia, która stanowiła 83,9% ogólnej liczebności 

makrozoobentosu. Wśród małży zdecydowanie dominował omułek Mytilus spp. 83,2%. Udział 

pozostałych gromad nie przekraczał 10% ogólnej liczebności makrozoobentosu. Pod względem 

biomasy dominacja gromady małży Bivalvia była większa niż w przypadku dominacji w ogólnej 

liczebności, osiągnęła 99,08% ogólnej biomasy makrozoobentosu. Zdecydowanie dominował 

omułek Mytilus spp., który stanowił 98,86% biomasy wszystkich małży. Udział pozostałych 

taksonów na poziomie gromad nie przekraczał 1% ogólnej biomasy makrozoobentosu.  

 

Szczegółowej charakterystyce poddano gatunki makrozoobentosu narażone na potencjalne 

oddziaływania Przedsięwzięcia, które występują na obszarze jego potencjalnych oddziaływań stale 

i w największej liczebności i udziale biomasy (patrz Załącznik 2D ROOŚ).   

Tabela 9-62 Charakterystyka gatunków makrozoobentosu będących przedmiotem oceny oddziaływania 
na środowisko i stwierdzonych w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia. 

Lp. 
Gromada 
nazwa łacińska/ 
zwyczajowa 

Gatunek 

nazwa 
łacińska/ 
zwyczajowa 

Biologia i ekologia 

Występowanie i stan 

populacji 
w polskich obszarach 
morskich 

1.  
Polychaeta 
wieloszczety 

Hediste 
diversicolor 
Nereida 

Drapieżny wieloszczet 
budujący w osadach rurki 
mieszkalne lub pełzający 
po dnie i roślinach, 
gatunek euryhalinowy, 
tolerujący okresowy 
spadek natlenienia wody 
przydennej, odgrywający 
ważną rolę  
w procesach bioturbacji, 
składnik diety ryb 
płastugowatych. 

Powszechnie występujący 
wzdłuż całego polskiego 
wybrzeża, zwłaszcza  
w rejonach płytkowodnych, 
zasiedlający głównie piaski  
i muł, występujący mniej 
licznie na jałowych 
piaskach otwartego morza, 

gdzie osobniki osiągają 
stosunkowo niewielkie 
rozmiary. 

2.  Polychaeta Wieloszczety 
Pygospio 
elegans 
Pygospio 

Niewielki wieloszczet 
budujący  
z ziaren piasku i 
szczątków muszli długie, 

Bardzo pospolity na całym 
obszarze dna piaszczystego 
POM, często w znacznym 
zagęszczeniu, najliczniej 
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Lp. 
Gromada 
nazwa łacińska/ 
zwyczajowa 

Gatunek 
nazwa 
łacińska/ 
zwyczajowa 

Biologia i ekologia 

Występowanie i stan 
populacji 
w polskich obszarach 
morskich 

elastyczne rurki 
mieszkalne, wznoszące 
się ponad powierzchnię 
dna, rozradzający się 
wczesną wiosną. 

zasiedlający dno płytsze, 
tworzący liczne 
koncentracje zarówno na 
jałowych piaskach 
otwartego morza, jak i na 
bogatym w materię 
organiczną dnie zatok 
Gdańskiej i Pomorskiej. 

3.  Polychaeta Wieloszczety 
Marenzelleria 
spp. 
Marenzelleria 

Nierodzimy gatunek 
inwazyjny w faunie 
bałtyckiej - 
przedstawiciel infauny, 
budując norki o 
głębokości do 25 cm, 
spełnia ważną rolę w 
procesach bioturbacji, 
odżywiający się 
cząstkami zawieszonymi 
w toni wodnej lub 
detrytusem z powierzchni 
osadów, pokarm wielu 
gatunków ryb. 

Występujący licznie na 
całym obszarze POM, 
zarówno na dnie 
piaszczystym, jak  
i mulistym, do głębokości 
80 m, maksymalną 
liczebność stwierdzono w 
Zatoce Gdańskiej. 

4.  
Bivalvia 
Małże 
 

Mytilus 
trossulus 
Omułek 
jadalny 

Muszla omułka 
osiągająca maksymalnie 
55 mm, dorosłe osobniki 
przytwierdzają się do 
podłoża nićmi 
bisiorowymi, biofiltrator, 

przyczyniający się do 
zmniejszenia skutków 
eutrofizacji, okres 
rozrodczy przypadający 
na wiosnę  
i wczesne lato, skupisko 
tego gatunku stanowi 
dogodne siedlisko dla 
zróżnicowanej fauny 
towarzyszącej (np. pąkle, 
mszywioły), ważny 
składnik pokarmu ryb 
płaskich, babki byczej, 
wielu zimujących ptaków, 
zwłaszcza łysek i kaczek. 

Zasięg batymetryczny 
omułka zdeterminowany 
jest przez występowanie 
twardego podłoża, w POM 
zasiedlający licznie 

głazowisko Ławicy 
Słupskiej (do 3000 os./m2) 
oraz piaszczyste dno 
zachodnich części Zatok 
Pomorskiej  
i Gdańskiej, na 
piaszczystym dnie 
tworzący agregacje 
składające się z kilkunastu-
kilkudziesięciu osobników 
połączonych bisiorami, na 
pozostałym obszarze 
polskiej strefy spotyka się 
tylko pojedyncze osobniki. 

5.  
Bivalvia 
Małże 
 

Limecola 
balthica 
Rogowiec 
bałtycki 

Niewielki małż bałtycki 
zamieszkujący 
powierzchniową warstwę 
dna, wystawiając na 
powierzchnię końce 
dwóch syfonów, 
odżywiający się 
detrytusem oraz 
cząstkami pokarmowymi 
filtrowanymi z toni 
wodnej, gatunek bardzo 
odporny na niedobory 
tlenowe, podstawowy 
pokarm storni, 
węgorzycy, a także wielu 

ptaków nurkujących, np. 
kaczek. 

W POM występujący na 
całym obszarze dna, 
zarówno piaszczystego, jak  
i mulistego, do głębokości 
90 m, najliczniej 
zasiedlający dno muliste 
Zatoki Gdańskiej, osiągając 
maksymalne liczebności 
przekraczające 5000 
os./m2. Liczne skupiska 
tworzy również w Zatoce 
Pomorskiej, na 
piaszczysto-mulistym dnie 
w pobliżu ujścia Odry 
(ponad  
3000 os./m2). 

6.  Gastropoda Ślimaki 
Hydrobia sp. 
Wodożytka 

Jeden z najmniejszych 
ślimaków bałtyckich  
o wysokości muszli do 
około 10 mm, 
rozradzające się głównie 
wiosną, w Bałtyku 

Szeroko rozsiedlone, 
pospolite ślimaki bałtyckie, 
rozmieszczone do 
głębokości nawet 50 m, nie 
wykazujące konkretnej 
preferencji co do rodzaju 



 
 
 
 
 

 

486 

 

Lp. 
Gromada 
nazwa łacińska/ 
zwyczajowa 

Gatunek 
nazwa 
łacińska/ 
zwyczajowa 

Biologia i ekologia 

Występowanie i stan 
populacji 
w polskich obszarach 
morskich 

występują H. ventrosa, 
H. ulvae i H. neglecta. 

osadu, częściej spotykane 
na dnie mulistym, 
kamienistym i wśród 
roślinności dennej. 

7.  
Bivalvia 
Małże 
 

Cerastoderma 
glaucum 
Sercówka 
pospolita 

Małż o 
charakterystycznej 
muszli z 22-28 
promienistymi 
żeberkami, często 
wiszący na niciach 
bisiorowych 
przytwierdzonych do 
makrofitów (młode 
sercówki) lub żyjący 
bezpośrednio na dnie 
(osobniki dorosłe), 
gatunek tlenolubny. 

Pospolity gatunek 
płytkowodny do głębokości 
20 - 25 m, preferujący dno 
piaszczyste, najliczniej 
rozmieszczony w 
osłoniętych zatokach.  

8.  
Bivalvia 
Małże 
 

Mya arenaria 
Małgiew 
piaskołaz 

Największy małż bałtycki 
(do 70 mm długości), 
gatunek atlantycki 
zakopujący się głęboko w 
osadach, w południowym 
Bałtyku co najmniej do 
głębokości 25 cm, 
kontaktujący się z 
powierzchnią dna za 
pomocą długich syfonów, 
rozradzający się w 

okresie wiosennym, 
filtrator – pełniący ważną 
rolę  
w transporcie materii 
organicznej do osadu 
oraz  
w procesie bioturbacji, 
pokarm ryb, głównie 
płastug. 

W polskich wodach 
pospolity mieszkaniec dna 
płytkiego, do głębokości 30 
– 40 m 
najliczniej zasiedlający 
piaszczysto-muliste dno 
Zatoki Pomorskiej i 
Gdańskiej, tworzący 
skupiska do kilku tysięcy 
osobników na metr 
kwadratowy. 

9.  
Priapulida 
Niezmogowce 

Halicryptus 
spinulosus 
halikryptus 

Średniej wielkości 
brunatne robaki, żyjące 
w strefie przybrzeżnej 
mórz. Ciało cylindryczne, 
o symetrii promienistej, 
wyposażone w gruby 
ryjek służący do 
zagrzebywaina się w 
dnie.  

Występuje dość 
powszechnie Morzu 
Bałtyckim. Może wpływać 
negatywnie na liczebność 
niektórych małż, żerując 
na ich larwach (Aarnio et 
al., 1998)   

10.  
Crustacea/Malacostracea 
Pancerzowce 

Gammarus 
tigrinus 
Kiełż tygrysi 

Gatunek obcy, 
eurytopowy, zasiedlający 
zarówno duże rzeki i ich 
estuaria, jak i ujściowe 
odcinki rzek wpadających 
do morza oraz wybrzeża 
morskie. Występuje na 
podłożu piaszczystym i 
kamienistym. Rozradza 
się w wodach słodkich i 
słonawych o zasoleniu od 
1 do 25 PSU (Bousfield, 
1958). Wysoki potencjał 
rozrodczy.  

Pierwsze osobniki tego 
gatunku zostały złowione w 
Zalewie Szczecińskim w 

1988 roku. Obecnie jest 

jednym z najliczniejszych 
gatunków w tym akwenie, 
jest też jednym z 
dominujących gatunków 
kiełży Zatoki Puckiej, 
Martwej Wisły i Zalewu 
Wiślanego), licznie 
występuje w ujściowych 
odcinkach przybałtyckich 
rzek.  

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu  

Występowanie oraz struktura jakościowo-ilościowa fitobentosu w strefie przybrzeżnej Morza 

Bałtyckiego kształtowane są głównie przez czynniki abiotyczne środowiska, takie jak rodzaj 
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podłoża, głębokość, dostępność światła czy też dynamika wód. Zarówno w wariancie Niechorze-

Pogorzelica, jak i Rogowo, warunki te są niekorzystne do rozwoju fitobentosu. Silna dynamika wód 

w strefie przybrzeżnej, uniemożliwia roślinom naczyniowym zakorzenianie się w dnie. Również 

rozwój makroglonów jest ograniczony. Dno twarde, do którego mogą się przytwierdzać, występuje 

i zajmuje powierzchnię 9 km2 na odcinku wariantu Niechorze-Pogorzelica (tj. 22% badanego dna) 

i 1 km2 dna w wariancie Rogowo (tj. 3% badanego dna), jednak silne prądy w obszarach powodują 

ścieranie makroglonów z kamienistej powierzchni oraz przysypywanie dna twardego osadem 

piaszczystym, który tworzy warstwę utrudniającą porastanie przez makroglony. Jak wynika  

z analizy zebranej dokumentacji filmowej, mimo że na podłożu występującym w rejonie badań 

możliwe jest porastanie makroglonów, rejon ten jest ich praktycznie pozbawiony. Znaczenie 

fitobentosu należy więc uznać za małe, w obydwu wariantach.  

 

Zoobentos odgrywa w ekosystemie morskim niezwykle ważną rolę jako źródło pożywienia ryb  

i ptaków morskich. Występowanie bogatych zbiorowisk zoobentosu, z dominującym udziałem małż, 

na wodach płytkich (do 25 m) jest jednym z głównych czynników budujących sprzyjające warunki 

dla zimowania ptaków morskich, zwłaszcza kaczek będących bentofagami. Jest więc także 

kluczowym czynnikiem zapewnienia właściwego stanu ochrony i integralności obszarów Natura 

2000, wyznaczonych dla ochrony zimujących kaczek, takich jak Natura 2000 Zatoka Pomorska 

PLB990003. Występowanie zespołów zoobentosu zdominowanych przez wieloszczety, które są 

pokarmem ryb, a także odgrywają istotną rolę w procesach bioturbacji, jest ważnym wskaźnikiem 

bioróżnorodności i jakości ekosystemu morskiego.  

 

Stan jakości ekologicznej – określony na podstawie oceny makrozoobentosu – obydwu wariantów 

oceniono jako „dobry”, zaś odcinka wspólnego jako „słaby” – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dn. 5 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Przybrzeżne 

fragmenty wariantu Niechorze-Pogorzelica i Rogowo leżą w obszarze jednolitej części wód 

PLCWIIWB8 Sarbinowo-Dziwna, która jest regularnie badane w ramach Państwowego monitoringu 

Środowiska i podlega ocenie jakości ekologicznej w ramach realizacji wymogów Ramowej 

Dyrektywy Wodnej UE. Monitoring zoobentosu prowadzi WIOŚ w Szczecinie. Z „tabelarycznego 

zestawienia danych do klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego jezior jcwp przejściowych  

i przybrzeżnych objętych monitoringiem w 2017 r.” wynika, że wartość wskaźnika B dla jednolitej 

części wód PLCWIIWB8 Sarbinowo-Dziwna osiągnął w 2017 r. wartość 1,64, co plasuje stan 

ekologiczny tej części wód w przedziale klasy stanu „zły”. Na 6 stacjach zbadanych w 2018 r., 

zlokalizowanych w pasie 1 Mm od brzegu (obszar oceny dla potrzeb Ramowej Dyrektywy Wodnej 

UE) uśrednione wartości wskaźnika B (narzędzia pomiaru jakości ekologicznej) wykazały, że stan 

jakości ekologicznej określić należy jako „dobry”. Średnia wartość wskaźnika dla 6 zbadanych stacji 

miała wartość 3,21. 

 

Na dnie badanego obszaru wyróżniono dwa zespoły: zespół I – dna twardego, gdzie pod względem 

liczebności i biomasy zdecydowanie dominowały małże, z głównym udziałem omułka Mytilus 

trossulus, oraz zespół II – dna miękkiego z dominującymi pod względem liczebności 

wieloszczetami, z głównym udziałem Pygospio elegans, a pod względem biomasy małże  

z dominującym rogowcem bałtyckim oraz sercówką pospolitą. Biorąc pod uwagę powyższą rolę, 

znaczenie obydwu tych zespołów oceniono na duże.  

Tabela 9-63 Określenie znaczenia fitobentosu i makrozoobentosu występujących w rejonie 
Przedsięwzięcia. 

Bentos Znaczenie zasobu 

Fitobentos Małe 

Zoobentos Zespół I (dna twardego) Duże  

Zoobentos Zespół II (dna miękkiego) Duże 
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Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Podatność kluczowych zespołów bentosu budujących siedliska denne w obszarze oddziaływania 

inwestycji na najważniejsze dla tych organizmów morskich potencjalne oddziaływania na etapie 

budowy, eksploatacji i demontażu rurociągu Baltic Pipe przedstawiono w Tabela 9-64. Podatność 

na oddziaływania bentosu zależy od rodzaju oddziaływania i od preferencji wynikających z samej 

biologii gatunków budujących dany zespół. 

 

Na etapie budowy gazociągu najbardziej destrukcyjnym oddziaływaniem dla zoobentosu jest 

fizyczne usunięcie osadów dennych prowadzące do zniszczenia organizmów bentosowych  

w miejscu ułożenia rurociągu. Podatność na oddziaływania wszystkich gatunków zoobentosu na 

tym etapie Przedsięwzięcia będzie najwyższa. Skala oddziaływania będzie natomiast zależeć od 

tolerancji danego gatunku na wielkość i długość jego trwania oraz od zdolności populacji do powrotu 

do stanu pierwotnego po ustaniu czynnika oddziaływującego (stresora). W Morzu Bałtyckim będzie 

to czas odrodzenia się najdłużej żyjących małży, a więc do 5 lat. W czasie i po okresie prac 

konstrukcyjnych, fotosyntetyzujące makrofity i filtrujące bezkręgowce będą wrażliwe na wzrost 

zawiesiny, a następnie jej sedymentację. Taka sama wrażliwość bentosu wystąpi na etapie 

demontażu rurociągu. Większość organizmów makrozoobentosowych nie wykazuje wrażliwości lub 

ma bardzo niską wrażliwość na podwyższoną koncentrację zawiesiny (20 mg/l).  

 

Na etapie eksploatacji gazociągu rozpatrzono wrażliwość gatunków bentosu na zmiany warunków 

bytowania wynikające m.in. z przepływu prądów przydennych w bezpośrednim sąsiedztwie 

rurociągu, w przypadku jego ułożenia na dnie, a także ograniczenie ingerencji kotwic i dennych 

narzędzi połowowych. Wzięto także pod uwagę efekt porastania nowych konstrukcji na dnie morza 

(rurociąg, materiał skalny zabezpieczający rurociąg), tzw. „efekt sztucznej rafy”.   

Tabela 9-64 Wrażliwość bentosu na oddziaływania na etapie budowy, eksploatacji i demontażu 
rurociągu. 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie Podatność na oddziaływania Wrażliwość 

Etap budowy i likwidacji 

Zaburzenie 
siedliska, 
zmiana 
warunków 
bytowania 

Fitobentos Małe  Średnia Niska 

Zoobentos 
zespół I 

Duże Średnia Średnia 

Zoobentos 
zespół II 

Duże  Średnia Średnia 

Fizyczne 
zniszczenie 
zbiorowisk 

Fitobentos Małe  Średnia Niska 

Zoobentos 
zespół I 

Duże Średnia Średnia 

Zoobentos 
zespół II 

Duże  Średnia Średnia 

Pogorszenie 
kondycji  
i warunków 
bytowania 

Fitobentos Małe  Mała Niska 

Zoobentos 
zespół I 

Duże Mała Niska 

Zoobentos 
zespół II 

Duże  Mała Niska 

Spadek 
liczebności i 
bioróżnorodności 

Fitobentos Małe  Mała Niska 

Zoobentos 
zespół I 

Duże Średnia Średnia 

Zoobentos 
zespół II 

Duże  Średnia Średnia 
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Oddziaływanie Receptor Znaczenie Podatność na oddziaływania Wrażliwość 

Zasypywanie 
warstwą osadów, 
pogorszenie 
warunków 
bytowania 

Fitobentos Małe  Mała Niska 

Zoobentos 
zespół I 

Duże Mała Niska 

Zoobentos 
zespół II 

Duże  Mała Niska 

Etap eksploatacji  

Utrata siedliska 
 

Fitobentos Małe  Średnia Niska 

Zoobentos 
zespół I 

Duże Średnia Średnia 

Zoobentos 
zespół II 

Duże  Średnia Średnia 

 
Zmiana 
warunków 
bytowania 

Fitobentos Małe  Mała Niska 

Zoobentos 
zespół I 

Duże Mała Niska 

Zoobentos 
zespół II 

Duże  Mała Niska 

Ograniczenie 
ingerencji kotwic 
oraz narzędzi 
połowowych  
w siedliska 
denne 

Fitobentos Małe  Mała Niska 

Zoobentos 
zespół I 

Duże Mała Niska 

Zoobentos 
zespół II 

Duże  Mała Niska 

Powstanie 
„sztucznej rafy” 

Fitobentos Małe  Mała Niska 

Zoobentos 
zespół I 

Duże Średnia Średnia 

Zoobentos 
zespół II 

Duże  Mała Średnia 

Istniejące presje antropogeniczne 

Obszar Przedsięwzięcia usytuowany jest w rejonach linii brzegowej, wzdłuż której na zapleczu nie 

są zlokalizowane większe ośrodki przemysłowe, jak też duże skupiska ludzkie. Nie występują więc 

na tym obszarze znaczące presje przemysłowe, w tym zrzut ścieków do wód. Do oddziaływań 

antropogenicznych, które obejmują swym zasięgiem rejon planowanej inwestycji  

w przedziale głębokości 20-40 m, należą więc głównie ogólny proces eutrofizacji występujący  

w Morzu Bałtyckim oraz presja rybołówstwa. 

 

Eutrofizacja, obserwowana w Bałtyku od lat 50-tych, poprzez nadmierny dopływ związków azotu  

i fosforu (z rzek i z atmosfery), częściowo jako rezultat aktywności gospodarczej, wzbogaca 

środowisko w substancje odżywcze, mając negatywny wpływ na bentos (Andersen i Laamanen, 

2009). Pod wpływem eutrofizacji w całym Morzu Bałtyckim (w tym w POM) wśród fitobentosu 

zachodzi ta sama tendencja: zmniejszający się udział wieloletnich gatunków krasnorostów  

i brunatnic (szczególnie Fucus vesiculosus) na korzyść szybko rosnących nitkowatych brunatnic  

i zalegających na dnie mat glonowych powodujących anoksję (Ciszewski i in., 1992; Kautsky et al., 

1992; Kukk, 1995; Kruk-Dowgiałło, 1996; Eriksson et al., 1998). Do niekorzystnych dla 

makrozoobentosu deficytów tlenowych w wodach przydennych może dojść w wyniku stagnacji wód, 

zwłaszcza w strefie głębokowodnej Bałtyku, przy braku wlewów z Morza Północnego oraz podczas 

zakwitów sinicowych. Większość gatunków makrozoobentosu jest bardzo wrażliwa na wzrost 

materii organicznej na dnie oraz warunki hypoksji (stężenie tlenu < 2 ml O2/l) czy anoksji (brak 
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tlenu, pojawia się siarkowodór) ostatecznie ginąc, inne są bardziej tolerancyjne i potrafią przetrwać 

nawet kilka tygodni w niekorzystnych warunkach lub podejmują ucieczkę z rejonu objętego stanem 

niedoborów tlenowych (Janas i in., 2004, Andersen i Laamanen, 2009). W centralnym Bałtyku 

zakwity sinic pojawiają się od 1960 r., zwłaszcza w lipcu i sierpniu (Rönnberg i Bonsdorf, 2004), 

dlatego późnym latem może dojść do procesów intensywnej mineralizacji materii organicznej 

(Janas i in., 2004) prowadzących do deficytów tlenowych. Do ważniejszych wlewów  

z Morza Północnego sięgających wód przydennych Bałtyku południowego doszło w 1993 i 2003 r. 

(Nausch et al., 2003), a także w roku 2013. W 2013 r. wlewy z Morza Północnego o objętości 100-

300 km3 sięgały centralnego Bałtyku32, a więc nie doszło do stanu hypoksji. Średnie minimalne 

stężenie tlenu w warstwie przydennej w wodach Środkowego Wybrzeża, w obszarze którego 

planuje się posadowienie BP, wyniosło 5,55 cm3/dm3 w 2012 r. (Burakowska i in., 2013). 

Generalnie rejon Przedsięwzięcia ze względu na możliwość dobrego natlenienia (dzięki pełnemu 

mieszaniu wody przez sztormy) ma największe potencjalne zdolności neutralizowania skutków 

eutrofizacji, w przeciwieństwie do strefy poniżej halokliny (Szymelfenig, Urbański, (red.), 2008), 

gdzie mogą pojawić długookresowe deficyty tlenu. W Bałtyku Właściwym stała haloklina zalega na 

głębokości 60-80 m (Andersen i Laamanen, 2009). Ponadto, ładunek zanieczyszczeń wnoszonych 

do strefy brzegowej Bałtyku południowego z atmosfery (m.in. azotany, siarczany i metale ciężkie) 

jest niewielki (Danowska i Woroń, 2013). Z danych HELCOMu (2005) wynika, że dopływ azotu z 

atmosfery do Morza Bałtyckiego stanowi tylko 25% całkowitego udziału azotu w morzu ze źródeł 

antropogenicznych. Ponadto należy rozpatrzyć toksyczność trwałych zanieczyszczeń organicznych 

TZO (DDT, PCB, WWA), która wynika z akumulacji ich w osadach dennych, a następnie w kolejnych 

ogniwach łańcucha troficznego organizmów morskich (Pempkowiak, 1997). TZO obecne w osadach 

mogą działać fitotoksycznie lub stymulująco na wzrost roślin i toksycznie na faunę, kumulując się 

mi.in. w tkankach miękkich małży (Galer i in., 1997). W efekcie może to doprowadzić do spadku 

liczebności i bioróżnorodności bentosu (Kingston, 1992; Grant i Briggs, 2002). Szczegółowe 

informacje o jakości wód i osadów w rejonie inwestycji zostały opisane w Rozdziałach 9.2 i 9.3 

Raportu.  

 

Rybołówstwo, zwłaszcza trałowanie denne, niszczy dno morskie do głębokości osadu 3-6 cm i może 

również negatywnie wpływać na strukturę, różnorodność biologiczną i funkcjonowanie bentosu 

(Kaiser i de Groot, 2000; Kaiser et al., 2006). Wolno rosnące gatunki bentosu osiągające duże 

rozmiary są szczególnie wrażliwe na efekt trałowania (Kaiser et al., 2000), podczas gdy wśród 

organizmów o niewielkich rozmiarach obserwuje się niską śmiertelność wobec opisywanego 

oddziaływania (Gilkinson et al., 1998). Śmiertelność małży w efekcie połowów dennych wynosi 30-

40% (Bergman i van Santbrink, 2000). Odtworzenie zasobów makrofauny (osiągnięcie wyjściowej 

biomasy) po procesie dewastacji dna, nawet po jednym trale dennym, wynosi około 5 lat (Dinmore 

et al., 2003).  

 

Należy ponadto pamiętać, że Morze Bałtyckie jest akwenem o największym nasileniu ruchu 

żeglugowego na świecie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie z monitoringu 

ruchu statków na obszarze Przedsięwzięcia, który stanowi Rozdział 9.22 Raportu. 

 

Sezonowo występuje w omawianym obszarze ruch turystyczny związany m.in. z wędkarstwem.  

W czasie normalnej eksploatacji statków do toni wodnej mogą przedostawać się w niewielkich 

ilościach wycieki różnego rodzaju substancji (oleje napędowe i smarowe, benzyny itp.), powodując 

pogorszenie stanu jakości wody i osadów dennych, co może mieć pośredni wpływ na bentos. 

 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu.  

                                                

 

32 http://www.io-warenmünde.de/state-of-the-baltic-sea-2013.html 
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W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na siedliska 

dna morskiego, fito- i zoobentos, występujące w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena 

została wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny 

wskazują na znaczenie poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości 

oddziaływania, określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego 

skala, czas trwania, intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ), z wrażliwością 

danego receptora, określoną w tym rozdziale powyżej jako pochodnej jego znaczenia  

w ekosystemie i podatności na dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na siedliska denne, fito- i zoobentos zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-65 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie 

były przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Oddziaływania średnie oraz duże zostały natomiast 

dodatkowo opisane, z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych i parametrów 

Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów.  

   

Jednocześnie, tylko oddziaływania o dużym znaczeniu zostały uznane za znaczące, tym samym 

wymagające obligatoryjnych działań minimalizujących.    
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Tabela 9-65 Znaczenie oddziaływania na bentos w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie 

Zaburzenie siedliska, zmiana 
warunków bytowania 

WP Umiarkowane 
Fitobentos - niska 
Zoobentos Zespół I – średnia 
Zoobentos Zespół II – średnia 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
średnie 
Zoobentos Zespół II – 
średnie 

WA Umiarkowane 
Fitobentos – niska  
Zoobentos Zespół I – średnia 
Zoobentos Zespół II – średnia 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
średnie 
Zoobentos Zespół II – 
średnie 

Fizyczne zniszczenie zbiorowisk  

WP Umiarkowane 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – średnia  
Zoobentos Zespół II – średnia 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
średnie 
Zoobentos Zespół II – 
średnie 

WA Umiarkowane 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – średnia  
Zoobentos Zespół II – średnia 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
średnie 
Zoobentos Zespół II – 
średnie 

Wzburzenie osadów 

Pogorszenie kondycji  
i warunków bytowania 

WP Małe 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 

Zoobentos Zespół II – niska 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – małe 

Zoobentos Zespół II – małe 

WA Małe 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 
Zoobentos Zespół II – niska 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – małe 
Zoobentos Zespół II – małe 

Spadek liczebności  
i bioróżnorodności 

WP Małe 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – średnia 
Zoobentos Zespół II – średnia  

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – małe 
Zoobentos Zespół II – małe 

WA Małe  
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – średnia 
Zoobentos Zespół II – średnia 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – małe 
Zoobentos Zespół II – małe 

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
morskim – redepozycja osadów 

Zasypywanie warstwą osadów, 
pogorszenie warunków 
bytowania 

WP Pomijalne 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 
Zoobentos Zespół II – niska  

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
pomijalne 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Zoobentos Zespół II – 
pomijalne 

WA Pomijalne 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 
Zoobentos Zespół II – niska 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
pomijalne 
Zoobentos Zespół II – 
pomijalne 

Etap eksploatacji   

Zajęcie dna – obecność gazociągu 

Utrata siedliska 

WP Umiarkowane 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – średnia 
Zoobentos Zespół II – średnia 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
średnie 
Zoobentos Zespół II – 
średnie 

WA Umiarkowane 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – średnia 
Zoobentos Zespół II – średnia 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
średnie 
Zoobentos Zespół II – 
średnie 

Powstanie „sztucznej rafy” 

WP Pomijalne 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 
Zoobentos Zespół II – średnia 

Fitobentos – pomijalne 
Zoobentos Zespół I – 
pomijalne 
Zoobentos Zespół II – małe  

WA Pomijalne  
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 
Zoobentos Zespół II - średnia 

Fitobentos – pomijalne 
Zoobentos Zespół I – 
pomijalne 
Zoobentos Zespół II – małe 

Emisja ciepła z gazociągu Zmiana warunków bytowania 

WP Pomijalne 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 
Zoobentos Zespół II - niska 

Fitobentos – pomijalne 
Zoobentos Zespół I – 
pomijalne 
Zoobentos Zespół II – 
pomijalne 

WA Pomijalne  
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 
Zoobentos Zespół II - niska 

Fitobentos – pomijalne 
Zoobentos Zespół I – 
pomijalne 
Zoobentos Zespół II – 
pomijalne 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Strefa bezpieczeństwa wokół 
gazociągu 

Ograniczenie ingerencji kotwic 
oraz narzędzi połowowych w 
siedliska denne 

WP Pomijalne  
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 
Zoobentos Zespół II - niska 

Fitobentos – pomijalne 
Zoobentos Zespół I – 
pomijalne 
Zoobentos Zespół II – 
pomijalne 

WA Pomijalne  
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 
Zoobentos Zespół II – niska 

Fitobentos – pomijalne 
Zoobentos Zespół I – 
pomijalne 
Zoobentos Zespół II – 

pomijalne 

Etap likwidacji (najdalerj idący scenariusz – usunięcie gazociągu) 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie 

Zniszczenie/zaburzenie 
siedliska, zmiana warunków 
bytowania 

WP Umiarkowane 
Fitobentos – niska  
Zoobentos Zespół I – średnia 
Zoobentos Zespół II – średnia 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
średnie 
Zoobentos Zespół II – 
średnie 

WA Umiarkowane 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – średnia 
Zoobentos Zespół II – średnia 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
średnie 
Zoobentos Zespół II – 
średnie 

Fizyczne zniszczenie zbiorowisk, 
w tym likwidacja sztuczej rafy 

WP Umiarkowane 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – średnia  
Zoobentos Zespół II – średnia 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
średnie 
Zoobentos Zespół II – 
średnie 

WA Umiarkowane 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – średnia  
Zoobentos Zespół II – średnia 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
średnie 
Zoobentos Zespół II – 
średnie 

Wzburzenie osadów 
Pogorszenie kondycji  
i warunków bytowania 

WP Małe 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 
Zoobentos Zespół II – niska 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – małe 
Zoobentos Zespół II – małe 

WA Małe 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 
Zoobentos Zespół II – niska 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – małe 
Zoobentos Zespół II – małe 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Spadek liczebności  
i bioróżnorodności 

WP Małe 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – średnia 
Zoobentos Zespół II – średnia  

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – małe 
Zoobentos Zespół II – małe 

WA Małe  
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – średnia 
Zoobentos Zespół II – średnia 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – małe 
Zoobentos Zespół II – małe 

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
morskim – redepozycja osadów 

Zasypywanie warstwą osadów, 
pogorszenie warunków 
bytowania 

WP Pomijalne 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 
Zoobentos Zespół II - niska 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
pomijalne 
Zoobentos Zespół II – 
pomijalne 

WA Pomijalne 
Fitobentos – niska 
Zoobentos Zespół I – niska 
Zoobentos Zespół II - niska 

Fitobentos – małe 
Zoobentos Zespół I – 
pomijalne 
Zoobentos Zespół II – 
pomijalne 
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na siedliska denne i organizmy 

bentosowe, należy spojrzeć z szerszej perspektywy na kluczowe parametry realizacji 

Przedsięwzięcia i parametry siedliska.  

 

W odniesieniu do siedlisk dennych i bentosu, za kluczowe czynniki wpływające na możliwość i skalę 

wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o obecność w strefie potencjalnych oddziaływań zespołów/gatunków bentosowych pełniących 

istotne role w ekosystemie: 

▪ zapewnienie źródeł pożywienia dla gatunków morskich ptaków zimujących, będących 

przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska, 

▪ zapewnienie źródeł pożywienia dla ryb ważnych gatunków przemysłowych, 

▪ istotne wzbogacenie bioróżnorodności akwenu, 

o batymetria, mająca wpływ na:  

▪ warunki wykorzystania bentosu jako pokarm przez ptaki (preferowana głębokość – do 

20 m, maksymalna do 30 m) – im dłuższy odcinek na płytkiej wodzie, zasobny w zespoły 

bentosowe bogate w małże, tym większa skala uszczuplenia bazy pokarmowej dla 

ptaków w wyniku negatywnych oddziaływań na bentos, 

▪ rodzaj ingerencji w dno i skalę oddziaływań na bentos – do głębokości 20 m rurociąg 

będzie zakopywany, co będzie powodować zwiększone wzburzenie osadów, a następnie 

ich redepozycję na większym obszarze, oraz fizyczne zniszczenie bentosu na większym 

obszarze, niż przy układaniu gazociągu na dnie bez zakopywania. Zakopany gazociąg 

nie będzie także podłożem do powstania „sztucznej rafy”, będzie jednak dawał 

możliwość odrodzenia się dotychczasowych zespołów na dnie ponad zakopanym 

gazociągiem, 

o rodzaj dna/osadów, mające wpływ na: 

▪ skalę oddziaływań związanych ze wzburzeniem osadów (zasięg, warstwa zasypania, 

czas depozycji) – osady drobnopiaszczyste powodują większy zasięg, dłuższe osiadanie, 

występowanie dna twardego i kamienisk zmniejsza zasięg oddziaływań związanych ze 

wzburzeniem osadów oraz sprzyja występowaniu cennych zespołów małży, 

o dynamika dna – im mniejsza, tym siedliska bentosowe trwalsze i szybsza możliwość ich 

odtworzenia, 

o położenie na obszarze Natura 2000 – większe znaczenie oddziaływań powodujących 

zniszczenie zespołów bentosowych stanowiących pokarm ptaków będących przedmiotem 

ochrony, gdyż wpływa na możliwość zachowania właściwego stanu ich ochrony, a więc  

w konsekwencji na integralność obszaru;  

• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ długość odcinka, na którym rurociąg będzie zakopywany – im dłuższy, tym większe 

oddziaływania związane z ingerencją w dno i wzburzeniem osadów, 

▪ odległość od brzegu miejsca wyjścia tunelu – im dalej tym mniejsze oddziaływanie na 

płytkich wodach wywołane zakopywaniem rurociągu, 

▪ czas trwania prac ingerujących w dno – szybciej lub wolniej rozpoczęte odtwarzanie się 

siedlisk dennych, 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania (np.: istniejąca 

infrastruktura, której krzyżowanie wymaga większej ingerencji w dno, a więc i większych 

zniszczeń siedlisk dennych, a także obszary wydobycia kruszyw – większe zniszczenie 

siedlisk i większa łączna ingerencja w dno czy wzburzanie osadów, 

▪ występowanie presji antropogenicznych, które mogą być ograniczane w wyniku 

realizacji Przedsięwzięcia, jak np.: obszary intensywnego trałowania – utworzenie stref 

ochronnych wokół budowy i rurociągu spowoduje ograniczenie negatywnej presji na 

siedliska denne i zwiększy ich zdolność i możliwości odtworzenia.  



 
 
 
 
 

 

497 

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-66. 

Tabela 9-66 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 

charakterystyka 

(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-

Pogorzelica 
Rogowo 

Obecność cennych dla ptaków 

zespołów na głębokości do 20 m 
9.11.1, Załącznik 2.D 

Tak, większy 

udział zespołu 

dna twardego 

Tak, większy 

udział zespołu 

dna miękkiego 

Obecność cennych dla ryb zespołów 9.11.1, Załącznik 2.D 

Tak, większy 

udział zespołu 

dna twardego 

Tak, większy 

udział zespołu 

dna miękkiego 

Udział dna twardego i kamienisk  9.11.1, 9.3.1 Duży Mały 

Głębokość do 20/30m 

(zasięg siedlisk bentosowych) 
9.1.1 38/50 km 17/52 km 

Zasięg oddziaływań związany ze 

wzburzeniem osadów*  

1) maksymalny zasięg zagęszczenia 

15 mg/l (powyżej 12h) 

2) średni czas utrzymania się 

zawiesiny o zagęszczeniu 15 mg/l 

w toni wodnej 

3) maksymalna powierzchnia 

osadzenia 1 cm/m2 osadów na dnie  

5.1.2, 5.1.3 

1) 93,5 km2 

2) 5,9 h 

3) 5,1 km2 

1) 9,4 km2 

2) 3,1 h 

3) 1,7 km2 

Dynamika dna 9.3.1 Do ok. 400 m Do ok. 1 100 m  

Obszary Natura 2000 9.18.1 38 km 17 km 

Długość odcinka zakopywanego 3.5.8 43,8 km 22,6 km  

Długość tunelu po stronie morza 3.2.2 ok. 400 m ok. 850 m 

Kumulacja oddziaływań 11.3 Brak Brak  

 

Oddziaływania nieznaczące 

Zdecydowana większość zidentyfikowanych, możliwych oddziaływań Przedsięwzięcia na siedliska 

denne oraz gatunki fito- i zoobentosu, będzie miała znaczenie pomijalne lub małe. Jest to związane 

przede wszystkim z wielkością potencjalnych oddziaływań, a więc lokalnym zasięgiem, 

krótkotrwałym występowaniem, niską lub średnią intensywnością i odwracalnością skutków. Aby 

właściwie zinterpretować wyniki modelowania dotyczące wzburzenia osadów, w tym zwłaszcza 

obszaru, na którym dojdzie do wzrostu zagęszczenia zawiesiny w wodzie, należy pamiętać, że 

maksymalne zasięgi występowania zawiesiny prezentują całkowity obszar ich występowania 

podczas całego procesu budowlanego. Prace budowlane będą jednak prowadzone na małym 

obszarze w danym czasie, a w związku z liniowym charakterem inwestycji, będzie dochodziło do 

stopniowego przemieszczania się źródeł emisji i zaburzeń powodujących oddziaływania na 

kolejnych obszarach. Dochodzić więc będzie do kumulacji w czasie tych oddziaływań, ale nie na 

tym samym obszarze, lecz sąsiadującym w kierunku prowadzenia prac. Ze względu jednak na 

krótki czas trwania oddziaływania w danym miejscu (średni czas utrzymania się zawiesiny w wodzie 

o zagęszczeniu 15 mg/l to ok. 3 do 7 godzin, a zagęszczenia 5 mg/l nie dłużej niż 15 godzin,  

a maksymalny 36 dla 15 mg/l i 96 h dla 5 mg/l) oraz prędkość zakopywania gazociągu (od 100 do 

800 m/h) realny zasięg oddziaływań będzie lokalny i krótkotrwały, także przy uwzględnieniu 

kumulacji (więcej w Rozdziale 5.1.2 ROOŚ).  

 

Wpływ na warunki życia siedlisk dennych, może mieć redepozycja wzburzonego osadu na dnie. 

Gatunki epifauny i filtratorzy nie są w stanie odgrzebać się bowiem spod dodatkowej warstwy 

sedymentującej zawiesiny większej niż 1 cm. Organizmy infauny mogą tolerować zasypywanie 

warstwą o grubości między 5 a 10 cm, choć zależy to też od typu osadu i czasu oddziaływania 

(Maurer i in., 1986, Hiscock i in., 2002). Jednak po miesiącu następuje zwiększona śmiertelność 

wszystkich gatunków bentosu przez pokrycie ich warstwą piasku i mułu o grubości 5 cm (Hiscock 



 
 
 
 
 

 

498 

 

i in., 2002). W przypadku ocenianego Przedsięwzięcia średnia warstwa osadzonych osadów będzie 

jednak niewielka (pomiędzy ok 0,06 mm do ok 0,3 mm), i tylko na niewielkich obszarach może 

sięgać powyżej 1 cm (w przypadku Niechorza-Pogorzelicy na łącznej powierzchni ok. 5 km2 

w najdalej idącym scenariuszu w okresie zimowym, a w przypadku wariantu Rogowo – ok. 1,7 

km2). Oddziaływania będą więc lokalne i nie będą mały istotnego znaczenia dla siedlisk dennych 

(więcej w Rozdziale 5.1.3 ROOŚ).   

 

Za umiarkowane uznano jedynie oddziaływania związane z fizycznym zniszczeniem i zaburzeniem 

siedlisk wywołanymi przez bezpośrednią ingerencję w dno i układanie/zakopywanie gazociągu. Na 

te oddziaływania zespoły zoobentosu są średnio wrażliwe, co powoduje, że znaczenie tych 

oddziaływań także będzie miało poziom średni, ale wciąż nieznaczący. W wyniku ułożenia gazociągu 

na dnie ulegną zniszczeniu siedliska bentosowe na powierzchni ok. 0,04 km2 w wariancie Niechorze-

Pogorzelica i ok. 0.06 km2 w wariancie Rogowo. W wyniku procesu zakopywania gazociągu,  

w najdalej idącym scenariuszu zakładającym zakopywanie na całej długości na wodach o głębokości 

do 20 m w miękkim dnie (szerokość wykopu do 30 m), ulegną zniszczeniu siedliska bentosowe na 

powierzchni ok. 1,13 km2 w wariancie Niechorze-Pogorzelica i 0,48 km2 w wariancie Rogowo. 

Częściowo ulegną też zniszczeniu siedliska bentosowe w strefie kotwiczenia statków układających 

gazociąg, w promieniu do 1,5 km wokół trasy gazociągu, czy w miejscu składowania czasowego 

urobku w procesie wydobycia jednostki wykonującej mikrotunel (TBM) – ok. 0,017 km2. Należy 

przy tym podkreślić, że będą to oddziaływania odwracalne, a pełne odrodzenie się siedlisk 

bentosowych powinno nastąpić do pięciu sezonów, zarówno w miejscach zakopania gazociągu, jak 

i na leżącym na dnie gazociągu, w charakterze tzw. „sztucznej rafy”.       

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na siedliska denne oraz gatunki fitobentosu  

i zoobentosu w żadnym z rozważanych wariantów. Pomimo miejscowego całkowitego zniszczenia 

organizmów bentosowych w miejscu układania, zakopywania rurociągu, struktura  

i funkcje siedlisk bentosowych nie zostaną trwale i bezpowrotnie zmienione, a skutki realizacji 

Przedsięwzięcia nie będą odczuwalne poza obszarem jego realizacji. Wywołane zmiany w strukturze 

siedlisk bentosowych będą odwracalne w perspektywie średniookresowej (pełne odrodzenie siedlisk 

może trwać do 5 lat).  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi, 

zostały opisane w Rozdziale 4 i 5 Raportu, a ocena wielkości potencjalnych oddziaływań została 

dokonana w Rozdziale 5.  

 

Na siedliska denne mogą potencjalnie oddziaływać zaburzenia i emisje wywołane detonacją 

pozostałości broni konwencjonalnej. Będą to oddziaływania analogiczne jak przy fizycznej 

ingerencji w dno, wzburzeniu osadów i osadzaniu się wzburzonych osadów na dnie. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia takich oddziaływań określono jako bardzo małe (patrz Rozdział 

4 ROOŚ). Skala i zasięg oddziaływań będą się różnić od wielkości detonowanego ładunku, ale nie 

przekroczy skali regionalnej. Będą to oddziaływania o dużej intensywności, ale krótkookresowe  

i odwracalne. Wielkość oddziaływania oceniono na umiarkowane, a znaczenie oddziaływania na 

zoobentos (zespół I i zespół II), jako średnie, a więc nieznaczące. Również jako nieznaczące, ze 

względu na skalę i prawdopodobieństwo wystąpienia, uznano oddziaływania związane z opadem na 

dno zanieczyszczeń pochodzących z wycieków na statkach.       

 

Oddziaływania powiązane 

Z punktu widzenia całościowej oceny oddziaływania na środowisko Przedsięwzięcia, istotne 

znaczenie ma umiejscowienie zespołów bentosowych w łańcuchu troficznym ekosystemu 

morskiego. Zespół bentosowy zdominowany przez wieloszczety stanowi ważną bazę pokarmową 

ryb o dużym znaczeniu gospodarczym (szprot, stornie), a także wielu ptaków morskich (bentofagi), 
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natomiast zespół zoobentosu zdominowany przez małże stanowi kluczowy składnik diety wielu 

gatunków ptaków morskich, w tym będących przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000 

(lodówka, markaczka, uhla). Wyniki oceny oddziaływania na ryby zmian w siedliskach dennych 

powodowanych przez Przedsięwzięcie zostały przedstawione w Rozdziale 9.12.2 Raportu, na ptaki 

morskie w Rozdziale 9.14.2 Raportu, zaś wpływ na integralność, spójność i przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000 w Rozdziale 9.18.2 Raportu.  

 

Siedliska denne są też jednym z czynników oceny bioróżnorodności Morza Bałtyckiego (patrz 

Rozdział 9.16 ROOŚ). Status bioróżnorodności siedlisk dennych został dla Basenu Bornholmskiego 

określony jako zły. Realizacja Przedsięwzięcia, ze względu na nieznaczącą skalę oddziaływań na 

siedliska denne (od pomijalnych do umiarkowanych), nie będzie w sposób zauważalny wpływać na 

zmianę tego statusu.   

 

Odziaływania na siedliska denne oraz gatunki bentosu mają również znaczenie dla oceny wpływu 

Przedsięwzięcia na możliwość realizacji celów środowiskowych określonych dla wód morskich, 

zgodnie z Dyrektywą Ramową w sprawie Strategii Morskiej (patrz Rozdział 10.1 ROOŚ), takich jak: 

• zredukowanie lub utrzymanie presji antropogenicznych na bioróżnorodność; 

• zminimalizowanie introdukcji gatunków obcych; 

• utrzymanie populacji komercyjnie eksploatowanych gatunków ryb i skorupiaków; 

• utrzymanie naturalnego i stabilnego poziomu liczebności i różnorodności sieci troficznej; 

• utrzymanie poziomu integralności dna morskiego zapewniającego ochronę struktury oraz 

funkcji ekosystemów, gdzie nie obserwuje się negatywnych wpływów zwłaszcza na ekosystemy 

denne, oraz powrót ekosystemu w miejscach, w których antropogeniczne lub naturalne presje 

zaburzyły strukturę oraz procesy zachodzące w obrębie dna morskiego lub struktur 

biotycznych, do stanu w mniejszym stopniu zmodyfikowanego; 

• ograniczenie zasięgu oddziaływania trwałych zmian hydrograficznych na siedliska denne  

i pelagiczne; 

• zredukowanie lub utrzymanie dopływu substancji zanieczyszczających (niebezpiecznych), 

pochodzących z różnych źródeł morskich i lądowych, wprowadzanych do środowiska morskiego, 

w celu osiągnięcia lub utrzymania stężeń substancji zanieczyszczających (niebezpiecznych)  

w rybach oraz skorupiakach i mięczakach przeznaczonych do spożycia przez ludzi na poziomach 

nieprzekraczających dopuszczalnych wartości, które są zgodne z normami.  

Analiza możliwych oddziaływań, jakie będzie powodować Przedsięwzięcie na etapie budowy, 

eksploatacji, a także likwidacji, pozwala na stwierdzenie, że realizacja rurociągu Baltic Pipe nie 

będzie wpływać na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wód morskich 

Morza Bałtyckiego. Oddziaływania na siedliska bentosowe będą miały charakter lokalny, krótko- 

lub średniookresowy i nie będą miały charakteru znaczącego, zarówno w ujęciu krajowym, jak  

i całego projektu przebiegającego przez wody Morza Bałtyckiego (więcej w Rozdziałach 10, 11 i 12 

ROOŚ).  

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na siedliska denne  

i gatunki fito- i zoobentosu.  

 

Porównanie wariantów 

Wariant preferowany (Niechorze-Pogorzelica) – na trasie gazociągu zidentyfikowano większe 

bogactwo i cenność gatunkową siedlisk dennych, występują one na płytszych wodach, stanowiąc 

dogodne miejsce żerowania ptaków morskich, ze względu na występowanie na większym obszarze 

dna twardego. W tym wariancie trasa rurociągu przebiega na ponad dwukrotnie dłuższym odcinku 

w granicach obszarów Natura 2000 Zatoka Pomorska i Ostoja na Zatoce Pomorskiej, niż  

w wariancie alternatywnym (wariant Rogowo). Prace związane z przygotowaniem dna oraz 
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układaniem i zakopywaniem gazociągu w tym wariancie będą prowadzone na dwukrotnie dłuższym 

odcinku i będą trwały dwa razy dłużej niż w wariancie alternatywnym. Wpłynie to na zdecydowanie 

większą skalę oddziaływania w postaci wzburzenia osadów i ich redepozycji na dnie. Należy 

podkreślić, że w związku z zasadą przezorności, w ocenie oddziaływania wzięto pod uwagę najdalej 

idący scenariusz oddziaływań, zakładający zakopywanie gazociągu na całej długości do głębokości 

20 m, a także wzburzenie osadów właściwe dla dna miękkiego. Pomimo stwierdzonego faktu, że w 

wariancie Niechorze Pogorzelica 22% stanowi dno twarde w odróżnieniu od wariantu Rogowo, gdzie 

dno twarde stanowi 3% - to ze względu na sumaryczną długość gazociągu podlegającego 

zakopaniu, wpływ na organizmy bentosowe będzie większy w wariancie preferowanym przez 

Inwestora. Należy jednakże zaznaczyć, że czas prac nie przekroczy 1 sezonu wegetacyjnego 

organizmów bentosowych, a więc nie będzie to miało istotnego wpływu na szybkość odtworzenia 

się zniszczonych podczas budowy siedlisk dennych. Mikrotunel zakończy się o ok. 450 m bliżej 

brzegu niż w wariancie alternatywnym, przez co na dłuższej trasie gazociągu będzie miało miejsce 

zakopywanie rurociągu. W wariancie preferowanym występują licznie kamieniska i głazowiska oraz 

twarde dno gliniaste, które sprzyja rozwojowi wartościowych zespołów bentosowych, które zostaną 

zniszczone w procesie układania i zakopywania gazociągu. Skala oddziaływań, w rozumieniu 

ilościowego i jakościowego fizycznego zniszczenia siedlisk dennych w trakcie budowy, będzie w tym 

wariancie większa niż w wariancie alternatywnym. Podczas eksploatacji (50 lat) będzie natomiast 

w tym wariancie dwukrotnie większy, niż w wariancie alternatywnym, akwen w granicach Obszaru 

Natura 2000 objęty strefą bezpieczeństwa, na której będą ograniczone działania negatywnie 

oddziaływujące na siedliska bentosowe (denne metody połowu, kotwiczenie).    

 

Wariant alternatywny (Rogowo) – charakteryzuje się innymi, mniej korzystnymi dla rozwoju 

zróżnicowanych siedlisk bentosowych, zwłaszcza zdominowanych przez małże, warunkami ze 

względu na istotną dominację miękkiego dna piaszczystego. Wariant ten charakteryzuje się nieco 

mniejszą liczebnością występujących gatunków, krótszym odcinkiem przebiegającym przez wody 

płytkie (do 20 m) i zdecydowanie mniejszym udziałem na wodach płytkich bogatego w gatunki 

małż i skorupiaków zespołu dna twardego. Są to czynniki zmniejszające atrakcyjność akwenu dla 

przebywania i żerowania ptaków morskich. Krótszy odcinek o głębokości poniżej 20 m oznacza też 

mniejszą skalę interwencji w dno, mniejszą skalę wzburzenia i redepozycji osadów i krótszy czas 

prac związanych z zakopywaniem gazociągu (w scenariuszu najdalej idącym – zakopanie na całej 

głębokości do 20 m). Dodatkowo, mikrotunel będzie kończył się o niecałe pół kilometra dalej od 

brzegu, co także zmniejszy odcinek zakopywania rurociągu, jednocześnie wydłużając jednak 

istotnie czas prac budowalnych na odcinku przybrzeżnym.  Skala i zasięg oddziaływań związanych 

z fizycznym niszczeniem bentosu podczas układania gazociągu będzie w tym wariancie mniejsza.  

Wariant ten przebiega na o połowę krótszym odcinku przez obszar Natura 2000 niż wariant 

preferowany, co zmniejsza znaczenie negatywnych oddziaływań na etapie budowy, ale też 

ogranicza pozytywne oddziaływania na dużo dłuższym etapie eksploatacji. 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że ze względu na powyższe czynniki, a przede wszystkim na 

powiązania oddziaływań na bentos z oddziaływaniami na ptaki zimujące, bentofagi będące 

przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Pomorska, wrażliwość ekosystemu na 

oddziaływania na siedliska denne, w tym zwłaszcza na zespół bentosu z dominującym udziałem 

małży, będzie w wariancie Niechorze-Pogorzelica nieco większa niż w wariancie Rogowo na etapie 

budowy, ale mniejsza na etapie eksploatacji. Znaczenie tych oddziaływań będzie więc także  

większe w wariancie wybranym do realizacji. Zoobentos stanowi bowiem ważne źródło pożywienia 

dla tych gatunków, a więc stanowi istotny element zachowania ich właściwego stanu ochrony na 

obszarze Natura 2000.  

 

Należy podkreślić, że ze względu na lokalny zasięg oraz odwracalność, oddziaływanie negatywne 

na bentos nie będzie miało charakteru oddziaływania znaczącego.  
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 Wnioski 

1) Zdecydowana większość zidentyfikowanych, możliwych oddziaływań Przedsięwzięcia na 

siedliska denne oraz gatunki fito- i zoobentosu, będzie miała znaczenie pomijalne lub małe. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na siedliska denne oraz gatunki fitobentosu 

i zoobentosu w żadnym z rozważanych wariantów, także w przypadku wystąpienia oddziaływań 

nieplanowanych. 

3) Oddziaływania na siedliska denne będą powodować oddziaływania pośrednie na ryby i ptaki 

morskie, nie będą jednak oddziaływania znaczące (patrz Rozdział 9.12 i 9.14 ROOŚ). 

4) Nie zidentyfikowano działań ani przedsięwzięć, zarówno w ramach realizacji Przedsięwzięcia  

i Projektu Baltic Pipe, ani poza jego realizacją, które mogłyby spowodować istotną kumulację 

oddziaływań na siedliska denne, fitobentos i zoobentos.  

5) Przedsięwzięcie nie będzie wpływać na zmianę statusu bioróżnorodności ekosystemu morskiego 

poprzez oddziaływania na organizmy siedlisk dennych. 

6) Realizacja rurociągu Baltic Pipe nie będzie miała wpływu na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych dla wód morskich Morza Bałtyckiego związanych z jakością 

siedlisk dennych. 

7) Oddziaływania Przedsięwzięcia na siedliska denne, fito- i zoobentos nie będą powodować 

samodzielnie, ani w powiązaniu z innymi oddziaływaniami, znaczących oddziaływań na 

integralność, spójność i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.  

8) Skala i znaczenie potencjalnych oddziaływań na siedliska denne w obydwu wariantach jest 

porównywalna. W wariancie Niechorze-Pogorzelica większe znaczenie niż w wariancie Rogowo 

będą miały negatywne oddziaływania na etapie budowy, ale też większe znaczenie będą miały 

pozytywne oddziaływania na etapie eksploatacji.  
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9.12 Ryby  

Ryby stanowią kluczowe ogniwo łańcucha troficznego ekosystemu morskiego. Ikra i larwy ryb 

wchodzą w skład planktonu, będącego pierwszym poziomem troficznym. Ryby młodociane i dorosłe 

odżywiają się organizmami planktonowymi i bentosowymi, same zaś są składnikiem diety ryb 

drapieżnych, ssaków morskich i ptaków. Dlatego stan populacji poszczególnych gatunków 

ichtiofauny jest jednym z kluczowych wskaźników dobrego stanu środowiska wód morskich. 

Ochrona ryb morskich ma natomiast zasadnicze znaczenie dla ochrony całego ekosystemu 

morskiego.  

 

Unijną podstawą prawną dla oceny oddziaływania przedsięwzięć realizowanych na morzu na ryby 

są przede wszystkim Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii 

Morskiej. W polskim porządku prawnym te akty prawne zostały implementowane na mocy art. 153 

ustawy Pw oraz przepisów dotyczących ochrony gatunkowej, wpływu na obszary Natura 2000 wg 

Uop. Bardzo istotną podstawą dokonania oceny oddziaływania na ryby jest także ich znaczenie 

ekonomiczne dla społeczności nadmorskich oraz regionalnej i krajowej gospodarki, której ważnym 

elementem jest rybołówstwo morskie. Negatywne oddziaływanie na ryby może powodować 

konflikty społeczne, które zgodnie z Uooś należy przeanalizować w raporcie  

o oddziaływaniu na środowisko. 

 

Niniejszy rozdział wypełnia zobowiązania określone w postanowieniu scopingowym w punkcie IV.11 

postanowienia RDOŚ w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12.    

 Charakterystyka 

W południowym Bałtyku tj. w północno-wschodniej części basenu Bornholmskiego oraz w rejonie 

Ławicy Słupskiej i Rynnie Słupskiej, występuje stale lub tylko okresowo ponad dwadzieścia 

gatunków ryb morskich i dwuśrodowiskowych. Ponadto, w strefie przybrzeżnej występuje również 

kilka gatunków ryb słodkowodnych. Większość tych gatunków nie ma znaczenia użytkowego ani 

konsumpcyjnego, jednak stanowi bogatą bazę pokarmową dla innych gatunków ryb, zwłaszcza 

użytkowych (MIR – PIB, 2015). 

  

W celu weryfikacji i uzupełnienia aktualnej wiedzy o zasobach środowiskowych obszarów morskich 

w rejonie realizacji Przedsięwzięcia oraz w strefie jego potencjalnych oddziaływań, w latach 2017-

2018 przeprowadzono kompleksowy program badań wszystkich elementów ekosystemu morskiego 

narażonych na potencjalne oddziaływania. Zastosowana metodyka badań została przyjęta przez 

Grupę Roboczą Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) ds. Bałtyckich Międzynarodowych 

Rejsów Badawczych (WGBIFS), zawartych w instrukcji „Manual for the Baltic International Trawl 

Survey (BITS)”, co pozwoliło na porównanie uzyskanych wyników z danymi z badań BITS z lat 

2016-18. Dzięki uzyskanym wynikom możliwe było zweryfikowanie we wszystkich okresach 

fenologicznych, powiązań ekologicznych, warunków bytowania, liczebności, sposobu wykorzystania 

przestrzeni i zasobów środowiska, dla wszystkich receptorów narażonych na oddziaływania ze 

strony Przedsięwzięcia. Szczegółowy opis zakresu i metodyk wykonanych badań oraz ich wyniki 

zostały zaprezentowane w Załączniku 2G Raportu. 

  

Na podstawie badań BITS i wykonanych na potrzeby przygotowania Przedsięwzięcia, można 

stwierdzić, że wśród ważnych gospodarczo gatunków ryb przebywających lub wędrujących przez 

obszary rozważanych wariantów tras Baltic Pipe występują w istotnych ilościach – dorsz, śledź, 

szprot, stornia, gładzica i kur diabeł. Liczebność i struktura biomasy są jednak w poszczególnych 

latach bardzo zmienne (patrz Załącznik 2.G ROOŚ).     

 

Zgodnie z wynikami monitoringu ichtiofauny na obszarze objętym badaniami dla celów OOŚ dla 

gazociągu Baltic Pipe występowało 29 taksonów ryb. W całym okresie badań złowiono larwy  

i osobniki juwenilne ryb należące do 9 taksonów. Najwięcej taksonów obserwowano w próbach  

z wiosny i lata. Ze względu na trudności z oznaczeniem larw ryb dobijakowatych i babkowatych do 

poziomu gatunku oznaczono je do poziomu rodziny. W przypadku ichtiofauny dorosłej w sezonie 
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zimowym złowiono ryby należące do 17 gatunków, największą różnorodność gatunkową 

zaobserwowano w stawnych sieciach badawczych (12 gatunków). W sezonie wiosennym liczba 

gatunków sięgnęła 17, przy czym najwięcej gatunków złowiono w sieci stawne. W sezonie letnim 

ogółem złowiono ryby należące do 21 gatunków (najwięcej – 15 w sieci stawne). W zimie złowiono 

ryby należące do 18 gatunków (najwięcej – 12 we włok denny).  Informacje o występujących  

w obszarze oddziaływań inwestycji rybach przedstawia Tabela 9-67.  

Tabela 9-67 Lista gatunków ryb złowionych w rejonie realizacji Przedsięwzięcia w rozważanych 
wariantach w podziale na poszczególne narzędzia badawcze (na podstawie wyników badań ichtiofauny 
2017-2018). 

 Gatunek 
Typ narzędzie 
połowowego 

Miejsce połowu 

LP Nazwa polska Nazwa łacińska 
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1. Babka bycza Neogobius melanostomus    X X  X  

2. Babka mała* Pomatoschistus minutus X X   X X X X 

3. Cierniczek Pungitius pungitius   X  X    

4. Ciernik Gasterosteus aculeatus     X X X  

5. Dennik* Liparis liparis X      X X 

6. Dobijak Hyperoplus lanceolatus X X X X X X X X 

7. Dorsz Gadus morhua callarias  X X X  X X X 

8. Gładzica Pleuronectes platessa  X  X X X X X 

9. Kur diabeł Myoxocephalus scorpius X X  X  X X X 

10. Lisica Agonus cataphractus  X  X   X X 

11. Makrela Scomber scombrus    X  X X  

12. Motela Enchelyopus cimbrius  X      X 

13. Okoń Perca fluviatilis  X  X X X X X 

14. Ostropłetwiec Pholis gunnellus X     X X  

15. Ostrobok Trachurus trachurus  X      X 

16. Sandacz Sander lucioperca  X    X X X 

17. Sieja Coregonus lavaretus     X X X  

18. Skarp Scophthalmus maximus X X  X X X X X 

19. Stornia Platichthys flesus X X X X X X X X 

20. Stynka Osmerus eperlanus    X   X  

21. Szprot Sprattus sprattus X X X X X X X X 

22. Śledź Clupea harengus membras X X X X X X X X 

23. Tasza Cyclopterus lumpus  X X X  X X X 

24. Tobiasz Ammodytes tobianus X X  X X X X X 

25. Troć Salmo trutta     X  X  

26. Ukleja Alburnus alburnus     X X   

27. Węgorzyca Zoarces viviparus    X X X X  

28. Witlinek Merlangius merlangus  X X X  X X X 

29. Zimnica Limanda limanda  X      X 
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*Gatunki objęte w Polsce ochroną częściową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183) 

 

Podczas przeprowadzonych badań złowiono większą liczbę gatunków w porównaniu z rejsami BITS, 

natomiast frekwencja biomasy była zbliżona, z dominacją dorsza, storni i gładzicy.  

 

W trakcie badań BP, w sieci stawne i włok denny dominantem biomasy była stornia i dorsz. Włokiem 

pelagicznym najwięcej złowiono śledzia. W przypadku włoczka dobrzeżnego łowiono głównie formy 

młodociane, przy czym główną masę połowu stanowił tobiasz. Uzyskane wyniki wskazują na typowy 

skład ichtiofauny południowego Bałtyku, gdzie biomasa ryb jest zdominowana przez takie gatunki 

ryb jak dorsz, stornia, śledź, szprot.  

 

W przypadku badań hydroakustycznych gęstość powierzchniowa biomasy śledzia obliczonej dla 

polskiej części obszaru BP była wyższa od średniej dla tego obszaru wyznaczonej dla 

odpowiadających kwadratów ICES na podstawie wiosennych rejsów akustycznych BASS z lat 2013-

2017, i co najmniej dwukrotnie niższa niż średnia wyznaczona na podstawie wyników jesiennych 

rejsów BIAS przeprowadzonych w tych samych latach referencyjnych. 

 

  

Rysunek 9-75 Gęstość powierzchniowa biomasy śledzia wyrażona w t·Mm-2, na podstawie badań 
hydroakustycznych na r/v Baltica w polskiej części Obszaru BP przeprowadzonych na wiosnę (po lewej) 
i na jesieni (po prawej) 2018 r.   

Gęstość powierzchniowa biomasy szprota obliczona dla polskiej części obszaru inwestycji BP była 

wielokrotnie niższa niż średnia dla tego obszaru wyznaczona dla odpowiadających kwadratów ICES 

na podstawie wiosennych rejsów akustycznych BASS i jesiennych rejsów BIAS przeprowadzonych 

w latach 2013-2017. 
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Rysunek 9-76 Gęstość powierzchniowa biomasy szprota wyrażona w t·Mm-2, na podstawie badań 
hydroakustycznych na r/v Baltica w polskiej części Obszaru BP przeprowadzonych na wiosnę (po lewej) 
i na jesieni (po prawej) 2018 r.   

W całym okresie badań, obejmującym sezony badawcze zima, wiosna, lato i jesień 2018, złowiono 

larwy i osobniki juwenilne ryb należące do 9 taksonów. W próbkach nie występowała ikra ryb. 

Zdecydowanie największe znaczenie (liczebność w przeliczeniu na 10 m2 powierzchni wody) miały 

babkowate – 167,1 os.·10 m2 (92,8% liczebności całkowitej dla wszystkich gatunków), a w dalszej 

kolejności szprot – 5,3 os.·10 m2 (2,9%) i stornia – 4,0 os.·10 m2 (2.2%). W próbkach występowały 

również, jednak bardzo nielicznie, śledź jesienny, dobijakowate, kur diabeł, ostropłetwiec, dennik 

oraz skarp – łączny udział tych gatunków w liczebności całkowitej to 2,1% liczebności całkowitej 

wszystkich gatunków.  

 

Dwa z zarejestrowanych taksonów larw i osobników juwenilnych ryb – babkowate i dennik – należą, 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r., do gatunków częściowo 

chronionych. Wprawdzie babkowate nie były identyfikowane do gatunku, na podstawie wiedzy 

literaturowej oraz wyrywkowych obserwacji, można założyć, że gatunkiem dominującym była 

babka mała.  

 

Z punktu widzenia zmienności zróżnicowania taksonomicznego w ciągu roku, największym 

zróżnicowaniem odznaczał się sezon wiosenny (5 taksonów). Mniejszą liczbę taksonów stwierdzono 

w sezonie letnim (4 taksony) i jesiennym (3 taksony), a najmniejszą w sezonie zimowym  

(2 taksony). Zmienność liczebności wczesnych stadiów rozwojowych poszczególnych gatunków ryb 

pomiędzy sezonami była ściśle związana z okresami ich tarła. Natomiast rozmieszczenie 

przestrzenne występowania larw i osobników juwenilnych odzwierciedlało obszar tarła – wody 

przybrzeżne (np. babkowate, śledź) lub wody głębsze (np. szprot, stornia).  



 
 
 
 
 

 

506 

 

 

Rysunek 9-77 Liczebność całkowita poszczególnych taksonów ichtioplanktonu w całym okresie badań 
morskich BP (2018) w strefie polskiej (na podstawie wyników badań ichtiofauny 2018). 

W dalszej części Rozdziału poddano szczegółowej charakterystyce pięć kluczowych gatunków ryb, 

o największym znaczeniu dla funkcjonowania ekosystemu oraz o największym znaczeniu 

gospodarczym, których stałe występowanie stwierdzono w strefie potencjalnych oddziaływań 

Przedsięwzięcia (dorsz, stornia, szprot, śledź, gładzica). Są to gatunki stwierdzone z większym niż 

10% udziałem w badaniach poszczególnymi narzędziami połowowymi w skali badań całorocznych.  

 

Ponadto, przedstawiono podstawowe informacje o pozostałych pięciu gatunkach, które 

występowały w poszczególnych połowach w większym niż 5% udziale i gatunki objęte ochroną 

(babkowate, dennik, dobijak, kur diabeł, skarp). Osobniki tych gatunków, na ogół larwalne lub 

młodociane, występowały w obszarze potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na tyle nielicznie 

i rzadko, że potencjalne oddziaływania na nie będą miały charakter nieistotny w ogólnej ocenie 

oddziaływania rurociągu Baltic Pipe na ryby. Tylko gatunki będące przedmiotem częściowej ochrony 

(dennik i babka mała) zostały poddane szczegółowej ocenie oddziaływania, razem z pięcioma 

głównymi gatunkami.   

 

Pozostałe gatunki ryb, które stwierdzono na badanym akwenie podczas badań, występowały 

incydentalnie w tym rejonie, w związku z czym nie wymagają przeprowadzenia szczegółowej oceny 

oddziaływania na środowisko, ze względu na nieistotność potencjalnych oddziaływań dla ich 

bałtyckich populacji. 

 

Charakterystyka gatunków 

Charakterystyka gatunków ryb występujących lub mogących występować w rejonie realizacji 

rurociągu Baltic Pipe wymaga przedstawienia przemieszczania się ryb w znacznie większym 

obszarze niż rejon badań. Rysunek 9-78 przedstawia mapę Bałtyku z podziałem na podobszary 

statystyczne ICES, do których odniesiono się przy opisie gatunków.  
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Rysunek 9-78 Mapa Bałtyku z podziałem na podobszary statystyczne ICES (źródło: Morski Instytut 
Rybacki w Gdyni). 

Szprot europejski  

Szprot europejski (Sprattus spattus L. 1758) to gatunek morski i słonawowodny, pelagiczno-

nerytyczny, występujący zwykle w dużych ławicach (Riede, 2004), w zakresie głębokości 10-150 

m (Muus i Dahlstrøm 1989). Szczegółowe informacje na temat połowów szprota przedstawiono  

w Rozdziale 9.23 Raportu.  

 

Szprot uzyskuje maksymalną długość 16,0 cm, masę 30 g i wiek do 6 lat (pojedyncze okazy  

w skali roku). Jest bardziej ciepłolubny niż śledź. Odbywa dobowe wędrówki pionowe, głównie  

w poszukiwaniu pokarmu (zooplanktonu), za dnia skupiając się ok. 10-20 m nad dnem, a w nocy 

rozprasza się i występuje bliżej powierzchni morza (Veldre, 1986; Grygiel, 1997). Migracje te 

stymulowane są dobowym zróżnicowaniem w rozmieszczeniu głębokościowym zooplanktonu, który 

reaguje na natężenie światła słonecznego. Dorosłe ryby odbywają w ciągu roku sezonowe migracje 

związane z cyklem fizjologicznym tego gatunku (Rysunek 9-79). Młode osobniki wykazują dużą 

tolerancję na zasolenie wód, stąd też często przebywają wspólnie z młodymi śledziami w pobliżu 

ujść dużych rzek (np. Wisły), gdzie zasolenie jest wyraźnie mniejsze niż na otwartym morzu 

i wynosi 6-7 PSU. W tych rejonach młode ryby śledziowate znajdują schronienie i żerowiska, 

zasobne w drobne skorupiaki planktonowe, głównie widłonogi.  
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Rysunek 9-79 Sezonowe migracje przestrzenne ławic szprota bałtyckiego w ciągu roku na tle zmian 
temperatury wody (na podstawie Birjukov, 1980). 

Tarło porcyjne szprota (samica składa ikrę w 8-10 porcjach z przerwami co 8-10 dni), przy 

temperaturze wody wahającej się zwykle od 6 do 17C (Elwertowski, 1957; Grauman, 1980; 

Ojaveer, 1981) odbywa się w toni wodnej południowego Bałtyku, poza płytkowodną strefą 

przybrzeżną (> 10 m głębokości). Występują dwie główne fazy tarła: pierwsza głębokowodna – od 

końca lutego do końca kwietnia i druga przypowierzchniowa w maju-czerwcu, niekiedy do lipca,  

z udziałem głównie młodszych roczników. Wówczas tarło odbywa się niemal w całej południowej  

i środkowej części Bałtyku, w wodach powierzchniowych – na głębokościach od 0 do 50 m,  

o zasoleniu 6-8 PSU i temperaturze ok. 7-17°C (Mańkowski, 1959; 1972; 1978; Grauman, 1975, 

Elwertowski, 1976). Natomiast wczesnowiosenne tarło szprota odbywa się m.in. w Zatoce 

Kilońskiej, Głębi Arkońskiej, Głębi Bornholmskiej, Głębi Gdańskiej, Głębi Gotlandzkiej i na stokach 

innych głębokowodnych części Bałtyku, na głębokościach od 60 do 100 m, w masach wód  

o zasoleniu 9-13 PSU i temperaturze wody 4-7°C (Elwertowski, 1957; Grauman, 1975; Krenkel  

i Hinrichs 1979, Birjukov, 1980; Polivajko, 1982; Alheit, 1986; Grauman i Krenkel, 1986; Veldre, 

1986; Aro, 1988, 1989; Kraus i Köster, 2001). Ikra szprota o średnicy 1,23-1,58 mm unosi się  

w toni wodnej przez okres 3-4 dni. Po tym czasie wylęgają się cienkie i silnie wydłużone larwy  

o długości 2,0-3,6 mm, ich metamorfoza następuje po ok. 6-8 tygodniach, gdy uzyskają długość 

32-40 mm. Larwy wylęgające się w odkrytych częściach morza rozprzestrzeniają się na dalekie 

odległości od miejsca urodzenia (Grauman, 1980).  

 

Skład pokarmu i intensywność żerowania szprotów zmienia się w ciągu roku (Mańkowski, 1947; 

Möllmann i Köster, 1996; Szypuła, 1992; Lankov i Raid 1997; Szypuła i in., 1997). W latach 

ciepłych w pokarmie szprotów bytujących w Basenie Gotlandzkim i Głębi Gdańskiej przeważały 

skorupiaki, głównie z gatunku Temora longicornis (74% - średni udział w latach 1970-1980.; 

Shvetsov i Rudneva 1994; F. Shvetsovs, 2012 - dane niepublikowane), a uzupełnienie stanowił 

Pseudocalanus elongatus (średni udział - 18%). Podczas chłodnych lat w pokarmie dominował P. 

elongatus, którego średni udział wynosił wówczas 69%, a udział T. longicornis zmniejszył się do 

20%. W latach 1976-1980, które określono jako bardzo mroźne, T. longicornis stanowiła 30-48% 

składu Copepoda w południowo-wschodnim Bałtyku, co było niewystarczające w tzw. standardowej 

diecie pokarmowej szprotów (Grauman et al., 1987). Pod koniec wiosny i na początku lata dorosłe 

szproty żerują także na ikrze dorsza bałtyckiego, zwłaszcza w Głębi Bornholmskiej (Möllmann  

i Köster, 1996; Köster i Möllmann, 2000; Andersen i Möllmann, 2004). Szprot intensywnie żeruje 

po tarle, tj. od lipca do końca września, z kolei w kolejnych miesiącach jesiennych i zimowych, 

żerowanie jest niewielkie lub niemal całkowicie zahamowane (Khanh et al., 1972, Arrhenius  

i Hansson, 1992; Shvetsov i Rudneva, 1994; Davidyuk, 1996; Kostrichkina i in., 1980; Grygiel, 
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2013b). Od kwietnia do końca czerwca szproty żerują z umiarkowaną intensywnością. Żerowiska 

szprotów bałtyckich są zlokalizowane w miejscach bliskich tarliskom. Od listopada-grudnia do 

marca, głównie starsze, większe szproty gromadzą się w rejonie zimowisk, tj. w cieplejszych, 

głębszych warstwach Bałtyku (Lindquist, 1971), gdzie temperatura waha się od 4 do 6°C. Młode 

osobniki pozostają w średnio głębokich (20-50 m; Grygiel, 1999) wodach przybrzeżnych. 

 

Śledź  

Śledź (Clupea harengus L. 1758) jest cenionym gatunkiem komercyjnym, poławianym już od 

wczesnego średniowiecza. To gatunek zimnolubny, zasiedlający północne rejony oceanów: Oceanu 

Atlantyckiego (podgatunek atlantycki - Clupea harengus harengus) z Morzem Północnym,  

M. Celtyckim, M. Irlandzkim, Kanałem La Manche po Zatokę Biskajską, M. Norweskim, M. Bałtyckim 

i Basenem Północnoamerykańskim oraz Oceanu Spokojnego (Pacyfiku) z Morzem Ochockim  

i Oceanu Arktycznego (podgatunek pacyficzny - Clupea harengus pallasi). W Bałtyku występuje 

podgatunek śledzia atlantyckiego, wyróżniony w systematyce jako Clupea harengus membras. 

Śledzie bałtyckie pierwszą dojrzałość płciową osiągają w 2-3 roku życia.  

 

Śledzie wiosenne rozradzające się u zachodnich i południowych wybrzeży Bałtyku – od Bełtów po 

południowe wybrzeża Łotwy – tarło odbywają zwykle w okresie od marca do maja w płytkich 

wodach przybrzeżnych. Na podstawie stwierdzonego występowania larw śledzia w rejonie Ławicy 

Słupskiej zakłada się, że tarło wiosennego śledzia może zachodzić też na ławicach w pewnej 

odległości od brzegu (Grimm i Herra, 1984). Rozród odbywa się w temperaturze od 2-5 oC na 

początku tarła do 17-18 oC w końcowym okresie i zasoleniu 3-7 PSU, zwykle na głębokości od 1 do 

10-15 m (Ojaveer, 1981, 1988). W wyższych zakresach temperatur wody tarło obserwowano 

również na większych głębokościach – do 20 m (Ojaveer, 1981; Popiel, 1984; Aneer, 1979). Ikra 

składana jest głównie na roślinach, choć tarło odbywa się z mniejszą intensywnością również na 

innych podłożach niż roślinne, np. skały, kamienie, żwir, piasek i muszle Mytilus edulis (Oulasvirta 

et al., 1985). Ikra śledzia ma średnicę od 0,9 do 1,63 mm. Jej lepkość umożliwia silne 

przytwierdzenie do podłoża.  

 

Larwy śledzia rzadko spotyka się na otwartym morzu; tuż po wylęgu pozostają w płytkich wodach 

przybrzeżnych, gdzie żyją w przypowierzchniowej warstwie wody (Mańkowski, 1955; Ojaveer, 

1981). Po osiągnięciu ok. 30 mm długości larwy przemieszczają się do pobliskich wód głębszych. 

Po okresie rozrodu śledzie wiosenne południowego wybrzeża Bałtyku podejmują wędrówki 

żerowiskowe w rejony wód otwartych Bałtyku Południowego, a nawet poza Bałtyk. Innym rejonem 

rozrodu śledzi wiosennego tarła są północne wybrzeża Bałtyku (głównie Szwecji, ale także 

południowej Finlandii, Estonii i północnej Łotwy), gdzie tarło odbywa się w terminie późniejszym 

(zwykle kwiecień-lipiec, z nasileniem w maju-czerwcu). Po tarle śledzie tej populacji podejmują 

migracje żerowiskowe w kierunku wód południowego Bałtyku. Tutaj w sezonie letnio-jesiennym 

tworzą mieszane koncentracje z populacją lokalnych wiosennych śledzi południowo-bałtyckich oraz 

śledzi jesiennych i tu również zimują.  

 

Analiza dostępnej literatury wskazuje, że obszary tarlisk śledzia jesiennej populacji rozrodczej są 

zlokalizowane w odkrytych rejonach przybrzeżnych lub na ławicach (Słupskiej, Środkowej), zwykle 

na głębokości od 3 do 15-25 m, nieco dalej od lądu niż tarliska śledzia wiosennego (Popiel, 1950, 

1984; Mańkowski, 1955; Ojaveer, 1981; Dushkina, 1988; Elwertowski, 1982). Ponieważ populacja 

ta jest obecnie mało liczebna, identyfikacja jej tarlisk jest utrudniona i przez to niepełna. Według 

różnych źródeł tarło śledzia jesiennego trwa od sierpnia do września (Ojaveer, 1988), października 

(Mańkowski, 1978; Elwertowski, 1982; Herra, 1988) bądź listopada (Popiel, 1984). Tarło 

rozpoczyna się na tarliskach położonych głębiej, a kończy na płytszych. Najwyższa intensywność 

rozrodu występuje w okresie, kiedy temperatura wody osiąga 12-16°C (Ojaveer, 1981). Wielkość 

larw po wylęgu jest podobna jak w przypadku śledzia wiosennego, natomiast ich rozwój trwa dużo 

dłużej i odbywa się na większych głębokościach – zimą łowiono je w Bałtyku na głębokości do 62 

m (Ojaveer, 1981) w tym również na stokach Rynny Słupskiej (Grimm i Herra, 1984).  
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Śledź bałtycki jako gatunek pelagiczny, ławicowy, należy do typowych zooplanktonofagów,  

w trakcie żerowania odcedzających pokarm z toni wodnej na wyrostkach filtracyjnych łuków 

skrzelowych. Najczęściej skupienia żerowiskowe tego gatunku spotykane są w pelagialu33, 

zazwyczaj pod termokliną34/halokliną35, gdzie w strefie zmiany gęstości wody ryby te trafiają na 

większe agregacje mesozooplanktonu36. Do najczęściej spotykanych gatunków w diecie śledzi 

należą: Pseudocalanus elongatus i Temora longicornis należące do podgromady Copepoda, czy 

Bosmina coregoni v. maritima z rzędu Cladocera. Dieta śledzi zmienia się wraz z wiekiem i ze 

wzrostem liniowym ryb – ryby starsze, o większych rozmiarach, zmieniają tryb odżywiania, 

z filtratorów stają się łowcami. Skupienia dużych (zwykle powyżej 20 cm) osobników tego gatunku 

najczęściej obserwowane/poławiane są w strefie naddennej, a podstawę ich diety stanowi 

nektobentos37 (głównie Mysida - lasonogi i Amphipoda - obunogi). Notowane są też przypadki 

drapieżnictwa (u śledzi powyżej 25 cm) na innych gatunkach ryb, np. babkowatych. Jakościowy 

skład pokarmu śledzi wykazuje także zmienność sezonową, jak również na przestrzeni wielolecia, 

zależną od dostępności pokarmu (Popiel, 1951; Załachowski i in., 1976; Szypuła, 1992; Arrhenius 

i Hansson, 1993; Ostrowski, 1993; Fetter i Davidjuka, 1996).  

 

Dla polskiego rybołówstwa ważny jest okres, kiedy populacja śledzia wiosennego tarła 

przemieszcza się na żerowiska południowego Bałtyku. Śledź tej populacji rozradzający się 

u brzegów południowych Bałtyku, bezpośrednio po odbyciu tarła w kwietniu i maju przemieszcza 

się do wód głębszych niż 30-40 m. Natomiast śledź otwartego morza, odbywający tarło u brzegów 

szwedzkich i łotewskich, dociera do wód południowego Bałtyku pod koniec czerwca i lipca. Czas 

dotarcia tych śledzi do polskiej strefy oraz ich masa zależna jest od przebiegu zimy i wiosny. Po 

ostrej zimie i zimnej wiośnie przybywają one do nas na początku lipca i żerują w tych samych 

rejonach co śledzie populacji rozradzającej się wiosną u polskich brzegów. Śledź otwartego morza 

opuszcza żerowiska południowego Bałtyku w miesiącach od października do listopada, kierując się 

na północ do swych zimowisk, a z nadejściem wiosny na tarliska szwedzkie i łotewskie. Szczegółowe 

informacje na temat połowów śledzia przedstawiono w Rozdziale 9.23 Raportu. 

 

Główne rejony tarła oraz kierunki wędrówek żerowiskowych i tarłowych przedstawiono na 

rysunkach poniżej (Rysunek 9-80 i Rysunek 9-81) na podstawie opracowania pn. „Uwarunkowania 

do pilotażowego projektu planu zagospodarowania przestrzennego transgranicznego obszary 

południowej Ławicy Środkowej” (Zaucha i in., 2011). 

 

                                                

 

33 pelagial - strefa toni wodnej 
34 termoklina - warstwa wody, w której wraz z głębokością następuje gwałtowna zmiana temperatury, zalega pomiędzy dwoma 

warstwami termicznie jednorodnymi 
35 haloklina - warstwa, w której wraz z głębokością następuje gwałtowna zmiana zasolenia, zalega pomiędzy dwoma warstwami 

zasoleniowo jednorodnymi 
36 mesozooplankton - organizmy zoolanktonowe o wielkości od 0,2 do 20 mm 
37 nektobentos - organizmy przebywające w strefie stykowej (woda-osad), mogące pływać na dnem, poruszać się po nim,  

a nawet zagłębiać w osadach 
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Rysunek 9-80 Kierunki wędrówek rozrodczych śledzia wiosennego i jesiennego tarła z żerowisk na 
tarliska (Zaucha i in., 2011). 

 

 

Rysunek 9-81 Kierunki przemieszczania się śledzia wiosennego i jesiennego tarła z tarlisk na żerowiska 
(Zaucha i in., 2011). 

Dorsz 

Dorsz (Gadus morhua L. 1758), nazywany również wątłuszem (Nikolski, 1970) lub pomuchlem, 

jest jednym z najcenniejszych obiektów połowów rybackich na wodach Morza Bałtyckiego. Zasięg 

występowania tego gatunku obejmuje wody Północnego Atlantyku i wody Arktyki od Zatoki Ungava 

w Kanadzie wzdłuż północnoamerykańskiego wybrzeża do Cape Hatteras, North Carolina  

w zachodnim Atlantyku. Dalej wzdłuż wybrzeży Grenlandii; wokół Islandii, od Morza Barentsa  

w tym region wokół Wyspy Niedźwiedziej, dalej w Morzu Norweskim, Północnym i Bałtyku aż do 

wybrzeży Zatoki Biskajskiej (Narberhaus et al., 2012). W Morzu Bałtyckim dorsz dorasta 

maksymalnie do 1,3 m (Cohen et al., 1990), przeciętnie - 30-70 cm (Eschmeyer et al., 1983). 

Fakt, iż dorsze zamieszkujące Bałtyk są mniejsze od występujących w bardziej zasolonych wodach, 
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oraz że osobniki populacji zamieszkującej ten akwen przystosowały się do wód o mniejszym 

zasoleniu i nie migrują do sąsiednich mórz (występują jedynie od Cieśnin Duńskich do Zatoki 

Botnickiej) spowodował, że Linneusz początkowo wyróżnił osobny gatunek dorsza bałtyckiego pod 

nazwą Gadus callarias, zaś później opisał go jako podgatunek dorsza atlantyckiego Gadus morhua 

callarias (Linnaeus, 1758). 

 

Dorsz jest rybą drapieżną. Żywi się głównie rybami z rodziny śledziowatych, babkowatych, 

makrelami, narybkiem ryb dorszowatych, skorupiakami w morzach subarktycznych, 

gromadnikami, a nawet głowonogami. W Bałtyku, oprócz ryb, w pokarmie dorsza spotykany jest 

podwój wielki (Saduria entomon). Wśród dorszy powszechny jest kanibalizm – im większy okaz, 

tym częściej odżywia się młodymi swojego gatunku, mającymi do 3 lat i mierzącymi do 40 cm 

(Bogstad et al., 1994). 

 

W Bałtyku dojrzałość płciową samce osiągają po 2-3 roku życia, a samice po 3-4 roku życia. Tarło 

odbywa się w głębokich wodach, najczęściej w przedziale głębokości od 60 m do 80 m (Głębia 

Bornholmska) – gdzie zasolenie jest większe, co zapewnia ikrze pływalność (Załachowski, 1997).  

 

Tarło dorsza jest bardzo rozciągnięte w czasie i trwa od lutego do października, czasami do 

listopada (Mańkowski, 1955, 1972; Karasiova i in., 2008). Okres w jakim notowane jest maksimum 

nasilenia tarła jest zależny od temperatury wody w sezonie zimowym poprzedzającym tarło  

i przypada w różnych latach od maja do drugiej połowy lipca (Bagge, 1981; Aro, 1988; Wieland  

i in., 2000). Rozród odbywa się w warstwach przydennych głębi Morza Bałtyckiego. Ikra dorsza jest 

pelagiczna i dla prawidłowego rozwoju wymaga zasolenia >11 PSU, natlenienia > 2ml O2/l  

i temperatury wody powyżej 1,5oC. Właściwa gęstość wody wynikająca z wysokiego zasolenia 

zapewnia ikrze pływalność, a tym samym możliwość rozwoju w wyższych warstwach wody  

o lepszym natlenieniu. Warunki te często są spełnione w obrębie głównego tarliska dorsza w Głębi 

Bornholmskiej w warstwach wody na głębokości > 55 m. Na tarliskach drugorzędnych, które są 

położone w Rynnie Słupskiej (> 70 m), w Głębi Gdańskiej (> 80 m), Głębi Gotlandzkiej (> 90 m), 

warunki do tarła dorsza są znacznie gorsze i tam ikra występuje w dużo mniejszym zagęszczeniu. 

Samice składają jaja w porcjach. Pojedyncza, dorosła, duża samica dorsza składa od 0,5 mln do 

nawet 9 mln jaj, które unoszą się następnie swobodnie w wodzie. Po 15-20 dniach wylęgają się  

z nich larwy długości od 3,3 do 5,7 mm. Początkowo, larwy z woreczkiem żółtkowym po wylęgu 

przebywają w tych samych warstwach wody, w których znajduje się pelagiczna ikra. Po 

zresorbowaniu woreczka żółtkowego larwy wędrują mniej lub bardziej aktywnie do warstw 

powierzchniowych w poszukiwaniu pokarmu, dryfują w górnych warstwach wody unoszone 

prądami, a po osiągnięciu 10-15 mm długości zbliżają się do wód przybrzeżnych lub ławic (Bagge, 

1981; Grimm i Herra, 1985; Herra, 1988; Aro, 1988, Waller i Rosenthal, 1995). Po 3 miesiącach 

młode dorsze osiągają długość 3-6 cm i przechodzą na przydenny tryb życia. Niektóre z larw  

w fazie pelagicznej mogą pozostawać do maja/czerwca następnego roku (Bagge i in., 1994). 

Młodociane dorsze należące do 0 i do 1 grupy wiekowej przebywają po urodzeniu na 

głębokowodnych tarliskach, zwykle wzdłuż południowych wybrzeży Bałtyku na głębokości od 40 do 

70 m (Bagge, 1981). Następnie przemieszczają się w kierunku preferowanych płytkich wód (mniej 

niż 10-30 m głębokości) strefy sublitoralnej ze złożonymi siedliskami, od takich jak podwodne łąki 

trawy morskiej (Gotceitas et al., 1997), aż po obszary, gdzie dno zbudowane jest ze żwiru, kamieni 

lub głazów, które zapewniają ochronę przed drapieżnikami (Gregory et al., 1997). Dorosłe osobniki 

preferują wody głębsze i chłodniejsze. W ciągu dnia osobniki dorosłe przebywają w wodach 

głębszych (>80 m), zaś nocą migrują na żerowanie do pelagialu, 30-80 m ponad dno (Cohen et 

al., 1990; Uzars i Plikshs, 2000).  

 

Dorsz dorosły po odbyciu tarła przemieszcza się do wód płytszych, z tym, że w okresie lata żeruje 

na wodach głębszych niż 30-40 m, a w okresie wychłodzenia wód przemieszcza się również do wód 

przybrzeżnych. Dorosły dorsz stada zachodniego rzadko przemieszcza się do rejonów na wschód 

od Bornholmu. Wskutek intensywnej eksploatacji na tarliskach stado to zostało znacznie 
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przetrzebione. Natomiast dorsz wschodnio-bałtycki przemieszcza się z tarlisk do wód płytszych 

basenów Bornholmskiego, Gdańskiego i Gotlandzkiego, a część stada przemieszcza się daleko na 

północ aż do wysp Alandzkich. Dorsze populacji wschodnio-bałtyckiej powracają do swych tarlisk 

wzdłuż głębokich stoków na południe i południowy zachód. Jeśli warunki do tarła (zasolenie powyżej 

11%, natlenienie wody 2ml/l) na którejś z głębi są sprzyjające, zatrzymują się dla odbycia tarła, 

czy to na Głębi Gotlandzkiej lub Głębi Gdańskiej, czy też wędrują do Głębi Bornholmskiej. Natomiast 

dorsze pochodzące z zachodniego Bałtyku wracają na tarliska swego urodzenia. Główne rejony 

tarła oraz kierunki wędrówek żerowiskowych i tarłowych przedstawiono na poniższych rysunkach 

(Rysunek 9-82 i Rysunek 9-83). 

 

 

Rysunek 9-82 Kierunki wędrówek rozrodczych dorsza z żerowisk na tarliska (Zaucha i in., 2011). 

 

 

Rysunek 9-83 Kierunki przemieszczania się dorsza z tarlisk na żerowiska (Zaucha i in., 2011). 
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Dorsz jest obok szprota i śledzia najliczniej poławianym gatunkiem ryb przez floty rybackie państw 

Unii Europejskiej i najbardziej cennym. Szczegółowe informacje na temat połowów dorsza 

przedstawiono w Rozdziale 9.23 Raportu.  

 

Stornia 

Stornia (Platichthys flesus L., 1758) jest wyodrębnioną formą bałtycką, pochodną storni 

europejskiej. Według klasyfikacji ekologiczno-zoogeograficznej ryb polskich, podobnie jak gładzica 

i zimnica, należy do gatunków morskich, borealnych, północnych (Pliszka 1964). Stornia jest 

gatunkiem euryhalinowym38 (estuariowym – szczególnie młode ryby), demersalnym, 

najliczniejszym spośród sześciu gatunków z rodziny Pleuronectidae Bonaparte 1831, 

występujących w Bałtyku. 

 

Spotykana jest niemal w całym Bałtyku, od zachodu aż do środkowej części zatok Fińskiej, 

Botnickiej i Ryskiej (Plikšs i Aleksejevs, 1998), z wyjątkiem najgłębszych obszarów Głębi 

Gotlandzkiej (Bagge, 1966; Bagge i Steffensen 1989; Bonsdorff i Norkko, 1994). W polskiej części 

Bałtyku stornie dorastają do 40 cm, wyjątkowo do 53 cm (Gąsowska i in., 1962), żyją zwykle do 

8-9 lat, a maksymalny wiek to 18 lat (Trella, 2010 - dane niepublikowane).  

 

Dotychczas uważano, że w Bałtyku występują dwie populacje tarłowe storni – jedna trąca się  

w wodach głębokich, druga w rejonie ławic (Plikšs i Aleksejevs, 1998). Obecnie uznaje się, że są 

to odrębne gatunki Platichthys solemdali i Platichtys flesus (Momigliano i in., 2018).  Średnia 

długość pierwszej dojrzałości płciowej samic i samców bytujących w polskich wodach Bałtyku w I 

połowie lat 1990 wynosiła odpowiednio 22,6 i 18,5 cm (Kosior i in., 1996). Wszystkie osobniki 

osiągają dojrzałość płciową w trzecim roku życia (Kosior i in., 1996). Tarło storni trwa od 

lutego/marca do maja/czerwca, w przydennych warstwach głębi Arkońskiej, Bornholmskiej, 

Gdańskiej i Rynny Słupskiej na głębokości 40-80 m, gdzie zasolenie wód wynosi 10,7-11,7 PSU,  

a temperatura 3-7°C (Gąsowska i in., 1962; Bagge, 1981; Nissling et al., 2002). Pelagiczna ikra 

storni ma od 1,07 do 1,49 mm średnicy. Do tarła może również dochodzić w północno-wschodnim 

Bałtyku i na ławicach (Nissling et al., 2002; Florin, 2005), gdzie z powodu niższego zasolenia (6-7 

PSU) rozwój ikry odbywa się na dnie (ikra demersalna). Stornie ławicowe produkujące jaja 

demersalne trą się na głębokości 3-20 m (Bagge, 1981), a ich ikra osiąga mniejsze niż w przypadku 

tarła pelagicznego rozmiary. Jednak w rejonie podobszaru ICES 25 (Rysunek 9-78) przeważa 

stornia tarła głębokowodnego. W okresie letnio-jesiennym oba gatunki wędrują do wód 

przybrzeżnych, gdzie razem żerują (Nissling i Dahlman, 2010). 

 

Larwy storni po wylęgu mają 2,3-3,3 mm długości. Metamorfoza i migracja oka na prawą stronę 

ciała rozpoczyna się, gdy larwa ma 8-9 mm i kończy, gdy osiąga 10-12 mm długości. W trakcie 

metamorfozy rozpoczyna się proces przechodzenia z pelagicznego do dennego trybu życia. Po 

rozrodzie stornie odbywają migracje na żerowiska, znajdujące się w płytkich wodach 

przybrzeżnych, gdzie spotykane są w bliskim sąsiedztwie piaszczystego dna (Bagge, 1981). Stornie 

rozradzające się w Basenie Bornholmskim kierują się do polskich i niemieckich wybrzeży, płynąc 

wzdłuż brzegu na zachód do okolic Rugii oraz na wschód do okolic przylądku Rozewie. Z tarlisk 

znajdujących się na Głębi Gdańskiej stornie wędrują wzdłuż wybrzeży na żerowiska do Zatoki 

Gdańskiej lub na południe Bornholmu (Aro, 1988). Późną jesienią i wczesną zimą stornie zaczynają 

migracje z żerowisk na tarliska do strefy wód głębokich (Aro, 1988). 

 

                                                

 

38 gatunek tolerujący szeroki zakres zasolenia 
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Rysunek 9-84 Kierunki wędrówek rozrodczych storni z żerowisk przybrzeżnych na tarliska (Zaucha i in., 
2011). 

 

 

Rysunek 9-85 Kierunki przemieszczania się storni z tarlisk do przybrzeżnych rejonów żerowania (Zaucha 
i in., 2011). 

Dorosłe osobniki żerują głównie nocą i żywią się makrozoobentosem – małżami (m.in. Macoma 

balthica), ślimakami, skorupiakami (m.in. Saduria entomon), wieloszczetami oraz małymi rybami 

demersalnymi (np. babkowatymi) i szprotami (Rochard i Elie, 1994; Aarnio et al., 1996; Nissling 

et al., 2007, Florin i Lavados 2010). Młode stornie żywią się małżoraczkami, widłonogami i larwami 

owadów. Żłobkami (miejscami zapewniającymi odpowiednie warunki do wzrostu i rozwoju) dla 

młodocianych osobników storni są płytkie wody przybrzeżne w strefie przyboju (do kilku m 

głębokości), które rozmieszczone są wzdłuż piaszczystych wybrzeży Bałtyku (Nissling et al., 2007) 

oraz na płytkich ławicach (np. Ławica Ronne, Odrzana, Słupska) (Rysunek 9-84 i Rysunek 9-85). 
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Stornia jest jednym z ważniejszych gatunków komercyjnych na Bałtyku, lecz w oficjalnych polskich 

statystykach połowowych zaczęto ją wyodrębniać z grupy ryb „płaskich" dopiero pod koniec lat 

1990. Szczegółowe informacje na temat połowów storni przedstawiono w Rozdziale 9.23 Raportu. 

 

Gładzica 

Gładzica (Pleuronectes platessa L., 1758) to gatunek morski, demersalny (preferujący bliskie 

sąsiedztwo dna mulistego i piaszczystego), stenohalinowy39, należący do grupy ryb zimnowodnych, 

pochodzenia atlantyckiego (Pliszka, 1964). Gładzice występują od południowej Grenlandii po 

Islandię i Norwegię, w Morzu Białym, Morzu Północnym, od Spitsbergenu (Morze Barentsa) do 

Zatoki Biskajskiej (także u wybrzeży Portugalii), a na południu aż po Morze Czarne, zachodnią część 

Morza Śródziemnego i Maroko (Pliszka, 1964; Rutkowicz 1982).  

 

W Bałtyku występują mniej licznie niż stornie, głównie w zachodniej i środkowej części morza, gdzie 

zasolenie jest względnie wysokie (Gąsowska i in., 1962). Ponadto w zachodniej części Bałtyku oraz 

w Cieśninach Duńskich często można spotkać hybrydy międzygatunkowe storni i gładzicy (Sick et 

al., 1963).  

 

Zasięg jej występowania rozciąga się na wschód do Zatoki Gdańskiej (podobszar 26), a na północ 

do okolic Gotlandii (podobszar 28) (Bagge, 1981). W poszukiwaniu pokarmu sporadycznie 

przemieszczają się także do wysłodzonych wód zalewów i ujść rzecznych (Kottelat i Freyhof, 2007). 

Sporadycznie notowane są także we wschodnim i północnym Bałtyku, choć np. w 1978 r. gładzice 

stanowiły aż 10-30% łotewskich połowów płastug (Plikšs i Aleksejevs, 1998). Wyodrębniono dwa 

stada bałtyckiej gładzicy (ICES, 2012a), pierwsze w zachodniej części Bałtyku (Cieśnina Bełt, Sund  

i Kattegat), drugie w Basenach Arkońskim, Bornholmskim, Gdańskim oraz we wschodnim Basenie 

Gotlandzkim. 

 

W południowym Bałtyku dorastają do 45 cm długości (Gąsowska i in., 1962). Dojrzałość płciową 

osiągają w wieku 3-5 lat, a samice składają średnio 200 tys. ziaren ikry. Tarło gładzicy trwa od 

grudnia do maja (szczyt luty – marzec) (Bagge, 1981; badania własne MIR-PIB) w zachodniej 

części Bałtyku na znacznych głębokościach Głębi Arkońskiej, Głębi Bornholmskiej, Rynny Słupskiej 

i Gotlandzkiej. Pelagiczna ikra gładzicy ma średnicę 1,7-2,2 mm i wymaga do rozwoju wód  

o stosunkowo wysokim zasoleniu 12,6-13,6 PSU i temperatury w zakresie 6-8°C (Gąsowska i in., 

1962; Nissling et al., 2002).  

 

W chwili wylęgu larwy mają długość 5,5-7,5 mm. Proces metamorfozy i migracji lewego oka na 

prawą stronę ciała rozpoczyna się, gdy długość całkowita larwy wynosi 10-12 mm i jest zakończony, 

gdy larwa osiąga 13-14 mm. Po metamorfozie larwy są znoszone wraz z prądami do brzegów, gdzie 

przemieszczają się do wód przydennych. Średnia długość pierwszej dojrzałości płciowej dla samic 

bytujących w wodach południowego Bałtyku wynosi 24 cm (ICES, 2012b). 

  

Nie ma wielu danych literaturowych dotyczących migracji gładzic w Bałtyku. Jednak w związku  

z tym, że rejony żerowisk i tarlisk gładzicy pokrywają się z rejonami żerowisk i tarlisk storni, ich 

wędrówki z żerowisk na tarliska mogą mieć podobny przebieg (Rysunek 9-84 i Rysunek 9-85). 

Nielsen i in. (2006) zebrali dane ze znakowań tego gatunku przeprowadzonych w latach 1903-1964 

na duńskich łowiskach, z których wynika, że ryby te nie przemieszczają się na duże odległości. 

Dorosłe gładzice ze Skagerraku przemieszczają się w kierunku północnego Kattegatu. Część 

dojrzewających osobników wędruje ze szwedzkich wybrzeży Skagerraku do Morza Północnego. 

Istnieją też migracje pomiędzy podobszarami 22-24 a południowym Kattegatem oraz ze 

wschodniego (podobszar 25) do zachodniego (podobszar 24) Bałtyku.  

 

                                                

 

39 gatunek tolerujący wąski zakres zasolenia 



 
 
 
 
 

 

517 

 

Młode osobniki rozwijają się w płytkich wodach przybrzeżnych (0-3 m), w sąsiedztwie plaż,  

a dorosłe ryby preferują wody średnio głębokie (Frimodt, 1995; Fonds et al., 1992). Poza 

mięczakami, żywią się wieloszczetami oraz innymi bezkręgowcami dennymi (pierścienicami, 

widłonogami) i małymi rybami (Gąsowska i in., 1962; Wosnitza, 1975). 

 

Gładzice w Bałtyku nie mają tak dużego znaczenia dla rybołówstwa. Zwykle stanowią przyłów  

w połowach storni lub dorsza. Informacje na temat połowów gładzicy przedstawiono  

w Rozdziale 9.23 Raportu.   

 

Pozostałe gatunki 

Tabela 9-68 Wykaz gatunków ryb, na które ze względu na rzadkość występowania w rejonie realizacji, 
inwestycja nie będzie powodować istotnych oddziaływań. 

Gatunek Charakterystyka gatunku 

Babkowate (Gobiidae) 

W wodach Bałtyku południowego występują gatunki babkowatych: 

babka piaskowa Pomatoschistus microps (Krøyer, 1838), babka 

mała Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770), babka czarnoplamka 

Gobiusculus flavescens (Fabricius, 1779) i babka czarna Gobius 

niger Linnaeus, 1758 (Gąsowska, 1962). Tarło babek przebiega 

głównie w okresie letnim, niemniej niektóre z wyżej wymienionych 

gatunków rozpoczynają tarło już w marcu, inne natomiast trą się aż 

do września (Gąsowska, 1962; Horackiewicz i Skóra, 1998; Munk i 

Nielsen, 2005; Waligóra-Borek et al., 2005). Demersalna ikra babek 

składana jest do pustych muszli małży lub na podwodną roślinność 

(Gąsowska, 1962, Russell, 1976). Rozwój embrionalny babek trwa 

7-9 dni. Larwy ryb z rodziny babkowatych (za wyjątkiem 

pospolitego obecnie w naszych wodach gatunku – babki byczej 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814)), przez pewien okres po 

wylęgu prowadzą pelagiczny tryb życia aż do osiągnięcia kilkunastu 

milimetrów długości. Po przekształceniu płetw brzusznych w 

przyssawkę w kształcie lejka wiodą przydenny tryb życia. Biorąc pod 

uwagę biologię i preferencje środowiskowe gatunków ryb 

babkowatych występujących w Bałtyku można z dużym 

prawdopodobieństwem założyć, że złowione larwy należały do 

gatunku babka mała. Babkowate objęte są w Polsce częściową 

ochroną gatunkową.  

Dennik (Liparis liparis liparis) 

Mała ryba, dorastająca do 15 cm długości, w Bałtyku spotykana 

głównie w wodach głębszych we wschodnich rejonach. Tarło 

przypada na okres zimowo-wiosenny od listopada do marca 

(Kazanova, 1953; Mańkowski, 1955; Bagge, 1981). Dennik 

preferuje podłoże roślinne dla tarła. Demersalna, kleista ikra 

dennika składana jest w grudkach wielkości orzecha włoskiego, 

przyczepiona do glonów, w szczelinach kamieni, na polipach i 

koloniach mszywiołów (Bagge, 1981). Inkubacja bezbarwnej lub 

żółtawej ikry dennika średnicy 1,35-1,67 mm trwa ok. 6-8 tygodni. 

W chwili wylęgu larwa ma buławkowaty kształt i długość ok. 5,4 

mm. Larwy wiodą pelagiczny tryb życia, w tym czasie są 

przenoszone wraz z prądami na znaczne odległości aż do osiągnięcia 

16 mm długości, kiedy przyssawka brzuszna jest już dobrze 

rozwinięta. Żywi się skorupiakami, rzadziej wieloszczetami i małymi 

rybami. Dennik w Polsce objęty jest częściową ochroną gatunkową 

(Anon, 2011). 

Dobijak (Hyperoplus lanceolatus) 

Występuje w wodach Północnego Atlantyku, od Murmańska aż po 

Portugalię oraz wokół Islandii i w Bałtyku. Dobijaki zamieszkują 

wody przybrzeżne do 60 m głębokości. Spotkać je można również  
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Gatunek Charakterystyka gatunku 

w ujściach rzek. Ryby te żywią się początkowo zooplanktonem,  

a później małymi rybami (m.in. tobiaszami). Tarło dobijaków  

o charakterze porcyjnym przypada na wiosnę i lato (IV-IX) (Muus  

i Nielsen, 1999); w Bałtyku trwa od maja do listopada (Grygiel, 

2013b). 

Kur diabeł (Myoxocephalus 

scorpius) 

Ryby tego gatunku prowadzą denny tryb życia, preferując podłoże 

kamieniste z piaskiem lub mułem, często wśród wodorostów 

(Fedorov, 1986). Jego pożywienie stanowią ryby, duże skorupiaki 

oraz wieloszczety. Podczas tarła, które przypada na okres zimowy 

(XII-III) w temp. ok. 0oC, samce przybierają barwy godowe. Kleista, 

demersalna ikra o średnicy 1,95-2,50 mm jest odkładana w wodach 

przybrzeżnych na roślinność, różne przedmioty i zagłębienia dna,  

w postaci grudki wielkości kurzego jaja z dołkiem pośrodku. Do 

czasu wylęgu jest pilnowana przez samca. Rozwój embrionalny trwa 

ok. 5 tygodni. Po wylęgu larwy mają długość 7,4-8,6 mm, mają 

buławkowaty kształt, prowadzą pelagiczny tryb życia do osiągnięcia 

15-20 mm długości. Larwy początkowo migrują w pelagialu 

(Fedorov, 1986), a osobniki juwenilne, po osiągnięciu 38 mm 

długości przybierają wygląd ryb dorosłych i osiadają na dnie, gdzie 

żyją wśród glonów i kamieni.  

Skarp (Scophthalmus maximus) 

Występuje głównie u wybrzeży południowej części Morza 

Bałtyckiego. Zasięg jego występowania rozciąga się od Cieśniny 

Skagerrak do południowego rejonu Zatoki Botnickiej (Bagge, 1981) 

(Rysunek 5.1.1). Tarło skarpia ma charakter porcyjny i trwa z 

przerwami od maja do lipca (Stankus, 2003). Optymalna 

temperatura tarła wynosi 12-18 oC (Nissling et al., 2006). Dorosła 

samica składa kilka milionów jaj o średnicy 0,9-1,2 mm na podłożu 

mulistym, piaszczystym lub żwirowym. Ikra i larwy w większości 

mórz są pelagiczne (Murua i Saborido-Rey, 2003). Dorosłe skarpie 

żywią się głównie rybami takimi jak szproty, śledzie, okonie, 

dobijaki, babki i cierniki, stornie, a także, w mniejszym stopniu, 

większymi skorupiakami i małżami (Stankus, 2003). Młode osobniki 

żerują na bentosowych bezkręgowcach, tj. drobnych skorupiakach 

(Mysidae, Crangon Crangon) oraz drobnych rybach (dobijakowate, 

babkowate) (Stankus, 2003).  

Ocena wrażliwość receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Spośród taksonów zaobserwowanych w trakcie monitoringu ichtiofauny w strefie potencjalnych 

oddziaływań Przedsięwzięcia, pięć ma szczególne znaczenie ekonomiczne, będąc przedmiotem 

połowów przemysłowych. Są to: szprot Sprattus sprattus, śledź Clupea harengus, dorsz Gadus 

morhua, stornia Platichthys flesus i gładzica Pleuronectes platessa. W połowach badawczych, 

przeprowadzonych w rejonie inwestycji, odnotowano dwa gatunki podlegające ochronie częściowej 

– dennika (Liparis liparis) i babkę małą (Pomatoschistus minutus).  

 

Wymienione wyżej gatunki, ze względu na ich duże znaczenie w funkcjonowaniu ekosystemu, 

istotność w połowach przemysłowych, status ochronny, zostaną uwzględnione w szczegółowej 

ocenie oddziaływania Przedsięwzięcia na ichtiofaunę. Pozostałe gatunki reprezentowane były mniej 

licznie i nie będą rozpatrywane w ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko, ze względu na 

brak zagrożenia wystąpienia istotnych oddziaływań na ich populacje. 

 

Ocenę znaczenia zasobów poszczególnych gatunków wybranych do oceny zamieszczono  

w Tabela 9-69 poniżej. 



 
 
 
 
 

 

519 

 

Tabela 9-69 Klasyfikacja znaczenia zasobów gatunków ryb wybranych do oceny oddziaływania BP. 

Gatunek 
Znaczenie 
zasobu 

Uzasadnienie 

Dorsz Duże 

Gatunek eksploatowany gospodarczo, mający jedno z kluczowych znaczeń dla 
funkcjonowania ekosystemu, licznie występujący w Bałtyku, aczkolwiek silnie 
poddany presji antropogenicznej, stąd wyraźne wahania stanu zasobów na 
przestrzeni ostatnich lat. 

Gładzica Małe 

Gatunek eksploatowany gospodarczo. Występujący licznie, mało podatny na 
zmiany w środowisku i mogący szybko się przystosować do ewentualnych 
zmian. Wyniki połowów badawczych potwierdzają występowanie gładzic na 
badanym obszarze, jednak liczba osobników świadczy o niewielkim znaczeniu 
obszaru dla tego gatunku. 

Stornia Średnie 
Gatunek eksploatowany gospodarczo. Licznie występujący, mający znaczenie 
dla ekosystemu, kluczowy bentofag w strefie południowego Bałtyku. 

Szprot Średnie 
Gatunek eksploatowany gospodarczo. Licznie występujący, mający znaczenie 
dla ekosystemu. Gatunek pelagiczny, ciepłolubny, wyróżniający się względnie 
dużą mobilnością, zdeterminowaną głównie temperaturą wody. 

Śledź Średnie 
Gatunek eksploatowany gospodarczo. Licznie występujący, mający znaczenie 
dla ekosystemu. Należy do gatunków o największych skłonnościach 
migracyjnych pomiędzy miejscami rozrodu i żerowiskami. 

Dennik Średnie 

Gatunek objęty częściową ochroną gatunkową, szeroko rozpowszechniony, o 
krótkim cyklu życiowym (do 3 lat). Wrażliwy na zanieczyszczenia wody. Mała 
liczba osobników stwierdzona na badanym obszarze wskazuje, na niewielkie 
znaczenie rejonu inwestycji dla populacji bałtyckiej dennika.  

Babka 
mała 

Średnie 
Gatunek chroniony, stan populacji nieznany, formy dorosłe mało podatne na 
oddziaływanie ze strony przedsięwzięcia, w przypadku form larwalnych może 
wystąpić negatywny wpływ zawiesiny. 

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Podatność poszczególnych gatunków na oddziaływania związane z kolejnymi etapami inwestycji 

będzie odmienna. Największy wpływ dotyczy form młodocianych ryb, gdyż dorosłe osobniki są 

bardziej odporne na działanie szkodliwych czynników, które mogą występować w środowisku 

naturalnym (Knudsen et al., 1992; Wahlberg i Westerberg, 2005).  

 

Ocenę stopnia podatności (wrażliwości) wybranych gatunków na potencjalne oddziaływania 

Przedsięwzięcia przedstawiono w formie tabelarycznej, korzystając z trzystopniowej skali, na 

podstawie Bergstrom i in. (2014). 

 

Analiza odnosi się do oddziaływania rurociągu z rozróżnieniem, na którym etapie dane 

oddziaływanie się pojawia (budowy, eksploatacji, czy też demontażu): 

• wrażliwość wysoka określa typ oddziaływania, który wpływa zarówno na liczebność, 

rozmieszczenie gatunków ryb i sieć troficzną; 

• wrażliwość średnia określa typ oddziaływania, który wpływa na liczebność  

i rozmieszczenie gatunków, ale nie wpływa na sieć troficzną; 

• wrażliwość niska określa typ niewielkiego lub żadnego wpływu na rozmieszczenie  

i liczebność poszczególnych gatunków. 

 

Ocenę stopnia wrażliwości na potencjalne oddziaływanie Przedsięwzięcia dla wybranych gatunków 

ryb na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji, określoną na podstawie literatury przedmiotu (patrz 

Bibliografia), a także doświadczeń autorów Raportu z przeprowadzonych ocen oddziaływania na 

środowisko dla inwestycji morskich (SMDI Grupa Doradcza, 2015), przedstawiono w tabelach  

w kolejnym podrozdziale (Tabela 9-71 i Tabela 9-72). 

 

Etap budowy i likwidacji 

Na etapie budowy ryby mogą być wrażliwe na zwiększoną zawartość zawiesiny w toni wodnej, 

zanieczyszczenia wody, zakłócenia akustyczne, stworzenie bariery przestrzennej oraz zmiany 

siedliska. Potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia zostały szczegółowo scharakteryzowane  

w Rozdziale 5 Raportu.  
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Zwiększona zawartość zawiesiny w toni wodnej może istotnie oddziaływać na wczesne stadia 

rozwojowe ryb ze względu na ograniczoną możliwość unikania niekorzystnego wpływu tego 

czynnika. Pelagiczna ikra może podlegać niekorzystnemu oddziaływaniu zawiesiny (opadanie na 

dno). W przypadku form dorosłych z reguły następuje efekt unikania (przy koncentracjach 

zawiesiny generowanych w trakcie budowy).  

 

Wzburzenie osadów w trakcie prac budowalnych i zwiększenie ilości zawiesiny w toni wodnej będzie 

jednym z oddziaływań o największym zasięgu, zwłaszcza w odniesieniu do ryb. Dlatego, na 

podstawie dostępnej literatury przeanalizowano wrażliwość poszczególnych gatunków ryb na to 

oddziaływanie. Wyniki przedstawia Tabela 9-70. 

Tabela 9-70 Wrażliwość poszczególnych gatunków ryb na wzrost zawartości zawiesiny w toni wodnej.  

Gatunek Stadium 
Stężenie 

zawiesiny 
Efekt Źródło danych 

Dorsz 

Gadus morhua 
Ikra 5 mg/l Opadanie ikry 

Rönnbäck  

i Westerberg, 1996 

Śledź 

Clupea harengus 
Ikra 7 000 mg/l Brak Messieh i in., 1981 

Clupea harengus Ikra 5-300 mg/l Brak Kiorboe i in., 1981 

Śledź 

Clupea harengus 
Larwa 20 mg/l 

Zakłócenie pobierania 

pokarmu 
Wildish, 1982 

Śledź 

Clupea harengus 
Larwa 2000 mg/l 

Zakłócenie pobierania 

pokarmu 

Boehlert i Morgan, 

1985 

Śledź 

Clupea harengus 
Larwa 3 mg/l Reakcja unikania 

Westerberg et al., 

1996 

Śledź 

Clupea harengus 
Larwa 10 mg/l 

Śmiertelność larw  

w stadium z woreczkiem 

żółtkowym 

Westerberg et al., 

1996 

Śledź 

Clupea harengus 
Larwa 540 mg/l Spadek tempa wzrostu 

Messieh et al., 

1981 

Śledź 

Clupea harengus 
Larwa 19000 mg/l 100 % śmiertelności 

Messieh et al., 

1981 

Dorsz 

Gadus morhua 
Larwa 10 mg/l 

Śmiertelność larw  

w stadium z woreczkiem 

żółtkowym 

Rönnbäck & 

Westerberg, 1996 

Dorsz 

Gadus morhua 
Larwa 3 mg/l Reakcja unikania 

Westerberg et al., 

1996 

Dorsz 

Gadus morhua 
Larwa 10 mg/l 

Śmiertelność larw  

w stadium z woreczkiem 

żółtkowym 

Westerberg et al., 

1996 

Śledź 

Clupea harengus 
Narybek 12 mg/l Reakcja unikania Messieh i in., 1981 

Śledź 

Clupea harengus 
Dorosłe 10 mg/l Reakcja unikania 

Johnston i Wildish, 

1981 

Dorsz i śledź 

Gadus morhua 

Clupea harengus 

Dorosłe 6-8 mg/l Reakcja unikania 
Westerberg i in., 

1996 

Gładzica 

Pleuronectes 

platessa 

Dorosłe 3000 mg/l Śmiertelność Newton, 1973 
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Pomimo potencjalnie wysokiej wrażliwości ryb na oddziaływanie substancji chemicznych, 

ryzyko uwolnienia się większych ilości szkodliwych substancji z osadów w trakcie prac budowlanych 

jest niewielkie ze względu na ich niskie stężenia stwierdzone w osadach w rejonie Południowego 

Bałtyku. Emisja substancji toksycznych przez statki związane z budową rurociągu nie wpłynie na 

zauważalne podniesienie poziomu substancji chemicznych w wodach Południowego Bałtyku, 

natomiast ryzyko wystąpienia emisji w przypadku kolizji zostało oszacowane jako niskie. 

 

Zakłócenia akustyczne są zaliczane do najważniejszych negatywnych czynników 

oddziaływujących na ichtiofaunę. Hałas może istotnie negatywnie wpływać na rozwój i życie ryb. 

Poziom hałasu związanego z układaniem rurociągu i jego zabezpieczaniem miejscami materiałem 

skalnym nie przekroczy poziomu tła akustycznego Morza Bałtyckiego. Dźwięki i wibracje 

generowane w trakcie budowy rurociągu mogą jedynie lokalnie oddziaływać na ryby, skłaniając je 

do opuszczenia żerowisk, kryjówek i zmiany terytorium tarła (Slotte et al., 2004). Wpływ jednak 

na przeżywalność osobników i ich sukces reprodukcyjny będzie niezauważalny, ze względu na 

krótkotrwałość oddziaływań i lokalny ich charakter. Większe znaczenie może mieć emisja hałasu 

związana z oczyszczaniem dna z niewybuchów, która może powodować reakcję unikania, a nawet 

całkowitego lub częściej czasowego uszkodzenia narządów słuchu. Będą to jednak zdarzenia 

nieplanowane, jednostkowe, choć o zasięgu od kilku do kilkunastu kilometrów.  

 

Stworzenie bariery przestrzennej, obecność statków – efekt płoszenia na etapie budowy 

raczej nie wystąpi, ponieważ będzie oddziaływanie krótkie, lokalne, a ponadto ryby aktywnie 

przemieszczają się w celu uniknięcia bariery. 

 

Zmiany siedliska wywołane budową Przedsięwzięcia mogą oddziaływać na ichtiofaunę poprzez 

zmiany w morfologii dna i charakteru osadu, wpływając bezpośrednio na warunki bytowania  

i rozrodu ichtiofauny oraz pośrednio, poprzez wpływ zmian siedliska na organizmy bentosowe 

stanowiące źródło pokarmu ryb. Oddziaływanie to może być szczególnie istotne dla ikry, larw i form 

młodocianych. Ze względu na krótkotrwałość oddziaływania wrażliwość określana jest jako niska 

dla wszystkich gatunków. 

 

Wrażliwość ichtiofauny na oddziaływania etapu budowy przedstawia Tabela 9-71 poniżej. 

Tabela 9-71 Lista wybranych gatunków ryb wraz z oceną podatności na potencjalne oddziaływania 
Przedsięwzięcia na etapie budowy i likwidacji. 

ETAP BUDOWY 

            
Oddziaływanie 
 
Nazwa gatunku 

Wzburzenie 
osadów* 

Fizyczna 
ingerencja w 
dno 

Zakłócenia 
akustyczne
** 

Stworzenie 
blokady 
przestrzennej 

Zmiana 
siedliska 

Dorsz Średnia Niska Średnia Niska Niska 

Gładzica Średnia Niska Średnia Niska Niska 

Stornia Średnia Niska Średnia Niska Niska 

Szprot Średnia Niska Średnia Niska Niska 

Śledź Średnia Niska Średnia Niska Niska 

Dennik Średnia Niska Średnia Niska Niska 

Babka mała Średnia Niska Średnia Niska Niska 

* efekt depozycji zawiesiny na dnie został zakwalifikowany jako zmiana siedliska 
**oddziaływania nie związane z eksplozjami niewybuchów 

 

Etap eksploatacji 

Na etapie eksploatacji rurociągu ryby mogą być wrażliwe na stworzenie bariery przestrzennej  

i zmiany siedliska dennego wynikające z istnienia rurociągu na dnie. 
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Obecność rurociągu na dnie może w niewielkim stopniu, lokalnie stanowić podwodną barierę 

fizyczną dla migracji ryb we wstępnych stadiach rozwoju. 

 

Zwykle pojawienie się nowych struktur zapewniających twarde podłoże i stanowiących ostoję dla 

ryb skutkuje zwiększeniem liczebności niektórych gatunków ryb, może również zwiększyć się 

bioróżnorodność. Powstają miejsca schronienia jak i rozrodu czy rozwoju wczesnych stadiów 

rozwojowych wielu gatunków ryb. Dodatkowy wpływ ma wyłączenie połowów rybackich, jednak 

czynnik ten oddziałuje lokalnie. Wyższą wrażliwość tego czynnika przyporządkowano rybom, 

którym zmiana siedliska poprzez powstanie sztucznej rafy stworzy korzystniejsze warunki 

rozrodu (dennik, babkowate), bądź schronienia (dorsz).  

 

Wrażliwość ichtiofauny na oddziaływania etapu eksploatacji przedstawia Tabela 9-72 poniżej. 

Tabela 9-72 Lista wybranych gatunków ryb wraz z oceną stopnia wrażliwości na potencjalne 
oddziaływania Przedsięwzięcia na etapie eksploatacji. 

Oddziaływanie 
 
Nazwa gatunku 

Stworzenie blokady 
przestrzennej 

Zmiana 
siedliska (+) 

Strefa 
bezpieczeństwa 

Dorsz Niska Wysoka Średnia 

Gładzica Niska Średnia Średnia 

Stornia Niska Średnia Średnia 

Szprot Niska Niska Średnia 

Śledź Niska Średnia Średnia 

Dennik Niska Wysoka Średnia 

Babka mała Niska Wysoka Średnia  

 (+) oddziaływanie pozytywne 

Tabela 9-73 Ocena wrażliwości poszczególnych gatunków ryb na oddziaływania. 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap budowy i likwidacji 

Oddziaływania 
związane  
z fizyczną 
ingerencją w dno 

Dorsz Duże  Mała Średnia 

Gładzica Małe Mała  Niska 

Stornia Średnie Mała  Niska 

Szprot Średnie Mała Niska 

Śledź Średnie Mała Niska 

Dennik Średnie Mała Niska 

Babka mała Średnie Mała Niska 

Oddziaływania 
związane  
z pogorszeniem 
warunków 
bytowania 
(zmętnienie wody, 
osadzanie się 
osadów, uwalnianie 
zanieczyszczeń) 

Dorsz Duże  Średnia Wysoka 

Gładzica Małe Średnia Niska 

Stornia Średnie Średnia Średnia 

Szprot Średnie Średnia Średnia 

Śledź Średnie Średnia Średnia 

Dennik Średnie Średnia Średnia 

Babka mała Średnie Średnia Średnia 

Oddziaływania 
związane z emisją 
hałasu 

Dorsz Duże  Średnia Wysoka 

Gładzica Małe Średnia Niska 

Stornia Średnie Średnia Średnia 

Szprot Średnie Średnia Średnia 

Śledź Średnie Średnia Średnia 



 
 
 
 
 

 

523 

 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Dennik Średnie Średnia Średnia 

Babka mała Średnie Średnia Średnia 

Efekt bariery 
przestrzennej 

Dorsz Duże  Mała Średnia 

Gładzica Małe Mała Niska 

Stornia Średnie Mała Niska 

Szprot Średnie Mała Niska 

Śledź Średnie Mała Niska 

Dennik Średnie Mała Niska 

Babka mała Średnie Mała Niska 

Etap eksploatacji 

Zmiany siedliska 
dennego, 
powstanie 
„sztucznej rafy” – 
pozytywne 

Dorsz Duże  Duża Wysoka 

Gładzica Małe Średnia Niska 

Stornia Średnie Średnia Średnia 

Szprot Średnie Mała Niska 

Śledź Średnie Średnia Średnia 

Dennik Średnie Duża Średnia 

Babka mała Średnie Duża Średnia 

Ograniczenie ruchu 
statków i połowów 
w związku z 
ustanowieniem 
strefy 

bezpieczeństwa 
(pozytywne)  

Dorsz Duże  Średnia Wysoka 

Gładzica Małe Średnia Niska 

Stornia Średnie Średnia Średnia 

Szprot Średnie Średnia Średnia 

Śledź Średnie Średnia Średnia 

Dennik Średnie Średnia Średnia 

Babka mała Średnie Średnia Średnia 

Efekt bariery 
przestrzennej 

Dorsz Duże  Mała Średnia 

Gładzica Małe Mała Niska 

Stornia Średnie Mała Niska 

Szprot Średnie Mała Niska 

Śledź Średnie Mała Niska 

Dennik Średnie Mała Niska 

Babka mała Średnie Mała Niska 

Istniejące presje antropogeniczne 

Rybołówstwo 

Za główną presję antropogeniczną, mającą wpływ na ichtiofaunę na obszarze projektowanego 

gazociągu, jest rybołówstwo. Szczegółowy opis aktywności rybackiej na obszarze oddziaływań 

rurociągu został przedstawiony w Rozdziale 9.23 Raportu. 

 

Zmiany klimatu 

Człowiek swoim oddziaływaniem na środowisko ma wpływ na globalne ocieplenie. Skutki tego 

zjawiska będą również odczuwalne w przyszłości na omawianym akwenie. Najprawdopodobniej 

zostaną one odzwierciedlone w zasoleniu i temperaturze wody morskiej. Aby przewidzieć zakres 

tych zmian, stosuje się modele matematyczne (Meier i inni, 2012; Neumann, 2010). Przewidywania 

takie zostały opublikowane przez HELCOM w „Climate change in the Baltic Sea Area HELCOM 

thematic assessment in 2013”. Przytoczone modele i omówienia prognozują zmiany do końca XXI 

wieku. Analizując zawarte tam wyniki oraz mapy można przypuszczać, że temperatura wody 
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powierzchniowej w omawianym akwenie wzrośnie do końca wieku o około 2 °C. Zasolenie 

natomiast, w omawianym okresie spadnie o około 1,5 do 2 PSU. Należy jednak pamiętać, że trudno 

jest przewidzieć wszystkie możliwe scenariusze. Szczególnie dotyczy to zasolenia, którego zmiany 

będą uzależnione od różnicy w dostawie wody słodkiej do morza (z rzek i opadów) i ewaporacji. 

Przyjmując jednak zakres zmian, jakie są przewidywane do końca bieżącego stulecia, można 

założyć, że nie będą one drastycznie wpływały na zasoby ryb w przewidywanym czasie eksploatacji 

rurociągu Baltic Pipe.  

 

Pozostałe istniejące presje antropogeniczne mają bardzo niski wpływ na ichtiofaunę (wędkarstwo 

morskie, turystyka podwodna, hałas i wibracje powodowane przez ruch statków). 

 

Z aktualnych danych dotyczących rozmieszczenia floty wędkarskiej wynika, że badany obszar 

raczej nie jest miejscem szczególnego zainteresowania wędkarzy. 

 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na etapie budowy, 

eksploatacji i likwidacji gazociągu, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu.  

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia. 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania na ryby. Ocena została 

wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu, z uwzględnieniem 

następujących modyfikacji. 

 

W przypadku klasyfikacji skali narażenia, kierowano się ogólnie przyjętymi zasadami dotyczącymi 

klasyfikacji stad ryb bałtyckich oraz strefowością POM (Rysunek 9-78): 

• lokalna – oddziaływanie na populacje w rejonie realizacji rurociągu; 

• regionalna – oddziaływanie na populacje w rejonie strefy ICES 25 Polskich Obszarów Morskich; 

• krajowa – oddziaływanie na populacje w rejonie POM; 

• międzynarodowa – oddziaływanie na populacje/stado na Morzu Bałtyckim. 

 

Aspekt skali narażenia ma największy wpływ na wynik „Macierzy oceny wielkości oddziaływania”. 

W przypadku zasobów ryb stada są klasyfikowane według definicji jako zbiór ryb danego gatunku  

o unikalnym czasowo i przestrzennie cyklu wędrownym. Stado jest jednorodne wewnętrznie 

poprzez doskonałe mieszanie się puli genowej. Obecnie ICES klasyfikuje stada na Morzu Bałtyckim 

jak poniżej: 

• dorsz – dwa stada (22-24 oraz 25-32); 

• śledź – cztery stada (22-24, 25-29, śledź Zatoki Ryskiej oraz Botnickiej); 

• szprot – jedno stado; 

• stornia – jedno stado (22-32); 

• pozostałe gatunki należą do jednego stada.  

 

Powyższa klasyfikacja ma kluczowe znaczenie w określeniu skali oddziaływania, a wynika z niej 

duży zasięg terytorialny zasobów ryb.  

 

Wyniki oceny wskazują na znaczenie poszczególnych oddziaływań i są pochodną zderzenia 

wielkości oddziaływania, określonego na podstawie 5 parametrów (charakter oddziaływania, 

jego skala, czas trwania, intensywność i odwracalność – szczegółowy opis w Rozdziale 5 Raportu),  

z wrażliwością danego receptora na oddziaływania, na którą składa się podatność danego 

receptora na oddziaływania oraz jego rola w ekosystemie (omówione w niniejszym Rozdziale).  
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Tabela 9-74 Znaczenie oddziaływania ryby w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie 

Zniszczenie/zaburzenie 
siedliska, zmiana warunków 
bytowania 

WP Umiarkowane 

Dorsz – średnia  
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 
Dennik – niska  
Babka mała – niska  

Dorsz – średnie  
Gładzica – średnie  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

WA Umiarkowane 

Dorsz – średnia  
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 
Dennik – niska 
Babka mała – niska  

Dorsz – średnie  
Gładzica – średnie  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

Ograniczenie bazy pokarmowej 
(odziaływanie wtórne) 

WP Umiarkowane 

Dorsz – średnia  
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 
Dennik – niska 
Babka mała – niska  

Dorsz – średnie  
Gładzica – średnie  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe    

WA Umiarkowane  

Dorsz – średnia  
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 
Dennik – niska 
Babka mała – niska  

Dorsz – średnie 
Gładzica – średnie  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe   

Wzburzenie osadów i uwalnianie z 
nich zanieczyszczeń  

Pogorszenie kondycji  
i warunków bytowania 

WP Małe 

Dorsz – duża 
Gładzica – niska  
Stornia – średnia   
Szprot – średnia  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia  
Babka mała – średnia  

Dorsz – średnie  
Gładzica – małe  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe   

WA Małe 
Dorsz – duża 
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  

Dorsz – średnie  
Gładzica – małe  
Stornia – małe  
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Szprot – średnia  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia 
 Babka mała – średnia  

Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe   

Pogorszenie kondycji  
i warunków rozwoju 
organizmów morskich oraz 
wzrost ich śmiertelności (np. 
wady rozwojowe, zaburzenia 
hormonalne itp. w odniesieniu 
do ichtiofauny) 

WP Pomijalne 

Dorsz – duża 
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – średnia  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia  
Babka mała – średnia  

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

WA Pomijalne  

Dorsz – duża 
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – średnia  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia 
Babka mała – średnia    

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
morskim – redepozycja osadów 

Ograniczenie bazy pokarmowej 
– bentosu (oddziaływanie 
wtórne)  

WP Pomijalne 

Dorsz – duża 
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – średnia  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia  
Babka mała – średnia    

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe  
Dennik – małe 
Babka mała – małe    

WA Pomijalne  

Dorsz – duża  
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – średnia  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia 
Babka mała – średnia    

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź - małe  
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

Emisja hałasu podwodnego  
i wibracji 

Zmiana zachowania (w tym 
reakcja unikania i efekt 
maskowania innych sygnałów) 
– wykonanie wykopu, instalacja 
materiału skalnego, ruch 
statków 

WP Pomijalne 

Dorsz – duża  
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – średnia  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia 
Babka mała - średnia   

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe  
Dennik – małe 
Babka mała - małe 

WA Pomijalne 
Dorsz – duża 
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – małe  
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Szprot – średnia  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia 
Babka mała – średnia    

Szprot – małe  
Śledź – małe  
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

Obecność nowych 
struktur/obiektów na dnie 

Efekt bariery dla ryb (formy 
juwenilne) 

WP Pomijalne 

Dorsz – średnia  
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 
Dennik – niska 
Babka mała – niska  

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – pomijalne  
Szprot – pomijalne  
Śledź – pomijalne 
Dennik – pomijalne 
Babka mała – pomijalne   

WA Pomijalne 

Dorsz – średnia  
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 
Dennik – niska 
Babka mała – niska  

Dorsz – małe 
Gładzica – pomijalne  
Stornia – pomijalne  
Szprot – pomijalne  
Śledź – pomijalne 
Dennik – pomijalne 
Babka mała – pomijalne  

Etap eksploatacji   

Zajęcie dna – obecność gazociągu 

Utworzenie nowego siedliska 
dla ryb – powstanie „sztucznej 
rafy” 

WP Pomijalne 

Dorsz – duża  
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – niska  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia 
Babka mała – średnia    

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – małe  
Szprot – pomijalne  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

WA Pomijalne  

Dorsz – duża  
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – niska  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia 
Babka mała – średnia    

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – małe  
Szprot – pomijalne  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

Efekt bariery przestrzennej  WP Pomijalne  

Dorsz – średnia  
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 
Dennik – niska 
Babka mała – niska   

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – pomijalne  
Szprot – pomijalne  
Śledź – pomijalne 
Dennik – pomijalne 
Babka mała – pomijalne   
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

WA Pomijalne  

Dorsz – średnia 
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 
Dennik – niska 
Babka mała – niska   

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – pomijalne  
Szprot – pomijalne  
Śledź – pomijalne 
Dennik – pomijalne 
Babka mała – pomijalne    

Strefa bezpieczeństwa wokół 
gazociągu 

Ograniczenie ingerencji kotwic 
oraz narzędzi połowowych w 
siedliska denne 

WP Pomijalne 

Dorsz – duża  
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – średnia  
Śledź – średnia 

Dennik – średnia 
Babka mała - średnia  

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne 
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 

Dennik – małe 
Babka mała – małe  

WA Pomijalne 

Dorsz – duża  
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – średnia  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia  
Babka mała - średnia 

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe   

Etap likwidacji (najdalej idący scenariusz całkowitego usunięcia rurociągu) 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie, usunięcie substratu 
twardego z dna (niezakopany 
rurociąg) 

Zniszczenie/zaburzenie siedliska 

WP Umiarkowane 

Dorsz – średnia  
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 
Dennik – niska 
Babka mała - niska   

Dorsz – średnie  
Gładzica – średnie  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

WA Umiarkowane 

Dorsz – średnia  
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 
Dennik – niska 
Babka mała - niska   

Dorsz – średnie  
Gładzica – średnie  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka denna małe 

Ograniczenie bazy pokarmowej WP Małe 

Dorsz – średnia  
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 

Dorsz – średnie  
Gładzica – średnie  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Dennik – niska 
Babka mała – niska    

Dennik – małe 
Babka mała – małe   

WA Małe  

Dorsz – średnia  
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 
Dennik – niska 
Babka mała – niska    

Dorsz – średnie 
Gładzica – średnie  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

Usunięcie bariery dla ryb (formy 
juwenilne) 

WP Pomijalne 

Dorsz – średnia 
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 
Dennik – niska 
Babka mała - niska   

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – pomijalne  
Szprot – pomijalne  
Śledź – pomijalne 
Dennik – pomijalne 
Babka mała – pomijalne  

WA Pomijalne  

Dorsz – średnia  
Gładzica – niska  
Stornia – niska  
Szprot – niska  
Śledź – niska 
Dennik – niska 
Babka mała – niska  

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – pomijalne  
Szprot – pomijalne  
Śledź – pomijalne 
Dennik – pomijalne 
Babka mała – pomijalne  

Wzburzenie osadów 
 

Pogorszenie kondycji  
i warunków rozwoju 
organizmów morskich oraz 
zwiększenie ich śmiertelności 
(zaburzenie rozwoju larw  
i ikry, utrudnienia  
w zdobywaniu pokarmu  

i zatykanie skrzeli ryb) 

WP Małe  

Dorsz – duża  
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – średnia  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia  
Babka mała – średnia    

Dorsz – średnie  
Gładzica – małe  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

WA Małe  

Dorsz – duża 
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – średnia  
Śledź – średnia  
Dennik – średnia 
Babka mała – średnia    

Dorsz – średnie  
Gładzica – małe  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe 
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
morskim – redepozycja osadów 

Ograniczenie bazy pokarmowej 
(oddziaływanie wtórne) 

WP Pomijalne  

Dorsz – duża 
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – średnia  
Śledź – średnia 

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe  
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Dennik – średnia 
Babka mała – średnia    

Dennik – małe  
Babka mała – małe  

WA Pomijalne  

Dorsz – duża 
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – średnia  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia 
Babka mała – średnia      

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe  
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

Emisja hałasu podwodnego  
i wibracji 

Zmiana zachowania (w tym 
reakcja unikania i efekt 
maskowania innych sygnałów) 

WP Pomijalne  

Dorsz – duża 
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – średnia  
Śledź – średnia  
Dennik – średnia 
Babka mała – średnia    

Dorsz - małe 
Gładzica - pomijalne 
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe  
Dennik – małe 
Babka mała – małe  

WA Pomijalne  

Dorsz – duża 
Gładzica – niska  
Stornia – średnia  
Szprot – średnia  
Śledź – średnia 
Dennik – średnia 
Babka mała – średnia    

Dorsz – małe  
Gładzica – pomijalne  
Stornia – małe  
Szprot – małe  
Śledź – małe  
Dennik – małe 
Babka mała – małe  
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na ryby, należy przeanalizować od 

jakich kluczowych parametrów realizacji Przedsięwzięcia i parametrów środowiska te oddziaływania 

zależą.   

 

W odniesieniu do ryb, za kluczowe czynniki wpływające na możliwość i skalę wystąpienia 

oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o występowanie w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia ryb, gatunków 

odgrywających istotną rolę w ekosystemie i o istotnym znaczeniu ekonomicznym, 

o obecność w strefie potencjalnych oddziaływań źródeł pożywienia ryb (plankton, zoobentos, 

inne ryby), 

o batymetria, mająca wpływ na rodzaj ingerencji w dno i skalę oddziaływań, które powodują 

oddziaływania bezpośrednie na ryby lub pośrednio poprzez oddziaływania na plankton czy 

zoobentos – do głębokości 20 m rurociąg będzie zakopywany, co będzie powodować 

zwiększone wzburzenie osadów, a następnie ich redepozycję na większym obszarze,  

a także fizyczne zniszczenie bentosu oraz płoszenie ryb na większym obszarze, niż przy 

układaniu gazociągu na dnie bez zakopywania. Zakopany gazociąg nie będzie także 

podłożem do powstania „sztucznej rafy”, będzie jednak dawał możliwość odrodzenia się 

dotychczasowych zespołów na dnie ponad zakopanym gazociągiem, 

o rodzaj dna/osadów, mające wpływ na skalę oddziaływań związanych ze wzburzeniem 

osadów (zasięg, warstwa zasypania, czas depozycji) – osady drobnopiaszczyste powodują 

większy zasięg, dłuższe osadzanie, a więc i dłuższe oddziaływanie na ryby, plankton  

i bentos. Występowanie dna twardego i kamienisk zmniejsza zasięg oddziaływań 

związanych ze wzburzeniem osadów oraz sprzyja występowaniu miejsc przebywania 

narybku, 

o warunki siedliskowe sprzyjające występowaniu tarła (warunki hydro-chemiczne); 
• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ długość odcinka, na którym rurociąg będzie zakopywany – im dłuższy, tym większe 

oddziaływania związane z ingerencją w dno i wzburzeniem osadów, a więc większa skala 

oddziaływań na ryby i ich bazę pokarmową,  

▪ obecność miejsc wymagających interwencji w dno w postaci usypywania materiału 

skalnego (emisja hałasu, 

▪ czas trwania prac budowlanych na morzu – okres płoszenia ryb oraz wpływ na tarło, 

ikrę i formy młodociane, 

▪ liczba statków biorących udział w budowie, strefa kotwiczenia, strefa bezpieczeństwa 

wokół miejsca budowy – skala przestrzenna i intensywność oddziaływań, 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania: 

▪ istniejąca infrastruktura, której krzyżowanie wymaga większej ingerencji w dno  

w postaci usypywania materiału skalnego (emisja hałasu), 

▪ obszary wydobycia kruszyw – większe zniszczenie siedlisk i większa łączna ingerencja 

w dno czy wzburzanie osadów,  

▪ obszary budowy morskich farm wiatrowych, na których prowadzone będzie palowanie 

fundamentów generujące intensywny hałas podwodny,  

▪ intensywne rybołówstwo, powodujące uszczuplenie populacji, 

▪ obszary poszukiwania węglowodorów, na których prowadzone będą badania 

sejsmoakustyczne, powodujące dodatkowe oddziaływania hałasowe, 

o występowanie presji antropogenicznych, które mogą być ograniczane w wyniku realizacji 

Przedsięwzięcia, jak np.: obszary intensywnego trałowania – utworzenie stref ochronnych 

wokół budowy i rurociągu spowoduje ograniczenie negatywnej presji na siedliska denne  

i zwiększy ich zdolność i możliwości odtworzenia.  
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Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-75. 

  
Tabela 9-75 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 
 

Czynnik 

Szczegółowa 

charakterystyka 

(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-

Pogorzelica 
Rogowo 

Występowanie w strefie potencjalnych 

oddziaływań istotnych gatunków ryb  

9.12.1, Załącznik 

2G do Raportu 

Tak 

W tym 2 gatunki 

chronione 

Tak  

W tym 2 gatunki 

chronione 

Obecność źródeł pożywienia 

9.10, 9.11, 

Załącznik 2G do 

Raportu 

Tak  Tak 

Głębokość do 20 m 9.1.1 38 km 17 km 

Rodzaj osadów 9.11.1, 9.3.1 

Dno piaszczyste z 

udziałem dna 

twardego, 

występowanie 

kamienisk 

Przewaga dna 

piaszczystego 

Zasięg oddziaływań związany ze 

wzburzeniem osadów*  

1) maksymalny zasięg zagęszczenia 15 

mg/l (powyżej 12h) 

2) średni czas utrzymania się zawiesiny 

o zagęszczeniu 15 mg/l w toni wodnej 

3) maksymalna powierzchnia osadzenia 

1 cm/m2 osadów na dnie  

5.1.2, 5.1.3 

1) 93,5 km2 

2) 5,9 h 

3) 5,1 km2 

1) 9,4 km2 

2) 3,1 h 

3) 1,7 km2 

Warunki hydro-chemiczne sprzyjające 
występowaniu tarła kluczowych 
gatunków   

9.2 szprot, śledź szprot, śledź 

Planowane interwencje w dno w postaci 

usypywania materiału skalnego 
3.5.8 Tak (3 miejsca) Tak (3 miejsca) 

Długość odcinka zakopywanego 3.5.8 43,8 km 22,6 km  

Prowadzenie prac w okresach tarła 3.10, 9.12.1 Tak Tak 

Czas prac budowalnych na morzu 3.9 Ok. 22 miesiące Ok. 22 miesiące 

Liczba statków na etapie 

budowy/likwidacji 
3.10.3  

• 1-2 statki 
budowlane non 
stop 

• do 2 statków 
do obsługi 
kotwic 

• do 4 
tygodniowo 
statków 
dostawczych 

• do 4 
helikopterów 
dostawczych 
tygodniowo 

• 1-2 statki 
budowlane non 
stop 

• do 2 statków 
do obsługi 
kotwic 

• do 4 
tygodniowo 
statków 
dostawczych 

• do 4 
helikopterów 
dostawczych 
tygodniowo 

Kumulacja oddziaływań 11.3 Brak Brak  

*Najdalej idący scenariusz – wzburzenie osadów jednoczesne na całej długości zakopywanego rurociągu  

w okresie zimowym (więcej w Rozdziale 5.1.2 i 5.1.3 Raportu) 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Zdecydowana większość zidentyfikowanych, możliwych oddziaływań Przedsięwzięcia na ryby  

w trakcie budowy i eksploatacji, a także likwidacji rurociągu, będzie miała znaczenie pomijalne lub 

małe, ze względu zarówno na lokalny i odwracalny charakter oddziaływań, a także niską lub średnią 
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wrażliwość na nie receptorów. Wyjątkiem są oddziaływania związane z ingerencją fizyczną w dno 

na etapie budowy i ewentualnej likwidacji związanej z usuwaniem rurociągu z dna, w tym 

zniszczenie siedlisk i zmiana warunków bytowania oraz ograniczenie bazy pokarmowej  

w odniesieniu do gatunków o największym znaczeniu gospodarczym i wrażliwości na oddziaływania, 

czyli dorsza i gładzicy oraz podlegającego częściowej ochronie dennika. W przypadku dorsza mamy 

też do czynienia ze średnim znaczeniem oddziaływania związanym z pogorszeniem warunków 

bytowania wywołanym wzburzeniem osadów i uwalnianiem z nich zanieczyszczeń. Należy przy tym 

zwrócić uwagę na to, że prace budowlane będą prowadzone na małym obszarze w danym czasie, 

a w związku z liniowym charakterem inwestycji, będzie dochodziło do stopniowego przemieszczania 

się źródeł emisji i zaburzeń powodujących oddziaływania na kolejnych obszarach. Dochodzić więc 

będzie do kumulacji w czasie tych oddziaływań, ale nie na tym samym obszarze, lecz sąsiadującym 

w kierunku prowadzenia prac. Ze względu jednak na krótki czas trwania oddziaływania w danym 

miejscu (średni czas utrzymania się zawiesiny w wodzie o zagęszczeniu 15 mg/l to ok. 3 do 7 

godzin, a zagęszczenia 5 mg/l nie dłużej niż 15 godzin, a maksymalny 36 dla 15 mg/l i 96 h dla 5 

mg/l) oraz prędkość zakopywania gazociągu (od 100 do 800 m/h) realny zasięg oddziaływań będzie 

lokalny i krótkotrwały, także przy uwzględnieniu kumulacji. Pomimo więc prowadzenia prac 

budowalnych na całym odcinku polskiej części rurociągu około 22 miesiące, oddziaływania związane 

z budową będą odczuwalne lokalnie (w promieniu kilku kilometrów) przez okres nie dłuższy niż 

kilka dni. Powyższe oddziaływania mogą być szczególnie istotne dla przebiegu tarła oraz dla form 

młodocianych ryb, które wykazują największą wrażliwość na zmiany warunków bytowania. 

Inwestycja będzie realizowana w okresach tarła kluczowych gatunków ryb (Tabela 9-76). Na 

obszarze potencjalnego oddziaływania Przedsięwzięcia na etapie budowy może mieć miejsce tarło 

szprota (sprzyjające warunki – głębokość, zasolenie, temperatura), może to być także obszar 

migracji i przebywania i rozwoju larw storni, jednak ograniczony lokalnie zasięg potencjalnych 

oddziaływań nie spowoduje istotnego wpływu na przebieg tarła czy rozwoju narybku regionalnych 

populacji tych gatunków.   

 

Wpływ na warunki rozwoju ikry dennej, ale także larw gatunków o dennym trybie życia, może mieć 

redepozycja wzburzonego osadu na dnie. To oddziaływanie będzie mieć także wpływ na bentos, 

będący źródłem pożywienia wielu gatunków ryb. Średnia warstwa osadzonych osadów będzie 

jednak niewielka (pomiędzy ok 0,06 mm do ok 0,3 mm), i tylko na niewielkich obszarach może 

sięgać powyżej 1 cm (w przypadku Niechorza-Pogorzelicy na łącznej powierzchni ok. 5 km2  

w najdalej idącym scenariuszu w okresie zimowym, a w przypadku wariantu Rogowo – ok. 1,7 

km2). Oddziaływania będą więc lokalne i nie będą mały istotnego znaczenia dla populacji ryb.   

Tabela 9-76 Okresy tarła kluczowych gatunków ryb w południowym Bałtyku (x – występowanie tarła  
w danym miesiącu).  

Gatunek I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Dorsz  x x x x x x x x x   

Gładzica x x x x        x 

Stornia  x x x x x       

Szprot x x x x x x x      

Śledź   x x x        

Dennik  x x x        x x 

 

Nie należy się więc spodziewać znaczących zmian, mających charakter nieodwracalny  

w funkcjonowaniu populacji ryb południowego Bałtyku. Dodatkowym czynnikiem zmniejszającym 

znaczenie negatywnych oddziaływań na ryby będzie ograniczenie w rejonie budowy, a także  

w miejscu położenia rurociągu, aktywności połowowej.    

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na ryby w żadnym z rozważanych wariantów, 

podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu budowy, eksploatacji  

i likwidacji.  
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Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi 

zostały opisane w Rozdziale 4 i 5 Raportu.  

 

Kluczowym oddziaływaniem nieplanowanym, jakie może mieć miejsce podczas realizacji 

Przedsięwzięcia, jest emisja hałasu i wibracji wywołana detonacją niewybuchów broni 

konwencjonalnej. Należy podkreślić, że usuwanie znalezionej amunicji z trasy gazociągu oraz strefy 

związanej z jego budową, nie jest procedura planowaną. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich 

oddziaływań określono jako bardzo małe (patrz Rozdział 4 ROOŚ). Jako standardowe działanie 

zakłada się omijanie miejsc, w których zostanie znaleziona, w ramach badań przedrealizacyjnych, 

niezdetonowana amunicja. Skala i zasięg oddziaływań związanych z ewentualną detonacją będzie 

się różnić w zależności od detonowanego ładunku, ale nie przekroczy skali lokalnej. Będą to 

oddziaływania o dużej intensywności, ale chwilowe. Efektem emisji hałasu podczas detonacji może 

być w skrajnym przypadku śmierć lub uszkodzenie ciała osobników, które znalazłyby się  

w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wybuchu. Maksymalne strefy potencjalnych oddziaływań tego 

typu prezentują poniższe tabele.  

Tabela 9-77 Maksymalne strefy oddziaływania hałasu na ryby w wariancie Niechorze-Pogorzelica. 

Detonacja niewybuchów Wartość progowa 
150 kg TNT 950 kg TNT 

lato zima lato zima 

Receptor Oddziaływanie 
SEL(Cum*) 
[dB re 1µPa2s] 

[km] [km] [km] [km] 

Ryby 

Śmiertelność 
207 dB 
(229-234 dB  
w szczycie) 

0,6 0,6 0,8 0,8 

Uszkodzenia 203 dB 0,8 0,8 0,8 0,8 

*SEL skumulowany (jedno zdarzenie) 

Tabela 9-78 Maksymalne strefy oddziaływania hałasu na ryby w wariancie Rogowo. 

Detonacja niewybuchów Wartość progowa 
150 kg TNT 950 kg TNT 

lato zima lato zima 

Receptor Oddziaływanie 
SEL(Cum*) 

[dB re 1µPa2s] 
[km] [km] [km] [km] 

Ryby  

Śmiertelność 

207 dB 

(229-234 dB w 

szczycie) 

0,6 0,6 0,7 0,7 

Uszkodzenia  203 dB 0,7 0,7 0,7 0,7 

*SEL skumulowany (jedno zdarzenie) 

 

Inne oddziaływania, które może powodować detonacja niewybuchów, będą wywołane ingerencją  

w dno: wzburzenie osadów, uwalnianie się zanieczyszczeń z osadów, a także osadzanie się 

zawiesiny na dnie czy zmiany behawioralne wywołane hałasem. Będą to oddziaływania podobne  

w swoich skutkach do oddziaływań występujących na etapie budowy/likwidacji Przedsięwzięcia, ale 

ich charakter będzie chwilowy w odróżnieniu od krótkotrwałego dla procesów budowalnych. Skala 

i znaczenie tych oddziaływań nie będzie więc większa, niż określona w Tabela 9-74.  

 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, została dokonana analiza wyniku najistotniejszego i najdalej 

idącego potencjalnego oddziaływania na ryby, w postaci śmiertelności lub trwałego uszkodzenia 

ciała. Wnioski z analizy prezentuje Tabela 9-79.   
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Tabela 9-79 Wyniki oceny oddziaływania nieplanowanego w postaci detonacji niewybuchów na ryby. 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant 
Wielkość 
oddziaływania 

Wrażliwość 
receptora 

Znaczenie 
oddziaływania 

Emisja hałasu 
podwodnego  
i wibracji związane z 
likwidacją 
niewybuchów 

Poważne 
uszkodzenia 
tkanek ciała, 
śmiertelność 

WP Umiarkowana  Wysoka Średnie 

WA Umiarkowana Wysoka Średnie 

 

Oddziaływanie na ryby w postaci trwałego uszkodzenia ciała i/lub śmiertelności będzie 

oddziaływaniem, które można by uznać za znaczące, ze względu na nieodwracalność skutków, dla 

najbardziej cennych i wrażliwych gatunków (dorsz) lub objętych ochroną (dennik, babka mała), ale 

wyłącznie w ujęciu osobniczym. Śmiertelność i trwałe uszkodzenia ciała mogą wystąpić tylko  

u osobników, które pozostaną w bliskim sąsiedztwie miejsca wybuchu (od 0,6 do 0,8 km) i dotyczy 

to raczej larw i osobników młodych, których nie wypłoszą z tego obszaru działania związane  

z przygotowaniem do kontrolowanej eksplozji (ruch statków, hałas). Będzie to oddziaływanie na 

granicy dużego i średniego, a wpływ na obniżenie znaczenia oddziaływania ma to, że obszar 

potencjalnych oddziaływań inwestycji nie ma istotnego znaczenia dla populacji bałtyckich ważnych 

gatunków ryb, czego dowodzą wyniki przeprowadzonych obserwacji. Także zasięg odziaływań jest 

na tyle mały, że nie będą one miały istotnego znaczenia dla zachowania trwałości populacji ryb, 

pomimo możliwej śmiertelności poszczególnych osobników.  Ten czynnik ma również wpływ na 

całość oceny oddziaływania na ryby w zakresie oddziaływań hałasowych związanych z eksplozjami 

niewybuchów. Incydentalne występowanie na tym obszarze, w połączeniu z dużą dzienną 

mobilnością ryb, powoduje, że wrażliwość na jednorazową emisję hałasu i skutki takiego 

krótkotrwałego oddziaływania, nawet o wysokim natężeniu, nie są duże. 

 

Pomiędzy rozważanymi wariantami uwidacznia się niewielka różnica w zasięgu maksymalnych stref 

oddziaływań, około 100 m, na niekorzyść wariantu wybranego do realizacji (Niechorze-

Pogorzelica). Różnice te nie wpływają jednak na wynik oceny porównawczej obydwu wariantów.    

 

Działania minimalizujące  

W związku z uznaniem za znaczące oddziaływania, w postaci uszkodzenia ciała i śmiertelności ryb 

w wyniku eksplozji odnalezionych niewybuchów amunicji konwencjonalnej, zalecane jest wdrożenie 

działania minimalizującego w postaci przeprowadzenia badania sonarowego rejonu potencjalnej 

detonacji, w celu weryfikacji występowania na nim miejsc przebywania ławic gatunków ważnych  

i wrażliwych. W przypadku stwierdzenia występowania takich miejsc, zaleca się dostosowanie 

terminu przeprowadzenia kontrolowanej eksplozji, tak aby nie była wykonywana w newralgicznym 

dla rozwoju ryb okresie lub zaniechania jej wykonywania w danym miejscu.  

 

Oddziaływania powiązane 

Ryby są jednym z czynników oceny bioróżnorodności Morza Bałtyckiego (patrz Rozdział 9.16 

ROOŚ). Status bioróżnorodności ryb, na morzu otwartym, zarówno dla ryb dennych, jak  

i pelagicznych został określony jako „zły”. Realizacja Przedsięwzięcia, ze względu na nieznaczącą 

skalę oddziaływań na ryby, nie będzie w sposób zauważalny wpływać na zmianę tego statusu.   

 

Odziaływania na ryby, mają również znaczenie dla oceny wpływu Przedsięwzięcia na możliwość 

realizacji celów środowiskowych określonych dla wód morskich, zgodnie z Ramową Dyrektywą  

w sprawie strategii morskiej (patrz Rozdział 10.1 ROOŚ), takich jak: 

• zredukowanie lub utrzymanie presji antropogenicznych na bioróżnorodność; 

• utrzymanie populacji komercyjnie eksploatowanych ryb w bezpiecznych granicach 

biologicznych odpowiadających warunkom naturalnym przez zapewnienie eksploatacji 

wszystkich komercyjnie eksploatowanych stad ryb na poziomie lub poniżej poziomu 

maksymalnego zrównoważonego połowu zapewniającego, że wszystkie komercyjnie 

eksploatowane ryby znajdują się w bezpiecznych granicach biologicznych oraz przez 



 
 
 
 
 

 

536 

 

ograniczenie lub utrzymanie eksploatacji stad ryb na poziomie zapewniającym zachowanie ich 

pełnej zdolności reprodukcyjnej i pełnego zakresu wieku i rozmiarów osobniczych; 

• utrzymanie naturalnego i stabilnego poziomu liczebności i różnorodności sieci troficznej. 

Analiza możliwych oddziaływań, jakie będzie powodować Przedsięwzięcie na etapie budowy, 

eksploatacji oraz likwidacji na ryby, a także działań nieplanowanych z uwzględnieniem działań 

minimalizujących, pozwala na stwierdzenie, że realizacja rurociągu Baltic Pipe nie wpłynie na 

możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wód morskich Morza Bałtyckiego. 

Oddziaływania na ryby nie będą powodować wpływu na bioróżnorodność Morza Bałtyckiego, ani też 

nie będą miały charakteru znaczącego, zarówno w ujęciu krajowym, jak  

i całego projektu przebiegającego przez wody Morza Bałtyckiego (więcej w Rozdziałach 10, 11 i 12 

ROOŚ). Poprzez niewielkie ograniczenia aktywności rybackiej w strefie wokół budowy, a następnie 

w strefie bezpieczeństwa gazociągu, zmniejszona zostanie presja rybołówstwa na populacje ryb  

w bezpośrednim sąsiedztwie rurociągu. Nie będzie to oddziaływanie znaczące, ale może przyczynić 

się do realizacji celu związanego z utrzymaniem populacji komercyjnie eksploatowanych ryb  

w bezpiecznych granicach biologicznych. 

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na ryby. Na etapie 

budowy/likwidacji w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia będą występować inne 

aktywności związane z ruchem statków na tym obszarze (żegluga morska, rybołówstwo), ale  

w mniejszej skali niż poza okresem prowadzonych prac związanych z realizacją inwestycji, ze 

względu na strefy bezpieczeństwa, jakie będą ustanawiane wokół statków budowlanych. Rozwój 

morskich farm wiatrowych na północnym stoku Ławicy Odrzanej, przewidziany w projekcie planu 

zagospodarowania obszarów morskich, nastąpi nie wcześniej niż w latach 2028-30 (FNEZ, 2018),  

a więc prace związane z przygotowaniem i realizacją tych inwestycji, które mogłyby w sposób 

istotny zwiększyć skalę oddziaływań na ryby (zwłaszcza hałas z procesu palowania fundamentów 

elektrowni wiatrowych i wzburzenie oraz osadzanie sedymentu) nie będą kumulować się  

z oddziaływaniami Przedsięwzięcia.   

 

Porównanie wariantów 

Obszary związane z budową Przedsięwzięcia w obydwu rozważanych wariantach nie odgrywają 

szczególnie istotnej roli w ekologii regionalnych populacji ryb. Skala i znaczenie potencjalnych 

oddziaływań na ryby nie będzie się istotnie różnić ze względu na realizację inwestycji w wariancie 

preferowanym lub alternatywnym. Różnica będzie dotyczyć oddziaływań związanych  

z wzburzeniem osadów, które w wariancie preferowanym będzie trwało dłużej i wpływ na jakość 

wody będzie odczuwalna na znacząco większym obszarze niż w wariancie alternatywnym. Biorąc 

jednak pod uwagę krótki czas zawieszenia osadów w toni wodnej oraz niewielkie maksymalne 

zagęszczenie, oddziaływania te w obydwu wariantach nie będą miały istotnego znaczenia, dlatego 

obydwa warianty należy uznać za równoważne z punktu widzenia potencjalnych skutków dla ryb.  

 Wnioski 

1) Wszystkie zidentyfikowane, możliwe oddziaływania Przedsięwzięcia na ryby, w trakcie budowy 

i eksploatacji, a także likwidacji rurociągu, będą miały charakter oddziaływań nieznaczących. 

2) Nieplanowane oddziaływanie na ryby w postaci trwałego uszkodzenia ciała i/lub śmiertelności 

w wyniku eksplozji niewybuchów amunicji broni konwencjonalnej będzie oddziaływaniem, które 

można by uznać za znaczące, ze względu na nieodwracalność skutków, dla najbardziej cennych 

i wrażliwych gatunków (dorsz) lub objętych ochroną (dennik, babka mała), ale wyłącznie  

w ujęciu osobniczym. W celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takiego oddziaływania zaleca się 

przeprowadzenie badania sonarowego rejonu potencjalnej detonacji. W przypadku stwierdzenia 

występowania ławic i stad gatunków ważnych i wrażliwych w strefie potencjalnego 

oddziaływania, zaleca się dostosowanie terminu przeprowadzenia kontrolowanej eksplozji, tak 
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aby nie była wykonywana w newralgicznym dla rozwoju ryb okresie lub zaniechania jej 

wykonywania w danym miejscu.  

3) Oddziaływania na ryby będą powodować oddziaływania pośrednie na ssaki i ptaki morskie, nie 

będą jednak oddziaływania znaczące (patrz Rozdział 9.13 i 9.14 ROOŚ). 

4) Nie zidentyfikowano działań ani przedsięwzięć, zarówno w ramach realizacji Przedsięwzięcia ani 

poza jego realizacją, które mogłyby spowodować istotną kumulację oddziaływań na ryby.  

5) Przedsięwzięcie nie będzie wpływać na zmianę statusu bioróżnorodności ekosystemu morskiego 

poprzez oddziaływania na ryby. 

6) Realizacja rurociągu Baltic Pipe nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych 

określonych dla wód morskich Morza Bałtyckiego związanych z jakością populacji ryb 

komercyjnie eksploatowanych. 

7) Oddziaływania Przedsięwzięcia na ryby nie będą powodować samodzielnie ani w powiązaniu  

z innymi oddziaływaniami, znaczących oddziaływań na integralność, spójność i przedmiot 

ochrony obszarów Natura 2000.  

8) Skala i znaczenie potencjalnych oddziaływań na ryby w obydwu wariantach jest porównywalna.  
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9.13 Ssaki morskie  

W polskiej części Bałtyku występują stale cztery gatunki ssaków morskich: morświn (Phocoena 

phocoena), foki: pospolita (Phoca vitulina), szarytka (Halichoerus grypus) i obrączkowana (Pusa 

hispida), przy czym foka obrączkowana nie została odnotowana w strefie potencjalnych 

oddziaływań Przedsięwzięcia (zobacz wyniki badań – Załącznik 2.F do Raportu). 

 

W tym rozdziale zostały scharakteryzowane trzy gatunki występujące na polskich obszarach 

morskich, narażone na potencjalne oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia. Została określona ich 

wrażliwość na te oddziaływania oraz dokonana ocena oddziaływania. Podstawą wykonanych analiz 

jest status ochronny ssaków morskich.  

 

Morświn jest gatunkiem chronionym, wymienionym w załącznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej. 

Niniejsza ocena oddziaływania odnosi się także do wymogów oceny funkcji ekologicznych gatunków 

z Załącznika IV. Podlega ochronie również na podstawie Porozumienia o ochronie małych waleni 

Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS), pod auspicjami Konwencji Bońskiej. Gatunek ten 

chroniony jest też porozumieniem HELCOM w ramach Konwencji Helsińskiej i wyszczególniony  

w Załączniku II Konwencji Waszyngtońskiej (CITES). W polskich przepisach morświn został 

wymieniony w Załączniku I do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 października 2014 r.  

w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 1348), jako gatunek objęty ścisłą ochroną  

i wymagający ochrony czynnej. Wymieniono go też w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Morświn 

jest także przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002.  

 

Szarytka i foka pospolita są także gatunkami chronionymi, wymienionymi w Załączniku II 

Dyrektywy Siedliskowej. Gatunki te chronione są także porozumieniem HELCOM w ramach 

Konwencji Helsińskiej. Jeśli chodzi o przepisy polskie, to obydwa gatunki fok zostały wymienione 

w Załączniku I do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 1348) jako gatunki objęte ścisłą ochroną. 

 Charakterystyka 

Morświn 

Morświn zwyczajny (P. p. phocoena), występujący w Morzu Bałtyckim, jest jedynym z podgatunków 

morświna żyjących na półkuli północnej. Preferuje płytkie wody przybrzeżne, niewielkie zatoki  

i estuaria, ale spotykany jest też z dala od brzegów (Bjørge, 2003; Lockyer i Kinze, 2003, Jefferson 

et al., 2008). 

 

Pierwsze kompleksowe i wielkoskalowe badanie liczebności i rozmieszczenia morświna w Morzu 

Północnym oraz Bałtyku prowadzono w latach 1994 i 2005. W tym okresie liczebność tego gatunku 

zmieniła się nieznacznie z 340 tysięcy do 375 tysięcy (Hammond et al., 2002; Hammond et al., 

2013). Rozmieszczenie morświna było nierównomierne i istotnie zmniejszało się od zachodu na 

wschód. Największy spadek liczebności morświnów w Bałtyku nastąpił około połowy dwudziestego 

wieku. W Polsce były to lata 50. XX wieku (Ropelewski, 1957), w Szwecji czy Finlandii, za okres 

spadku liczebności uznaje się przełom lat 60. i 70. (Berggren i Arrehenius, 1995; Hiby i Lovell, 

1996; Koschinski, 2002; Berggren et al., 2004). Głównymi czynnikami mającymi wpływ na 

redukcję populacji uznaje się m.in. rozległe zlodzenia w czasie mroźnych zim, przyłów w sieciach 

rybackich, a także obecne w środowisku zanieczyszczenia, które mogły obniżyć zdolność 

reprodukcyjną morświnów i zredukować ich naturalny przyrost (Ropelewski, 1952; Kinze, 1994; 

Teilmann i Lowry, 1996, Berggren et al., 2002; Lockyer, 2003). 

 

Najnowsze, kompleksowe informacje na temat rozmieszczenia i zagęszczenia morświnów w Morzu 

Bałtyckim przyniósł, zakrojony na wielką skalę, projekt Unii Europejskiej „Statyczny monitoring 

akustyczny bałtyckich morświnów (SAMBAH)”. Wyniki projektu potwierdziły dotychczasowe 

przypuszczenia, że morświny w Morzu Bałtyckim mogą pochodzić z dwóch różnych populacji, jednej 

z rejonów Kattegat, Skagerrak i Morza Bełtów i drugiej z rejonu Bałtyku Właściwego. Morświny 

Bałtyku Właściwego znajdują się na czerwonej liście IUCN (patrz Hammond et al., 2008) i posiadają 
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status oddzielnej, krytycznie zagrożonej wyginięciem populacji. Populacja z Bałtyku Właściwego 

oszacowana została podczas projektu SAMBAH na zaledwie ok. 500 sztuk (przy przedziale ufności 

95% - od 80 do 1100) i wyraźnie wyodrębnia się ona w okresie letnim na duńskich wodach 

terytorialnych. Liczebność populacji Morza Bełtów szacowana jest na ok. 18,5 tysiąca osobników. 

Podczas programu SAMBAH oszacowano liczebność morświna na około 20 tysięcy na podstawie 

detekcji aktywności morświna.  

 

Obydwie populacje są wyraźnie oddzielone w okresie letnim linią przebiegającą z północy na 

południe wzdłuż wyspy Bornholm. W okresie zimowym obydwie populacje są bardziej rozproszone, 

jednak wciąż największe zagęszczenie występuje na południowym zachodzie Bałtyku. Wyniki 

programu wskazują, że wiele morświnów z południowego zachodu migrowało do duńskich wód 

wewnętrznych (Sveegaard et al., 2015). Wyniki projektu SAMBAH wskazywały na wzrost 

aktywności morświnów wzdłuż wybrzeży Polski w okresie zimowym, co mogłoby wskazywać na 

możliwość odgrywania przez te rejony istotnej roli miejsca zimowania dla części populacji Morza 

Bałtyckiego. Należy jednak podkreślić, że ta wzmożona aktywność ma miejsce raczej w środkowej 

i wschodniej części polskiego wybrzeża, a nie zachodniej, gdzie wyniki programu wskazywały przez 

cały rok rzadkie występowanie morświnów.  

 

 

Rysunek 9-86 Rozmieszczenie populacji morświna w Południowym Bałtyku (SAMBAH, 2016).  

W polskich wodach zagęszczenie morświnów było szacowane dotychczas przy użyciu metod 

wizualnych i akustycznych (Gillespie et al., 2005) oraz przy pomocy oportunistycznych raportów 

dotyczących przyłowu (Skóra i Kuklik, 2003). W latach 1933-1935 odnotowywano w przyłowie 

kilkaset osobników morświna rocznie (Ropelewski, 1957). W latach 1950-1986 zgłaszano już 

jednak zaledwie przyłów 1-2 sztuk rocznie (Skóra et al., 1988). Od lat 90. XX wieku, kiedy 

rozpoczęto systematyczny zbiór raportów o przypadkach obserwacji, przyłowu i wyrzucenia na 

brzeg morświnów, ich liczba zwiększyła się do 5-6 rocznie (Projekt ochrony morświna, 2012). 

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu w latach 1986-2011 

odnotowała zgłoszenia 125 przypadków obecności morświnów, z czego 72 to raporty o przyłowie, 

38 dotyczy morświnów wyrzuconych na brzeg, a 14 – obserwacji zwierząt na morzu. Powyższe 

obserwacje dokonane zostały w obrębie całej polskiej strefy Bałtyku (Skóra i Kuklik, 2003; 

Pawliczka, 2009; Pawliczka, 2011; dane SMIOUG). 

 

Wizualne i akustyczne badania w POM przeprowadzała Biola i DHI Polska w okresie kwiecień 2013 

– maj 2014 w rejonie północnego i północno-wschodniego stoku Ławicy Słupskiej oraz 

południowego stoku Ławicy Środkowej. Monitoring wykazał obecność trzech gatunków ssaków 
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morskich: morświn (Phocoena phocoena), szarytka morska (Halichoerus grypus) i foka pospolita 

(Phoca vitulina). Aktywność wszystkich odnotowanych zwierząt była bardzo niska. Podczas 

prowadzonego monitoringu akustycznego w ciągu roku odnotowano jeden dzień z detekcjami 

morświnów. Podczas monitoringu wizualnego dokonano obserwacji 9 osobników ssaków morskich, 

pięciu morświnów i czterech fok.  

 

Szarytka i foka pospolita 

Liczebność szarytek w wewnętrznym Bałtyku oszacowano w 2012 podczas corocznych liczeń  

(w okresie linienia) na 28 tysięcy osobników. Pomimo ciągłego wzrostu liczby osobników, 

rekolonizacja południowego Bałtyku jest bardzo powolna (HELCOM, 2013b). Genetyczna struktura 

populacji w Bałtyku nie jest znana, ale możliwe jest zróżnicowanie pomiędzy Bałtykiem Właściwym 

a Zatoką Botnicką (Jonas Teilmann, informacja ustna). W ostatnich latach coraz częściej 

odnotowuje się obecność szarytek w południowo-zachodniej części Bałtyku i w Cieśninach 

Duńskich, aczkolwiek liczba osobników jest wciąż bardzo niewielka, pod koniec XIX wieku populacja 

była bliska wyginięcia (Härkönen et al., 2007). (Dietz, 2003) przy pomocy nadajników satelitarnych 

śledził wędrówki sześciu fok szarych z rejonu rezerwatu fok w Rødsand. Uzyskane wyniki wskazują, 

iż szarytki migrują poprzez Bałtyk Właściwy do wewnętrznej części Morza Bałtyckiego. Badania 

telemetryczne szarytek przeprowadziło również WWF Polska wraz ze Stacją Morską Uniwersytetu 

Gdańskiego. Pozyskane dane wskazują, iż foki przemieszczają się w obrębie całego Bałtyku, w tym 

także rejonu realizacji rurociągu Baltic Pipe, choć jest to obszar prawdopodobnie rzadko 

wykorzystywany i tylko przez pojedyncze osobniki jako trasa migracji pomiędzy Zatoką Pomorską 

a Zatoką Pucką, wzdłuż polskiego wybrzeża (WWF Polska, 2015). (Kuklik i Skora, 2005) donosi  

o niskiej liczebności szarytek w polskich wodach. 

 

Jak podaje Stacja Morska Instytutu Oceanografii UG w Helu, liczebność bałtyckiej populacji foki 

pospolitej na początku XX. wieku została oszacowana wg statystyk połowowych na ok. 5 000 

osobników. Intensywne polowania prowadzone na początku wieku doprowadziły do spadku jej 

liczebności do 1 000 sztuk, która utrzymywała się do lat 30. Dalszy spadek ilości fok pospolitych  

w Bałtyku do kilkuset sztuk był obserwowany do lat 70. Obecnie ich liczebność szacuje się na ok. 

550 szt. Istnieją dowody, iż foki pospolite odnotowywane w polskich wodach należą do oddzielnej 

subpopulacji fok, których obszary odpoczynku znajdują się w Falsterbo, Saltholm i Bøgestrømmen. 

Ta subpopulacja jest w pewnym stopniu odizolowana od fok pospolitych zasiedlających wody 

Kattegat i Skagerrak, z granicą znajdującą się w rejonie Gedser (Olsen et al., 2014).  

 

Badania własne 

W celu weryfikacji i uzupełnienia aktualnej wiedzy o występowaniu ssaków morskich w rejonie 

realizacji Przedsięwzięcia oraz strefie jego potencjalnych oddziaływań, w latach 2017-2018 

przeprowadzono kompleksowy program badań obejmujący detekcję aktywności morświnów przez 

rejestratory C-POD, obserwacje lotnicze oraz ze statków, a także obserwacje z brzegu. Uzyskane 

wyniki pozwoliły zweryfikować we wszystkich okresach fenologicznych aktywność ssaków morskich 

oraz sposób wykorzystania rejonu inwestycji, a także jego znaczenie dla ekologii i biologii 

krajowych i bałtyckich populacji morświna i fok. Szczegółowy opis zakresu i metodyk wykonanych 

badań oraz ich wyniki zostały zaprezentowane w Załączniku 2.F do Raportu.  

 

Wyniki wykonanych badań morświnów wykazały odmienne trendy ich aktywności w strefie 

potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia, w odniesieniu do wyników programu SAMBAH. 

Największą aktywność morświna stwierdzono w okresie letnim. W lipcu, w rejonie wspólnego 

odcinka obydwu wariantów odnotowano 26 dni pozytywnej detekcji morświna. Podobną aktywność 

odnotowano w rejonie na północny-zachód od wariantu Rogowo w sierpniu (25 DPD).  Także 

w rejonie wariantu Niechorze-Pogorzelica w sierpniu odnotowano większą aktywność morświna - 

15 DPD, a na trasie wariantu Rogowo – 20 DPD. We wrześniu większą aktywność odnotowano 

w rejonie wariantu preferowanego (16 DPD), niż w rejonie wariantu alternatywnego (5 DPD). 

W okresie zimy aktywność morświnów w rejonie realizacji Przedsięwzięcia była znikoma. 
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Około 10 dni pozytywnej detekcji odnotowano w okresie wiosny na każdej ze stacji, a więc 

w obydwy rozważanych wariantach i w części wspólnej.   

Odnosząc wyniki obserwacji do wyników programu SAMBAH powstaje pytanie, czy osobniki 

aktywne w rejonie realizacji Przedsięwzięcia to nie osobniki populacji Morza Bełtów, która zgodnie 

z wynikami programu koncentuje się wyraźnie w południowo-zachodniej części Bałtyku,  

w odróżnieniu od populacji Bałtyku Właściwego, która w okresie letnim przebywa na wschód od 

Bornholmu.   

 

 

Rysunek 9-87 Rozkład odnotowanej aktywności morświna (wg dni pozytywnej detekcji) na stacjach 
nasłuchowych wzdłuż planowanego przebiegu gazociągu Baltic Pipe (MIG, 2019).  

Podczas obserwacji lotniczych odnotowano jednego osobnika morświna w rejonie wspólnej części 

rozważanych wariantów, w sierpniu 2018 roku.  

 

Podczas obserwacji/badań prowadzonych na plażach w miejscach lądowania gazociągu w obydwu 

wariantach, nie odnotowano obecności ssaków morskich podczas żadnej z wizyt w ciągu roku. 

Dotyczy to zarówno kontroli terenowych wykonywanych w ramach badań ssaków morskich, jak 

i tych prowadzonych w ramach inwentaryzacji przyrodniczych w strefie brzegowej (patrz Załącznik 

3.A i Załącznik 3.B ROOŚ).  

 

Zgodnie z informacją uzyskaną od GIOŚ we wrześniu 2018 r. (GIOŚ, 2018a), podczas przelotów 

wzdłuż brzegu wykonywanych w ramach projektu pn.: „Pilotażowe wdrożenie monitoringu 

gatunków i siedlisk morskich w latach 2015-2018”, w rejonie Zatoki Pomorskiej, w tym w miejscach 

wyjścia gazociągu na ląd w rozważanych wariantach, nie zaobserwowano przedstawicieli fok 

żadnego z trzech gatunków objętych programem monitoringu w ramach PMŚ, tj. foki pospolitej 

(Phoca vitulina), szarytki morskiej (Halichoerus grypus) i foki obrączkowanej (Pusa hispida).  

 

O pewnej aktywności tej grupy zwierząt w rejonie miejsc wyjścia gazociągu na ląd w obu wariantach 

Przedsięwzięcia, świadczyć mogą natomiast raporty o obserwacji fok na polskim brzegu dostępne 

na stronie internetowej Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii 

Uniwersytetu Gdańskiego. Zgodnie z nimi, w roku 2018 obserwacje żywych osobników fok w rejonie 

obu wariantów Przedsięwzięcia dotyczyły przede wszystkim foki pospolitej (Phoca vitulina). 

W przypadku szarytki morskiej (Halichoerus grypus) notowane były wyłącznie osobniki martwe, 
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z wyjątkiem jednej obserwacji młodego żywego osobnika, dokonanej w kwietniu w okolicach 

Mrzeżyna. W raportach za rok 2018 nie odnotowano natomiast foki obrączkowanej (Pusa hispida) 

(Stacja Morska IOUG, 2018). Zestawienie informacji o obserwacjach fok w rejonie obu wariantów 

Przedsięwzięcia w roku 2018 na podstawie raportów przedstawiono w tabeli poniżej.   

Tabela 9-80 Obserwacje fok w rejonie obu wariantów Przedsięwzięcia w roku 2018 na podstawie 
zgłoszeń do Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 
Gdańskiego (Stacja Morska IOUG, 2018).  

Data obserwacji/ 
zgłoszenia 

Miejsce obserwacji/ 
zgłoszenia 

Obserwacja/zgłoszenie 

07.04.2018 Mrzeżyno 

Obserwacja młodego samca szarytki morskiej (Halichoerus 
grypus) na brzegu. Szczenię zostało przewiezione na 
rehabilitację do Stacji Morskiej IOUG. Samczyk otrzymał 
imię Mrzeżynek. 

04.05.2018 Niechorze 
Zgłoszenie znalezienia martwej szarytki morskiej 
(Halichoerus grypus) na brzegu. 

08-10.05.2018 Pogorzelica Obserwacja foki pospolitej (Phoca vitulina). 

13-15.05.2018 Pogorzelica 
Obserwacja foki pospolitej (Phoca vitulina) odpoczywającej 
na plaży w Pogorzelicy. 

19-22.05.2018 Pogorzelica  Obserwacja foki pospolitej (Phoca vitulina). 

24.05.2018 Pogorzelica 
Obserwacja foki pospolitej (Phoca vitulina). Foka 
przebywała na plaży z przerwami do dnia 4 czerwca. 

04.06.2018 Niechorze  Obserwacja foki pospolitej (Phoca vitulina). 

08.06.2018 Pogorzelica Obserwacja foki pospolitej (Phoca vitulina). 

13.06.2018 Niechorze 
Zgłoszenie znalezienia młodej martwej szarytki morskiej 
(Halichoerus grypus). 

14.06.2018 Mrzeżyno - Pogorzelica 
Zgłoszenie znalezienia martwej, młodej szarytki morskiej 
(Halichoerus grypus). Głowa foki była znacznie uszkodzona, 
ciało zabezpieczono w miejscowym schronisku dla zwierząt. 

18.06.2018 Mrzeżyno 
Zgłoszenie znalezienia martwej szarytki morskiej 
(Halichoerus grypus) dryfującej w płytkiej wodzie przy 
plaży. 

20.06.2018 Rogowo 
Zgłoszenie znalezienia martwej szarytki morskiej 
(Halichoerus grypus) w zaawansowanym stanie rozkładu 
zwłok. 

22.06.2018 Pogorzelica 
Zgłoszenie martwej szarytki morskiej (Halichoerus grypus) 
na plaży w Pogorzelicy. 

22.06.2018 Pogorzelica - Mrzeżyno 
Zgłoszenie martwej foki szarej (Halichoerus grypus) na 
plaży w okolicach Pogorzelicy - Mrzeżyno. 

25.06.2018 Mrzeżyno 
Zgłoszenie martwej szarytki morskiej (Halichoerus grypus) 
na plaży w Mrzeżynie. 

26.06.2018 Pogorzelica 
Zgłoszenie martwej szarytki morskiej (Halichoerus grypus) 
na plaży w Pogorzelicy. 

29.06.2018 Mrzeżyno - Rogowo 
Zgłoszenie martwej szarytki morskiej (Halichoerus 
grypus)  na plaży w Mrzeżynie. 

30.06.2018 Niechorze 
Zgłoszenie martwej szarytki morskiej (Halichoerus grypus) 
między kamieniami na wysokości Niechorza. 

04.07.2018 Mrzeżyno 
Zgłoszenie martwego samca szarytki morskiej (Halichoerus 
grypus) na plaży w Mrzeżynie. 

09.07.2018 Pogorzelica 
Zgłoszenie martwej szarytki morskiej (Halichoerus grypus) 
na plaży w Pogorzelicy. 

13.07.2018 Mrzeżyno 
Zgłoszenie martwej szarytki morskiej (Halichoerus grypus) 
na plaży w Mrzeżynie. Foka miała rozcięty brzuch i zostałą 
zgłoszona na policję w Trzebiatowie. 

23.08.2018 Niechorze 
Zgłoszenie obserwacji żywej foki, pływającej niedaleko 

przystani w Niechorzu. 

 

 

http://www.hel.ug.edu.pl/animals/fs.html
http://www.hel.ug.edu.pl/animals/fs.html
http://www.hel.ug.edu.pl/animals/fs.html
http://www.fokarium.com/newsyfoki/foka%20pospolita.htm
http://www.fokarium.com/newsyfoki/foka%20pospolita.htm
http://www.fokarium.com/newsyfoki/foka%20pospolita.htm
http://www.hel.ug.edu.pl/animals/fs.html
http://www.hel.ug.edu.pl/animals/fs.html
http://www.hel.ug.edu.pl/animals/fs.html
http://www.hel.ug.edu.pl/animals/fs.html
http://www.hel.ug.edu.pl/animals/fs.html
http://www.hel.ug.edu.pl/animals/fs.html
http://www.hel.ug.edu.pl/animals/fs.html
http://www.hel.ug.edu.pl/animals/fs.html
http://www.hel.ug.edu.pl/animals/fs.html
http://www.hel.ug.edu.pl/animals/fs.html
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Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Klasyfikację znaczenia poszczególnych gatunków ssaków morskich dokonano w oparciu  

o obowiązujące przepisy prawne (status ochrony gatunku), wiedzę na temat wyjściowego stanu 

danego zasobu (w tym liczebność populacji podawana w literaturze oraz wyniki przedrealizacyjnego 

programu badań środowiska) oraz wiedzę na temat ich wrażliwości, rozumianej jako funkcja 

umiejętności przystosowania się danego zasobu do potencjalnej zmiany wynikającej z realizacji 

przedsięwzięcia oraz umiejętności powrotu do stanu wyjściowego. Klasyfikację przedstawia 

poniższa tabela. Znaczenie szarytki i foki pospolitej ocenia się jako średnie, biorąc pod uwagę ich 

status ochronny oraz liczebność populacji, a także okazjonalne występowanie w rejonie realizacji 

inwestycji. Natomiast morświny są uznawane za bardzo ważne (mimo niewielkiej ich liczby  

w rejonie realizacji polskiej części Baltic Pipe, gdyż jest to gatunek krytycznie zagrożony (znaczenie 

zasobu – duże). 

Tabela 9-81 Klasyfikacja znaczenia zasobów gatunków ssaków morskich wybranych do oceny 
oddziaływania Przedsięwzięcia. 

Gatunek Znaczenie zasobu 

Morświn duże 

Szarytka średnie 

Foka pospolita średnie 

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Reakcje ssaków morskich na hałas 

Oddziaływania hałasu na ssaki morskie można podzielić na cztery kategorie: 

• wykrywanie (detekcja); 

• maskowanie; 

• zmiany behawioralne (zaprzestanie normalnego zachowania); 

• uszkodzenia fizyczne. 

Reakcje behawioralne, maskowanie i detekcja są ściśle zależne od poziomu tła akustycznego,  

a skutki każdego oddziaływania zależą od wieku, płci, fizycznego i behawioralnego stanu zwierzęcia 

(patrz na przykład Southall et al., 2007).  

 

Do maskowania dochodzi, jeżeli ma miejsce nakładanie się częstotliwości pomiędzy generowanym 

hałasem a dźwiękami istotnymi dla zwierzęcia. Maskowanie może zredukować odległość detekcji 

sygnałów komunikacyjnych i sygnałów istotnych dla nawigacji czy zdobywania pożywienia. Dla 

morświnów problem maskowania związany z ruchem statków nie jest istotny, jako że nie dochodzi 

do nakładania się na siebie częstotliwości pomiędzy klikami morświnów (głównie częstotliwości ok. 

130 kHz (Villadsgaard et al., 2007) a hałasem generowanym przez statki, gdzie główny zakres 

częstotliwości w większości przypadków zawiera się poniżej 1 kHz (Richardson et al., 1995). 

Podwodne dźwięki wydawane w celu komunikacji przez szarytki i foki pospolite mogą natomiast 

swoim zakresem częstotliwości pokrywać się z dźwiękami generowanymi przez statki (Van Parijs 

et al., 2000), co może powodować maskowanie sygnałów komunikacyjnych fok i to na znacznych 

odległościach, ok. 75 km bazując na wartościach hałasu generowanego przez statki z (Arveson  

i Vendittis, 2000; Møhl, 1968; Terhune,1988; Kastak i Schusterman, 1998). 

 

Zmiany behawioralne są bardzo zróżnicowane – od silnych reakcji (takich jak panika bądź ucieczka) 

do bardziej umiarkowanych zachowań, gdzie zwierzę może kierować się w stronę źródła dźwięku 

lub powoli się od niego oddalać czy zaprzestać mającego miejsce w danej chwili zachowania. 

Reakcja zwierząt może się znacznie różnić w zależności od sezonu, stanu zachowania, wieku, płci, 

jak i intensywności, częstotliwości i struktury czasowej, w jakiej ma miejsce generacja dźwięku 

powodująca zmiany behawioralne (patrz Nowacek et al., 2007). 
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Na skutek hałasu może dojść do tymczasowych (TTS) lub stałych (PTS) zmian progu słuchu 

zwierzęcia. PTS wywołany ekspozycją na hałas udokumentowano tylko raz w badaniach 

laboratoryjnych i nie wiadomo czy i jak często występuje w dziko żyjących populacjach, jako że 

zwierzę musiałoby znajdować się bardzo blisko źródła dźwięku lub być poddane przez długi czas na 

jego ekspozycję, dla większość dźwięków pochodzenia antropogenicznego. Stąd utrata słuchu ma 

najczęściej charakter tymczasowy, a zwierzę odzyskuje pierwotną wrażliwość po upływie okresu 

rekonwalescencji. Jednakże długie ekspozycje na hałas o charakterze ciągłym, kiedy to ucho jest 

poddane poziomom natężenia dźwięku wywołującym TTS, bez możliwości rekonwalescencji, mogą 

doprowadzić do istotnych uszkodzeń aparatów słuchowych zwierząt. TTS o wartości 50 dB i powyżej 

progu wrażliwości, w większości przypadków będzie skutkował stałym uszkodzeniem słuchu 

(Ketten, 2012). Dla PTS i TTS natężenie dźwięku jest istotnym parametrem warunkującym stopień 

utraty słuchu, tak samo jak częstotliwość, okres czasu, w którym ma miejsce ekspozycja na dźwięk, 

oraz czas, w którym może mieć miejsce okres rekonwalescencji (Popov et al., 2011). 

 

Podatność i reakcja na hałas podwodny morświna 

Słuch jest kluczowym zmysłem morświnów dla większości aspektów ich funkcjonowania. 

Wrażliwość słuchu tego gatunku jest wyjątkowo dobra i obejmuje szeroki zakres częstotliwości 

(Andersen, 1970; Popov et al., 1986; Kastelein et al., 2002; Kastelein et al., 2010). Wyniki analizy 

widmowej odbieranych dźwięków mogą zostać przedstawione dla serii przedziałów częstotliwości  

o szerokości odpowiadającej 1/3 oktawy w (Moore, 2012). Podobne ustalenia dotyczą innych 

ssaków, w tym morświnów (Kastelein et al., 2009). Jednakże zależność może być bardziej złożona 

dla bardzo wysokich, ultradźwiękowych częstotliwości (Popov et al., 2006). Zdolność słuchu 

morświnów wraz ze wzrostem częstotliwości staje się bardziej kierunkowa. Powoduje to 

usprawnienie echolokacji, sprawiając, że jest ona mniej podatna na hałas otoczenia i zakłócenia 

(Kastelein et al., 2005). 

 

Poniżej przedstawiono audiogramy dla morświnów, oparte na Kastelein et al., 2005 (zielony), 

Andersen, 1970 (niebieski) i Popov et al., 1986 (czerwony). 

 

 

Rysunek 9-88 Audiogramy morświna (Kastelein et al., 2005; Andersen, 1970; Popov et al., 1986). 

Morświny są wrażliwe na różnorakie dźwięki generowane przez człowieka przy dość niskich 

wartościach ekspozycji na dźwięk (Southall et al., 2007). (Lucke i in. 2009) wykazał, iż morświn  

w niewoli eksponowany na dźwięk działka powietrznego wykazywał reakcję unikania przy 
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poziomach ekspozycji na dźwięk 145 dB re 1 µPa2s. Badania nad oddziaływaniami behawioralnymi 

palowania fundamentów wież elektrowni wiatrowych na dziko żyjące morświny potwierdziły te 

wyniki, ale są to dźwięki/sygnały impulsowe, które mogą występować np. przy detonacji 

niewybuchów, ale już nie przy układaniu gazociągu, gdzie będziemy mieli do czynienia z emisją 

dźwięków nieimpulsowych. W badaniach nad tego typu dźwiękami wskazuje się na niższą wartość 

progową wywołującą reakcję – około 140 dB re 1 µPa2·s (Brandt et al. 2011, Dähne 2013, 

patrz Betke, 2014; Dyndo et al., 2015). Bazując na wynikach wspomnianych badań za wartość 

progową dla reakcji behawioralnej, która posłużyła do oszacowania wielkości strefy 

unikania przez morświny, uznano 140 dB re 1 µPa2s SEL.  

 

Nie przeprowadzono dotychczas badań, które pozwoliłyby na ustalenie wartości poziomu dźwięku, 

czy ciśnienia akustycznego, wywołującego PTS u morświnów, ale (Lucke et al., 2009) zmierzył TTS 

u tego gatunku, podczas ekspozycji na pojedynczy pulsacyjny sygnał generowany przez działka 

powietrzne. Wartość progowa TTS wyniosła 164 dB 1 µPa2s poziomu dźwięku (SEL – sound 

exposure level) (TTS = 6 dB, odzyskanie słuchu po >4 h). Kastelein et al., 2012b również wywołał 

TTS u morświnów, przy użyciu niskiego poziomu szerokopasmowego hałasu o centralnej 

częstotliwości około 4 kHz podczas dłuższych ekspozycji na dźwięk. Ekspozycja na natężenie 

dźwięku równe 124 dB re 1 µPa przez 120 minut spowodowała wystąpienie TTS równego 6 dB. 

Wartości TTS uzyskane przez Kastelein et al., 2012 i Popov et al., 2011 mogą być istotne przy 

rozważaniach oddziaływania ruchu statków. Należy podkreślić, iż TTS u morświnów ma miejsce  

w okolicach częstotliwości, jakie charakteryzuje dany dźwięk, tyczy się to zarówno ciągłych tonów 

(Kastelein et al., 2013) jak i impulsowych dźwięków o niskich częstotliwościach (Lucke et al., 2009). 

Poniższa tabela stanowi podsumowanie kryteriów wykorzystywanych do oceny wpływu hałasu na 

morświny. 

Tabela 9-82 Kryteria reakcji morświnów na ekspozycję hałasu (SPL poziom ciśnienia akustycznego 
(sound pressure level), SEL – poziom dźwięku (sound exposure level) (Southall et al., 2007, Lucke et al., 
2009). 

Morświn PTS TTS 
Reakcja 
behawioralna 

SPL 230 dB re 1µPa szczyt 224 dB re 1µPa szczyt - 

SEL 198 dB re 1µPa2-s (Mhf) 
183 dB re 1µPa2-s (Mhf)/ 
164 dB re 1µPa2·s 

140 dB re 1µPa2·s  

 

Podatność i reakcja na hałas podwodny fok 

Foki pospolite i szarytki są zwierzętami wodno-lądowymi, posiadającymi dobry słuch, zarówno  

w powietrzu jak i pod wodą. Podwodny słuch fok pospolitych był tematem wielu prac naukowych 

(Møhl, 1968; Terhune, 1988; Kastak i Schusterman, 1998). Natomiast słuch szarytek  

w środowisku wodnym zbadano jedynie raz (Ridgway i Joyce 1975). Pomiary wykonano mierząc 

pniowe potencjały słuchowe, których nie można bezpośrednio porównywać z wynikami badań 

psychofizycznych przeprowadzonych z udziałem fok pospolitych. Jednakże (Schusterman, 1981) 

zakłada, iż zdolność słuchu obu gatunków może być bardzo podobna. Generalnie zaleca się 

stosowanie wartości progów słuchu uzyskanych dla fok pospolitych jako konserwatywnego 

scenariusza wrażliwości słuchu innych gatunków fok, których dokładne możliwości słuchowe nie 

zostały jeszcze dokładnie przebadane (Southall et al., 2007). 
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Rysunek 9-89 Podwodne audiogramy foki pospolitej i szarytki (źródło: Audiogramy fok pospolitych 
zmodyfikowane z (Kastak i Schusterman, 1998; Terhune, 1988; Møhl,1968). Audiogram szarytki 
zmodyfikowany z (Ridgway i Joyce, 1975). 

 

Wiele dotychczasowych badań wskazywało, że reakcje behawioralne fok, takie jak reakcja unikania, 

występują rzadko. Stwierdzenie to pozostaje w zgodzie z obserwacjami fok pospolitych i szarytek, 

które nie reagowały na hałas związany z konstrukcją w miejscach swojego odpoczynku  

i są znane z szybkich zdolności do habituacji, nawet przy relatywnie wysokich poziomach natężenia 

dźwięku (Edrén et al., 2010). Badania z ostatnich lat wykazują jednak, że szarytki reagują na 

sygnały sonarów (o częstotliwości 200 i 375 kHz), pozostając dłużej ponad powierzchnią wody 

(przy 200 kHz) lub unikając danego obszaru (przy 375 kHz) (Hastie et al., 2014). (Southall et al., 

2007) sugeruje stosowanie kryterium reakcji behawioralnej bazujące na wartości TTS, właśnie to 

kryterium zostało zaadoptowane w niniejszym raporcie. 

 

Dla fok (Southall et al., 2007) wskazuje na limit PTS równy 218 dB re 1 µPa szczytowy (186 dB re  

1 µPa2s SEL) i limit TTS równy 212 dB re 1 µPa (171 dB re 1 µPa2s SEL) pod wodą. TTS u foki 

pospolitej eksponowanej na dźwięk przez dłuższy okres badał (Kastelein et al., 2012a). TTS 

wynoszący około 6 dB został osiągnięty po 60 minutowej ekspozycji zwierzęcia na dźwięk o paśmie 

jednej oktawy, z częstotliwością centralną około 4 kHz przy natężeniu równym 136 dB re 1 µPa. 

Tabela poniżej stanowi podsumowanie kryteriów wykorzystywanych do oceny wpływu hałasu na 

szarytki i foki pospolite. 

Tabela 9-83 Kryteria reakcji szarytek i fok pospolitych (Southall et al., 2007). 

Foki PTS TTS 
Reakcja 
behawioralna 

SPL 218 dB re 1µPa szczyt 212 dB re 1µPa szczyt - 

SEL 186 dB re 1µPa2-s (Mpw) 171 dB re 1µPa2-s (Mpw) 
171 dB re 1µPa2-s 
(Mpw) 

 

Podatność na oddziaływania  

Faza budowy może wywołać pewne zakłócenia, mogące oddziaływać na morświny i foki 

w rejonie rurociągu. Zostały one opisane w Rozdziale 5 Raportu. Przy dokonywaniu oceny 

wrażliwości (ocena ekspercka) wzięto po uwagę przywołaną powyżej literaturę przedmiotu oraz 

file:///C:/Users/m.madej/Downloads/BP_ROOS_Rozdzial_9.13_Ssaki_morskie_2.0.docx%23_ENREF_31
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dotychczasowe ustalenia w tym zakresie z krajowymi organami środowiskowymi  

w przeprowadzonych procedurach OOŚ dla inwestycji na morzu (SMDI Grupa Doradcza, 2015).  

Wrażliwość ssaków morskich opisano w skali trzystopniowej – wysoka, średnia, niska. Zakres 

oddziaływania może być lokalny, regionalny, krajowy lub nawet transgraniczny. Tabela obejmuje 

także prawdopodobieństwo wystąpienia danego oddziaływania oraz przewidywany okres trwania. 

Tabela 9-84 Wrażliwość ssaków morskich na oddziaływania związane z budową, eksploatacją i 
likwidacją rurociągu. 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na  
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap budowy 

Wzrost 

koncentracji 
zawiesiny w wodzie 

Morświn Duże  Mała Niska  

Foki Średnie Mała Niska 

Hałas  
z układania 
materiału 
skalnego 

Morświn Duże  Średnia Wysoka 

Foki Średnie Średnia Średnia 

Hałas wywołany   
przez statki 

Morświn Duże  Mała Średnia 

Foki Średnie Średnia Średnia 

Kolizje ze statkami 
Morświn Duże  Mała Niska 

Foki Średnie Mała Niska 

Hałas wywołany 
eksplozją 
niewybuchów 
(oddziałanie 
nieplanowane)   

Morświn Duże  Duża Wysoka 

Foki Średnie Duża Wysoka 

Etap eksploatacji 

Hałas wywołany 
przez statki  

Morświn Duże  Mała Średnia 

Foki Średnie Średnia Średnia 

Kolizje ze 
statkami 

Morświn Duże  Mała Niska 

Foki Średnie Mała Niska 

Efekt „sztucznej 
rafy” 

Morświn Duże  Mała Niska 

Foki Średnie Mała Niska 

Ograniczenie 
przyłowu w sieci 
rybackie 

Morświn Duże  Duża Wysoka 

Foki Średnie Średnia Średnia 

Etap likwidacji (najdalej idący scenariusz całkowitego usunięcia gazociągu) 

Hałas wywołany 
przez statki  

Morświn Duże  Mała Średnia 

Foki Średnie Średnia Średnia 

Kolizje ze 
statkami 

Morświn Duże  Mała Niska 

Foki Średnie Mała Niska 

Wzrost 
koncentracji 
zawiesiny w wodzie 

Morświn Duże  Mała Niska  

Foki Średnie Mała Niska 

Uwalnianie 
zanieczyszczeń  
i biogenów  
z osadu do toni 
wodnej 

Morświn Duże  Mała Niska 

Foki Średnie Mała Niska 

Zniszczenie siedlisk 
bentosu 

Morświn Duże  Mała Niska 

Foki Średnie Mała Niska 

 

Wrażliwość morświnów na oddziaływania, które mogą powstać podczas planowego procesu budowy 

gazociągu, należy uznać za średnią, głównie ze względu na ważność i cenność zasobu (bardzo 

wysoki status ochronny i bardzo mała liczebność populacji). Wyjątkiem może tu być wrażliwość na 

oddziaływanie w postaci unikania hałasu związanego z układaniem materiału skalnego 

zabezpieczającego gazociąg, gdzie będzie ona wyższa niż w przypadku hałasu związanego z ruchem 

statków, ale nadal nie będzie powodować trwałych zmian w zachowaniu morświna, a więc pozostaje 

w kategorii średniej. Oddziaływania te jednak będą krótkotrwałe i o zasięgu nie większym niż 
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lokalny. W odniesieniu do fok, ze względu na wyższy próg odporności na hałas związany z budową 

rurociągu, a także średnią ważność zasobu, wrażliwość na oddziaływania związane z układaniem 

materiału skalnego można uznać za niską. Wyższa natomiast może być wrażliwość na ruch statków, 

ze względu na nakładające się pasma poziomu dźwięków komunikacyjnych fok z hałasem 

generowanym przez statki. Zarówno foki jak i morświny wykazują niską wrażliwość na kolizje ze 

statkami.  

 

Najistotniejszym rodzajem oddziaływań mogą być związane z emisją hałasu podczas detonacji 

odnalezionej w dnie amunicji uszkodzenia słuchu (PTS), przesunięcia progu słyszenia (TTS) oraz 

unikanie. Na te oddziaływania wrażliwość morświna jak i fok jest wysoka. Oddziaływania związane 

z eksplozjami niewybuchów zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 5.7 Raportu.      

 

Faza eksploatacji może również wywołać pewne zakłócenia, mogące oddziaływać na ssaki morskie  

w rejonie gazociągu, chociaż ich zakres będzie prawdopodobnie bardzo ograniczony  

i terytorialnie. W powyższej tabeli widać, iż wrażliwość ssaków morskich na potencjalne 

oddziaływania związane z eksploatacją Przedsięwzięcia jest niska. Jedynie reakcja unikania 

związana z ruchem statków serwisowych może być średnia, ale będzie to odziaływanie rzadko 

występujące i krótkotrwałe.  

 

Wrażliwość ssaków morskich na oddziaływania związane z likwidacją gazociągu, czy poprzez jego 

oczyszczenie i pozostawienie na dnie, czy częściowe wyciągnięcie i częściowe zasypanie, będzie 

niska. Ewentualne oddziaływania będą bowiem miały charakter krótkotrwały i będą miały lokalny 

zasięg. Średnia wrażliwość może być związana jedynie z hałasem powodowanym przez ruch 

statków i prace budowlane.  

Istniejące presje antropogeniczne 

Przyłów 

Przyłów morświnów, rozumiany jako przypadkowy połów tych zwierząt, jest przez wielu 

specjalistów uznany za główne zagrożenie dla populacji (Berggren et al., 2002). W Morzu Bałtyckim 

łącznie z cieśninami duńskimi, większość przypadkowo odłowionych morświnów zaplątuje się  

w sieci denne do połowu dorsza (Koschinski, 2002). Zgodnie z Porozumieniem o ochronie małych 

waleni Bałtyku i Morza Północnego (ASCOBANS), populacje zwierząt należy odtworzyć do poziomu 

co najmniej 80% pojemności środowiskowej. Jest to możliwe w przypadku, gdy wskaźnik przyłowu 

nie przekracza dwóch sztuk rocznie, lecz w Bałtyku liczba ta jest większa i średnio wynosi  

7 (Berggren et al., 2002; ASCOBANS, 2002). Nawet jeżeli dane osobniki zostaną uratowane ze 

sprzętu rybackiego i wypuszczone z powrotem do morza, mogą mieć problemy z dalszym rozwojem 

i reprodukcją, co również wpływa na liczebność populacji (Wilson et al., 2014). Skóra i Kuklik 

(2003) badali kwestię przyłowu morświna w polskich wodach. Z ich pracy wynika, iż 40% 

morświnów, które padły ofiarą przyłowu, zostało złapanych w dryfujące pławnice łososiowe,  

a 33,3% zginęło w dennych sieciach skrzelowych używanych do połowu dorsza.  

 

Foki pospolite i szarytki aktywnie poszukują sprzętu rybackiego, w poszukiwaniu pożywienia. To 

zachowanie prowadzi w konsekwencji do przyłowu. Przyłów fok pospolitych wzdłuż zachodniego 

wybrzeża Szwecji został udokumentowany w dziennikach obejmujących lata 2001 – 2006. Ok. 150 

zwierząt zostało złapanych w sieci i inny sprzęt rybacki, przy czym główną przyczyną przyłowów 

okazało się stosowanie sieci skrzelowych (Lundström et al., 2010). Przyłowy foki pospolitej miały 

również miejsce na terenie łowisk, gdzie stosuje się włoki – przy zachodnim wybrzeżu Szwecji 

(Lunneryd, 2001). W roku 2001 szacowana liczba szarytek, które padły ofiarą przyłowu, wyniosła 

w obrębie środkowego Bałtyku 305 sztuk (Lunneryd, 2001). W Polsce przyłowy fok są zgłaszane 

przez rybaków (dobrowolnie) do znajdującej się w Helu Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii 

Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1980 – 2010 zgłoszono 75 takich przypadków, a najczęstszym 

powodem było stosowanie sieci skrzelowych. Natomiast w efekcie badania prowadzonego przez 

WWF Polska w latach 2010 – 2015 na polskim wybrzeżu odkryto 36 przypadków śmierci fok  

w wyniku przyłowów (WWF Polska, 2015). W roku 2018 doszło do serii kilkunastu przypadków 
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znalezienia martwych fok, prawdopodobnie zabitych przez człowieka. Prawdopodobną przyczyną 

było właśnie zaplątanie w sieci rybackie.  

 

Wszystkie badania dotyczące przyłowów morświna w Bałtyku jasno wskazują na poziomy powyżej 

kryteriów wymaganych do utrzymania odpowiedniej liczebności populacji. Przyłowy należy, wobec 

tego uznać za istotne zagrożenia dla morświnów w Morzu Bałtyckim (ASCOBANS, 2009).  

W przypadku fok, liczby są znacznie mniejsze, a przyłowy nie uchodzą za poważny czynnik 

stanowiący zagrożenie dla populacji tych zwierząt (Wahlberg i Westerberg, 2005). 

 

Zanieczyszczenia 

Zanieczyszczenia morza, takie jak związki chloroorganiczne i metale, mają szkodliwy wpływ na 

ssaki morskie, prowadząc m.in. do osłabienia reakcji odpornościowych i zwiększając tym samym 

ryzyko zarażenia różnymi chorobami (Beineke et al., 2005; Das et al., 2008). Morze Bałtyckie,  

z racji panujących w nim warunków hydrologicznych, narażone jest na wysoką kumulację 

zanieczyszczeń, szczególnie tych długotrwale utrzymujących się w środowisku. Z powodu 

intensywnej działalności gospodarczej człowieka niektóre rodzaje zanieczyszczeń, takie jak związki 

chloroorganiczne, metale ciężkie, pestycydy czy związki butylocyny zawarte w farbach 

antyporostowych, występują tu w znaczących koncentracjach. Wprowadzone do środowiska trafiają 

w obieg pokarmowy i docierają na najwyższy poziom piramidy troficznej. Morświn, będąc 

organizmem z jej szczytu, żyjąc tak jak często i jego pokarm w przybrzeżnej strefie morza, jest 

szczególnie narażony na szkodliwe oddziaływanie toksycznych substancji skoncentrowanych, tu  

z racji bliskości źródeł zanieczyszczeń (ujść rzecznych i kolektorów ściekowych) (Pawliczka, 2012). 

Zanieczyszczenia skutkują problemami w zakresie reprodukcji, zmian chorobowych kości, 

nieprawidłową produkcją hormonu tarczycy, ograniczonym przyswajaniem witaminy A, a także 

zwiększonym przyswajaniem witaminy E w wyniku stresu oksydacyjnego związanego z dużym 

poziomem zanieczyszczenia (Jenssen, 1996; Routti et l., 2005). Poziom zanieczyszczeń  

w organizmach morświnów w Bałtyku jest znacznie wyższy niż w przypadku cieśnin Kattegat  

i Skagerrak, zachodniego wybrzeża Norwegii, wód islandzkich i grenlandzkich (Berggrena et al., 

1999; Routti et al., 2005; Huber et al., 2012). Poziom dichlorodifenylotrichloroetanu (DDT) wśród 

ssaków bałtyckich wynosił 5-12 mg/kg, a stężenie polichlorowanych bifenyli (PCB) – ponad 20 

mg/kg (Aguilar et al., 2002). Siebert et al., (1999) odkryli wyższe poziomy rtęci wśród bałtyckich 

morświnów (maks. 449 µg/gdw, średnio 39 µg/gdw) niż wśród zwierząt występujących w wodach 

Grenlandii (maks. 67 µg/gdw, średnio 20 µg/gdw). Ciesielski i inni (2006) badali stężenie metali 

(Al, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Hg, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Si, Sr, Tl, V, Zn, Ca, K, Mg, Na oraz 

P) w wątrobach ssaków morskich, które padły ofiarą przyłowów lub utknęły na lądzie (na polskich 

plażach).  

 

Za bardzo niebezpieczne dla przeżywalności populacji zalicza się obniżanie zdolności 

reprodukcyjnych samic związane z zanieczyszczeniem wód morskich, np. wysokim stężeniem 

polichlorowanych bifenyli (PCBs) (Helle i in. 1976; Addison, 1989). W tkankach morświnów  

w Bałtyku odnotowano stężenie PCBs do 254% wyższe od stężeń w tkankach zwierząt żyjących  

w rejonie Kattegatu i Skagerraku (Berggren et al., 1999, Bruhn et al., 1999), stwierdzono u nich 

także znaczną liczbę defektów i zmian patologicznych (Clausen i Andersen, 1988). Podejrzewa się 

także, że potencjalnym zagrożeniem dla morświnów mogą stać się neuro- i hepatotoksyny 

produkowane przez niektóre szczepy sinic, których masowe pojawianie się w dużym stopniu zależy 

od skali eutrofizacji morza i zmian klimatycznych (Pawliczka, 2012). 

 

Poziomy niektórych zanieczyszczeń spadają w ostatnich latach w Bałtyku (Aguilar et al., 2002). 

Tendencja ta została potwierdzona dla fok szarych i morświnów w Morzu Bałtyckim w odniesieniu 

do poziomu DDT (Nyman et al., 2002; Huber et al., 2012). Jednak poziomy niektórych składników 

zanieczyszczających w Morzu Bałtyckim pozostają niezmienione lub nawet rosną (Nyman et al., 

2002; Huber et al., 2012). Zanieczyszczanie morza poprzez różne substancje i metale nadal 

stanowi zatem istotny czynnik mający wpływ na morświny, foki pospolite i szarytki, utrudniając 

rozwój ich populacji (Aguilar et al., 2002). 
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Eutrofizacja 

Eutrofizacja stanowi jedno z największych zagrożeń dla bałtyckiego ekosystemu (HELCOM 2009b)  

i może prowadzić do wzrostu produkcji biomasy, skutkując ograniczeniem ilości tlenu na niektórych 

obszarach. Może także zmieniać strukturę populacji ryb – gatunki, które wcześniej były mało istotne  

i nieliczne mogą zastąpić gatunki o większej wartości dla morskich drapieżników (HELCOM 2006). 

Morświny, foki pospolite i szarytki polują na śledzie, dorsze, sieje, szproty i babki (Härkönen  

i Heide-Jørgensen 1991; Lundström. et al., 2007; Sveegaard et al., 2012). Niekorzystne dla tych 

gatunków zmiany w populacjach ryb mogą więc w konsekwencji wpłynąć na ekologię ssaków 

morskich. Ponieważ jednak morświny, foki pospolite i szarytki są tzw. oportunistami pod względem 

odżywiania (Härkönen i Heide-Jørgensen, 1991; Hall i Thompson, 2009; Sveegaard et al., 2012), 

niewielkie zmiany w zakresie populacji ryb nie będą stanowiły dla nich istotnego czynnika ryzyka. 

Potencjalnym zagrożeniem dla morświnów mogą stać się neuro- i hepatotoksyny produkowane 

przez niektóre szczepy sinic, których masowe pojawianie się w dużym stopniu zależy od skali 

eutrofizacji morza i zmian klimatycznych (Pawliczka, 2012). 

 

Ruch statków 

Duży ruch statków na Bałtyku (dane AIS z Søfartsstyrelsen 2013, Dania) może prowadzić do 

wzrostu ryzyka kolizji statków z fokami i morświnami. Chociaż tego typu wypadki zazwyczaj 

dotyczą fiszbinowców, istnieją dane pozwalające zakładać, że stanowią one także przyczynę 

śmiertelności wśród małych waleni na akwenach o dużym zagęszczeniu ruchu statków (Van 

Waerebeek et al., 2007). Jeżeli w okolicy pływają statki o dużej prędkości (np. szybkie promy), 

zagrożenie jest większe (Carrillo i Ritter, 2010). Uderzenia łodzi w foki nie zostały dobrze 

udokumentowane. Chociaż ryzyko istnieje, nie jest ono duże, gdyż morświny i foki mają zwykle 

wystarczająco dużo czasu na usunięcie się z drogi, zwłaszcza biorąc pod uwagę prędkość statków 

(Evans et al., 2011). Kluczową z punktu widzenia ssaków morskich kwestią związaną z ruchem 

morskim jest hałas. Więcej informacji na ten temat znajduje się w kolejnych częściach 

opracowania. 

 

Turystyka i rekreacja 

Pewne zakłócenia wpływające na życie ssaków morskich mogą być powodowane przez turystykę  

i rekreację. W przypadku fok, zakłócenia te występują głównie w miejscach wychodzenia na ląd 

pomiędzy okresami żerowania. Największym problemem jest korzystanie ze skuterów wodnych  

i motorówek. Te niewielkie łodzie poruszają się z dużą prędkością i nie mają prostej, możliwej do 

przewidzenia ścieżki, co zwiększa prawdopodobieństwo ich zderzenia ze ssakami morskimi. Łodzie 

te mogą generować hałas o wyższej częstotliwości, co również jest niekorzystne dla ssaków 

morskich (Richardson i in. 1995). Pojawiają się także różne problemy o skali lokalnej. Prochnow  

i Kock, 2000 zbadali wpływ turystyki na morświny w okolicach wyspy Sylt (niemiecka część Morza 

Północnego) i odkryli, że nawet duża liczba czynności związanych z turystyką i rekreacją nie 

wywiera na nie znaczącego wpływu. WWF wskazuje natomiast na istotny wpływ presji turystycznej 

na foki na polskim wybrzeżu.  

 

Hałas podwodny 

Poniższy rysunek przedstawia antropogeniczne i naturalne źródła dźwięku w środowisku morskim, 

ilustrując zakres ich częstotliwości (oś X) i poziomy generowanego przez nie dźwięku (w decybelach 

(dB); oś Y). Rysunek ten jest bardzo ogólny (szczegółowe informacje można znaleźć w Boyd et al., 

2008 i OSPAR, 2009), ale stanowi dobrą bazę do zrozumienia presji antropogenicznych związanych  

z dźwiękiem. Typowymi źródłami hałasu związanego z działalnością człowieka jest odległy  

i niemożliwy do zidentyfikowania jego źródła hałas generowany przez ruch statków, wiercenie, 

pogłębianie dna, poruszające się bliżej statki i tankowce, fregaty, działka powietrzne 

wykorzystywane w badaniach geofizycznych (badania dna morskiego z użyciem dźwięku).  
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Rysunek 9-90 Poziomy i częstotliwości antropogenicznych i naturalnych źródeł dźwięku w środowisku 
morskim (źródło: Boyd et al., 2008; OSPAR, 2009).  

Hałas generowany przez ruch statków 

Natężenie i częstotliwość hałasu generowanego przez statki zależy w dużej mierze od ich rozmiaru 

oraz prędkości z jaką się poruszają, duże, powoli płynące statki generują hałas na niskich 

częstotliwościach, natomiast małe i szybkie jednostki emitują dźwięki, gdzie większość energii 

zawarta jest na wyższych częstotliwościach.  

 

Hałas generowany przez statki nie powinien mieć wpływu na zmysł echolokacji, jako że dźwięki 

emitowane przez morświny i te generowane przez statki nie nakładają się zbytnio z dźwiękami 

wykorzystywanymi w tym celu przez zębowce, a w szczególności morświny (prawy róg skali na 

Rysunek 9-91). Nie zmienia to faktu, że ostatnie wyniki wskazują na krótkodystansowe reakcje 

behawioralne morświna w wyniku emisji dźwięków wysokiej częstotliwości przez przepływające 

statki. Słuch fok jest relatywnie bardziej wrażliwy na niskich częstotliwościach, a dźwięki przez nie 

wydawane pokrywają się z dźwiękami generowanymi przez statki. 

 

 

Rysunek 9-91 Typowe zakresy częstotliwości dźwięków generowanych przez ssaki morskie i ryby  
w porównaniu z nominalnymi dźwiękami o niskiej częstotliwości związanymi z komercyjną żeglugą 
(OSPAR, 2009). 
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Obecność statków nie powoduje trwałego wypłaszania morświnów, czego dowodzi duże 

zagęszczenie tych zwierząt na wodach duńskich o najbardziej natężonym ruchu statków 

(Sveegaard et al., 2011). Jednocześnie (Culloch et al., 2016) wskazują na wyraźny efekt unikania 

miejsc budowy rurociągów przy największym nasileniu ruchu statków, jest to jednak reakcja 

krótkotrwała i odwracalna, nie mająca charakteru istotnego wpływu na obecność i zachowanie 

ssaków morskich w regionie. Także foki zdają się szybko przyzwyczajać do hałasu podwodnego 

(Harris et al., 2001; przegląd dokonany przez Southall et al., 2007). 

 

Zakłócenia w środowisku 

Do działań zakłócających środowisko życia ssaków morskich zalicza się, poza intensywnym 

transportem morskim i intensywną turystyką motorowodną, także efekty płoszące związane na 

przykład z aktywnością marynarki wojennej, morskich elektrowni wiatrowych (drgania, szum, 

refleksy świetlne), platform poszukiwawczych i wydobywczych konwencjonalnych surowców 

energetycznych (gaz ziemny, ropa naftowa) oraz eksploatacji tzw. niekonwencjonalnych złóż gazu 

(z tzw. złóż łupkowych) i inne. 

 

Badania sejsmoakustyczne prowadzone są m.in. w przemyśle naftowym i gazowym dla celów 

rozpoznania różnych właściwości dna morskiego przed pracami wiertniczymi. Badania sejsmiczne 

często przeprowadzane są także przed budową rurociągu, aby odpowiednio wybrać jego lokalizację.  

W badaniach sejsmicznych najczęściej wykorzystuje się szeregi działek powietrznych, które mogą 

generować wysokie poziomy ciśnienia akustycznego w granicach 220 – 255 dB re 1μPa, gdzie 

większość energii zawarta jest na niskich częstotliwościach poniżej 100 Hz (przegląd wykonany 

przez Genesis 2011). Większość energii akustycznej jest skierowana pionowo w dół, ale część może 

propagować także horyzontalnie. Możliwe, że ilość prowadzonych badań sejsmoakustycznych  

w Bałtyku będzie wzrastać wraz z ilością obszarów konstrukcyjnych związanych z wydobyciem ropy 

naftowej i gazu, a także planowanymi morskimi farmami wiatrowymi, stąd podwodny hałas 

powstający podczas geofizycznych eksploracji może stanowić zwiększający się problem dla ssaków 

morskich w Bałtyku. 

 

Choroby 

Populacje fok w wewnętrznych wodach duńskich ulegały niejednokrotnie masowym zgonom 

spowodowanym epidemiami wywołanymi przez wirusa nosówki (phocine distemper virus - PDV). 

Pierwsza zarejestrowana epidemia miała miejsce w 1988 r., gdy wyginęło ponad 23 000 fok 

pospolitych. W roku 2002 śmierć ponad 30 000 osobników była wynikiem drugiego wybuchu 

epidemii (Härkönen et al., 2006). Epidemie te były wydarzeniami nawracającymi (Härkönen et al., 

2006; Siebert et al., 2010). Dla populacji, które już są zagrożone obecnością substancji 

zanieczyszczających, takie wydarzenia stanowią dalsze, bardzo duże niebezpieczeństwo. Duża 

liczba zwierząt może wyginąć jednocześnie z powodu słabej reakcji immunologicznej (zmniejszonej 

odporności). Ryzyko zarażenia jest w dużym stopniu zależne od kontaktu z innymi zainfekowanymi 

osobnikami z innych populacji. Dla odizolowanych populacji fok w Bałtyku ryzyko to nie jest duże. 

Jednak w miarę rozrostu populacji i migracji pojedynczych okazów do cieśnin Wielki Bełt, Mały Bełt 

i Skagerrak, zagrożenie będzie większe.  

 

Podsumowanie 

Wyniki przeglądu podstawowych presji antropogenicznych podsumowano w poniższej tabeli.  

W przypadku morświna, największym zagrożeniem jest przyłów, a na kolejnych pozycjach znajdują 

się substancje zanieczyszczające i eutrofizacja, która jednak wykazuje tendencję spadkową. Wpływ 

hałasu jest średni, lecz wzrasta. W przypadku fok, substancje zanieczyszczające i eutrofizacja 

powodują oddziaływanie średnie, malejące. Wpływ hałasu również jest na poziomie średnim, lecz 

rośnie. Największym zagrożeniem są choroby mające bezpośredni wpływ na liczebność populacji.  

 

Trudno jest ocenić całkowite oddziaływanie na morświny i foki w Bałtyku, ponieważ poszczególne 

zagrożenia nie są sobie równe w zależności od danej sytuacji. ASCOBANS 2002 wnioskuje, iż presje 
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oddziałujące na morświna w Bałtyku na dzień dzisiejszy są duże. Na podstawie przeprowadzonego 

przeglądu ocenia się, że presje oddziałujące na foki są nieco mniejsze (średniej wielkości). 

Tabela 9-85 Istniejące presje antropogeniczne oddziałujące na ssaki morskie w Bałtyku.  

Czynnik Morświny Foki 

Przyłów +++ ++ 

Zanieczyszczenia ++* ++* 

Eutrofizacja ++* ++* 

Ruch statków (kolizje) + + 

Turystyka i rekreacja + ++ 

Hałas podwodny ++** ++** 

Choroby + +++ 

+ = niska intensywność oddziaływania, ++ = średnia, +++ = duża; * = tendencja spadkowa; ** = tendencja 
wzrostowa 

 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na etapie budowy, 

eksploatacji i likwidacji gazociągu, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu.  

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia, 

w tym na ssaki morskie. Niniejszy rozdział przedstawia wyniki oceny oddziaływania na ssaki 

morskie. Ocena została wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. 

Wyniki oceny wskazują na znaczenie poszczególnych oddziaływań i są pochodną zderzenia 

wielkości oddziaływania, określonego na podstawie 5 parametrów (charakter oddziaływania, 

jego skala, czas trwania, intensywność i odwracalność – szczegółowy opis w Rozdziale 5 Raportu), 

z wrażliwością danego receptora na oddziaływania, na którą składa się podatność danego 

receptora na oddziaływania oraz jego rola w ekosystemie (omówione w niniejszym Rozdziale).  

 

Ssaki morskie będą narażone na szereg oddziaływań. Zostały one zestawione w poniższej tabeli, 

wraz z wynikami dokonanej oceny oddziaływania na poszczególne odziaływania.  
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Tabela 9-86 Znaczenie oddziaływania na ssaki morskie w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Wzburzenie osadów 

Pogorszenie warunków żerowania 
ssaków morskich, zarówno ze 
względu na ograniczenie 
przejrzystości wody (dot. gatunków 
wykorzystujących wzrok do 
polowania), jak i poprzez wpływ na 
organizmy stanowiące pożywienie 
tych organizmów (oddziaływanie 
wtórne)  

WP pomijalne 
Morświn – niska  
Foki – niska 

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne 

WA pomijalne 
Morświn – niska  
Foki – niska  

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne  

Emisja hałasu podwodnego  
i wibracji związana z układaniem i 
zabezpieczaniem gazociągu  

Poważne uszkodzenia tkanek ciała, 
trwałe przesunięcie progu słyszenia 
(PTS), efekt letalny – instalacja 
materiału skalnego 

WP Pomijalne 
Morświn – średnia  
Foki – niska 

Morświn – małe  
Foki – pomijalne 

WA Pomijalne 
Morświn – średnia  
Foki – niska 

Morświn – małe  
Foki – pomijalne 

Tymczasowe przesunięcie progu 
słyszenia (TTS) – instalacja materiału 
skalnego 

WP Pomijalne 
Morświn – średnia  
Foki – niska 

Morświn – małe  
Foki – pomijalne 

WA Pomijalne 
Morświn – średnia 
Foki – niska 

Morświn – małe  
Foki – pomijalne 

Zmiana zachowania (w tym reakcja 
unikania i efekt maskowania innych 
sygnałów) – wykonanie wykopu, 
instalacja materiału skalnego, ruch 
statków 

WP Pomijalne 
Morświn – średnia 
Foki – niska  

Morświn – małe  
Foki – pomijalne  

WA Pomijalne 
Morświn – średnia  
Foki – niska  

Morświn – małe  
Foki – pomijalne  

Obecność jednostek pływających, w 
tym hałas 

Kolizje ze statkami 

WP Pomijalne 
Morświn – niska  
Foki – niska 

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne  

WA Pomijalne 
Morświn – niska  
Foki – niska  

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne 

Maskowanie 

WP Pomijalne  
Morświn – niska  
Foki – średnia  

Morświn – pomijalne  
Foki – małe 

WA Pomijalne  
Morświn – niska  
Foki – średnia  

Morświn – pomijalne  
Foki – małe 

Etap eksploatacji   
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Obecność jednostek pływających, w 
tym hałas 

Kolizje ze statkami 

WP Pomijalne 
Morświn – niska  
Foki – niska 

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne 

WA Pomijalne 
Morświn – niska  
Foki – niska  

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne 

Maskowanie 

WP Pomijalne 
Morświn – niska  
Foki – średnia  

Morświn – pomijalne  
Foki – małe 

WA Pomijalne 
Morświn – niska  
Foki – średnia  

Morświn – pomijalne  
Foki – małe  

Zajęcie dna – obecność gazociągu 

Utrata siedliska 

WP Pomijalne  
Morświn – niska  
Foki – niska 

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne 

WA Pomijalne  
Morświn – niska  
Foki – niska  

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne 

Zwiększenie zasobów pokarmowych 
(oddziaływanie wtórne) 

WP Pomijalne  
Morświn – niska  
Foki – niska 

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne 

WA Pomijalne  
Morświn – niska  
Foki – niska  

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne  

Strefa bezpieczeństwa wokół 
gazociągu 

Ograniczenie przyłowu w sieci 
rybackie 

WP Mała 
Morświn – wysoka  
Foki – średnia 

Morświn – średnie  
Foki – małe 

WA Mała 
Morświn – wysoka  
Foki – średnia 

Morświn – średnie  
Foki – małe 

Etap likwidacji (najdalej idący scenariusz usunięcia całkowitego gazociągu)  

Wzburzenie osadów 

Pogorszenie warunków żerowania 
ssaków morskich, zarówno ze 
względu na ograniczenie 
przejrzystości wody (dot. gatunków 
wykorzystujących wzrok do 
polowania), jak i poprzez wpływ na 
organizmy stanowiące pożywienie 
tych organizmów (oddziaływanie 
wtórne)  

WP Pomijalne 
Morświn – niska  
Foki – niska 

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne 

WA Pomijalne 
Morświn – niska 
Foki – niska 

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne  

Emisja hałasu podwodnego  
i wibracji związane z usuwaniem lub 
zasypywaniem gazociągu  

Poważne uszkodzenia tkanek ciała, 
trwałe przesunięcie progu słyszenia 
(PTS), efekt letalny – instalacja 
materiału skalnego 

WP Pomijalne 
Morświn – średnia  
Foki – niska 

Morświn – małe  
Foki – pomijalne 

WA Pomijalne 
Morświn – średnia  
Foki – niska 

Morświn – małe  
Foki – pomijalne 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Tymczasowe przesunięcie progu 
słyszenia (TTS) – instalacja materiału 
skalnego 

WP Pomijalne 
Morświn – średnia  
Foki – niska 

Morświn – małe  
Foki – pomijalne 

WA Pomijalne 
Morświn – średnia 
Foki – niska 

Morświn – małe  
Foki – pomijalne 

Zmiana zachowania (w tym reakcja 
unikania i efekt maskowania innych 
sygnałów) – wykonanie wykopu, 
instalacja materiału skalnego, ruch 

statków 

WP Pomijalne 
Morświn – średnia 
Foki – niska  

Morświn – małe  
Foki – pomijalne  

WA Pomijalne 
Morświn – średnia  
Foki – niska  

Morświn – małe  
Foki – pomijalne  

Obecność jednostek pływających, w 
tym hałas 

Kolizje ze statkami 

WP Pomijalne 
Morświn – niska  
Foki – niska 

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne  

WA Pomijalne 
Morświn – niska  
Foki – niska  

Morświn – pomijalne  
Foki – pomijalne 

Maskowanie 

WP Pomijalne 
Morświn – niska  
Foki – średnia  

Morświn – pomijalne  
Foki – małe 

WA Pomijalne 
Morświn – niska  
Foki – średnia  

Morświn – pomijalne  
Foki – małe 
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na ssaki morskie, należy przeanalizować 

od jakich kluczowych parametrów realizacji Przedsięwzięcia i parametrów środowiska te 

oddziaływania zależą.   

 

W odniesieniu do ssaków morskich, za kluczowe czynniki wpływające na możliwość i skalę 

wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o występowanie w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia ssaków morskich, ze 

szczególnym uwzględnieniem gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarze 

Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej (morświn), 

o obecność w strefie potencjalnych oddziaływań źródeł pożywienia ssaków morskich (ryby, 

zoobentos), 

o batymetria, mająca wpływ na rodzaj ingerencji w dno i skalę oddziaływań na ryby  

i zoobentos – do głębokości 20 m rurociąg będzie zakopywany, co będzie powodować 

zwiększone wzburzenie osadów, a następnie ich redepozycję na większym obszarze oraz 

fizyczne zniszczenie bentosu i płoszenie ryb na większym obszarze, niż przy układaniu 

gazociągu na dnie bez zakopywania. Zakopany gazociąg nie będzie także podłożem do 

powstania „sztucznej rafy”, będzie jednak dawał możliwość odrodzenia się 

dotychczasowych zespołów na dnie ponad zakopanym gazociągiem,  

o rodzaj dna/osadów, mające wpływ na skalę oddziaływań związanych ze wzburzeniem 

osadów (zasięg, warstwa zasypania, czas depozycji) – osady drobnopiaszczyste powodują 

większy zasięg, dłuższe osadzanie, a więc i dłuższe oddziaływanie na ryby, bentos i polujące 

ssaki. Występowanie dna twardego i kamienisk zmniejsza zasięg oddziaływań związanych 

ze wzburzeniem osadów oraz sprzyja występowaniu cennych zespołów małży i miejsc 

występowania ryb stanowiących pokarm ssaków morskich, 

o położenie na obszarze Natura 2000 – większe znaczenie oddziaływań powodujących zmianę 

warunków występowania morświnów (negatywne na etapie budowy i pozytywne na etapie 

eksploatacji), będących przedmiotem ochrony, gdyż wpływa na możliwość zachowania 

właściwego stanu ich ochrony, a więc w konsekwencji na integralność obszaru;  
• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ długość odcinka, na którym rurociąg będzie zakopywany – im dłuższy tym większe 

oddziaływania związane z ingerencją w dno i wzburzeniem osadów, a więc większa skala 

oddziaływań na bazę pokarmową ssaków morskich,  

▪ obecność miejsc wymagających interwencji w dno w postaci usypywania materiału 

skalnego (emisja hałasu), 

▪ czas trwania prac budowalnych na morzu – okres płoszenia ssaków, 

▪ liczba statków biorących udział w budowie oraz częstość kursowania statków  

i helikopterów dostawczych – skala i częstość płoszenia, 

▪ szybkość przemieszczania się statków budowalnych i dostawczych – ryzyko kolizji ze 

statkami, 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania: 

▪ istniejąca infrastruktura, której krzyżowanie wymaga większej ingerencji w dno  

w postaci usypywania materiału skalnego (emisja hałasu), 

▪ obszary wydobycia kruszyw – większe zniszczenie siedlisk i większa łączna ingerencja 

w dno czy wzburzanie osadów, 

▪ obszary budowy morskich farm wiatrowych, na których prowadzone będzie palowanie 

fundamentów generujące intensywny hałas podwodny, 

▪ intensywne rybołówstwo przyczyniające się do przyłowu ssaków morskich, 

▪ obszary poszukiwania węglowodorów, na których prowadzone będą badania 

sejsmoakustyczne, 
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▪ trasy intensywnego ruchu żeglugowego, mogące generować hałas podwodny 

powodujący efekt maskowania u fok, 

o występowanie presji antropogenicznych, które mogą być ograniczane w wyniku realizacji 

Przedsięwzięcia, jak np.: obszary intensywnego trałowania – utworzenie stref ochronnych 

wokół budowy i rurociągu spowoduje ograniczenie negatywnej presji na siedliska denne  

i zwiększy ich zdolność i możliwości odtworzenia.  

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-87. 

Tabela 9-87 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 

charakterystyka 

(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-

Pogorzelica 
Rogowo 

Aktywność ssaków morskich (w tym 

gatunków chronionych na obszarze 

Natura 2000) 

9.13.1, Załącznik 2.F 

Średnia w okresie 

letnim, mała w 

okresie 

wiosennym 

Średnia w 

okresie letnim, 

mała w okresie 

wiosennym 

Obecność ryb i bentosu, stanowiących 

pokarm ssaków morskich 

9.12.1, 9.11.1, 

Załączniki 2.G i 2.D  

Tak (ryby i 

zoobentos) 
Tak (ryby) 

Obszary Natura 2000 9.18.1 38 km 17 km 

Głębokość do 20/30m 

(zasięg siedlisk bentosowych) 
9.1.1 38/50 km 17/52 km 

Udział dna twardego i kamienisk  9.11.1, 9.3.1 Duży Mały 

Zasięg oddziaływań związany z 

propagacją hałasu (maksymalny dla 

PTS/TTS) 

5.7.1 6/18,7 6,5/18,7 

Planowane interwencje w dno w 

postaci usypywania materiału 

skalnego 

3.5.8 Tak (3 miejsca) Tak (3 miejsca) 

Długość odcinka zakopywanego 3.5.8 43,8 km 22,6 km  

Czas prac budowlanych na morzu 3.9 Ok. 22 miesiące Ok. 22 miesiące 

Liczba statków na etapie 

budowy/likwidacji 
3.10.3  

• 1-2 statki 

budowlane 

non stop 

• do 2 statków 

do obsługi 

kotwic 

• do 4 

tygodniowo 

statków 

dostawczych i 

do 4 

helikopetrów 

dostawczych  

tygodniowo  

• 1-2 statki 

budowlane 

non stop 

• do 2 

statków do 

obsługi 

kotwic 

• do 4 

tygodniowo 

statków 

dostawczych 

i do 4 

helikopetrów 

dostawczych  

tygodniowo 

Szybkość przemieszczania się statków 

układających rurociąg 
3.15 

• >20m 2,5-4 

km/d 

• <20m 0,5 

km/d 

• >20m 2,5-4 

km/d 

• <20m 0,5 

km/d 

Kumulacja oddziaływań 11.3 Brak Brak  

 

Oddziaływania nieznaczące 

Zdecydowana większość zidentyfikowanych, możliwych oddziaływań Przedsięwzięcia na ssaki 

morskie w trakcie budowy i eksploatacji, a także likwidacji rurociągu, będzie miało znaczenie 

pomijalne, ze względu zarówno na lokalny i odwracalny charakter oddziaływań oraz niską 

wrażliwość na nie receptorów. Wyjątkiem są oddziaływania związane z emisją hałasu na etapie 
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budowy/likwidacji, związanego z ruchem statków oraz interwencjami w dno, zwłaszcza układaniem 

materiału skalnego w celu przygotowania dna lub zabezpieczenia gazociągu. Mimo niewielkiego 

zasięgu zmian w klimacie akustycznym, a także wysokiego tła hałasu podwodnego w Bałtyku, który 

będzie w dużej mierze maskował emisję hałasu związanego z realizacją Przedsięwzięcia, ze względu 

na wrażliwość fok i morświnów na te rodzaje oddziaływań, będą one miały charakter odnotowalny, 

ale mały – dla fok związany z hałasem emitowanych przez statki, a dla morświna – z hałasem 

emitowanym podczas układania materiału skalnego. Oddziaływania związane z układaniem 

materiału skalnego można dodatkowo ograniczyć przez zastosowanie metody tzw. „soft start”,  

a więc powolnego rozpoczęcia prac. Dzięki narastającej stopniowo emisji hałasu w takim 

przypadku, ssaki morskie mają możliwość opuszczenia strefy dyskomfortu, zanim rozpoczną się 

właściwe prace.  Zalecenie w tym zakresie może być wskazane podczas prac prowadzonych  

w okresie letnim, kiedy odnotowano największą aktywność morświna w rejonie realizacji inwestycji.   

 

Warte odnotowania będą potencjalne pozytywne oddziaływania Przedsięwzięcia na integralność 

obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002, którego morświn jest przedmiotem 

ochrony. Dla tego obszaru jako podstawowe zagrożenie dla morświna wskazywane są sieci  

i działalność rybacka, jako podstawowe źródło dodatkowej śmiertelności poprzez przyłów (patrz 

Rozdział 9.18 ROOŚ).  Ponad ułożonym gazociągiem, na etapie eksploatacji, zostanie ustanowiona 

strefa bezpieczeństwa, w której wykluczona lub istotnie ograniczona zostanie działalność rybacka. 

Przy założeniu szerokości strefy po 500 m z obydwu stron gazociągu, jak wskazuje się w planie 

zagospodarowania obszarów morskich, powstanie obszar ok. 38 km2 w przypadku wariantu 

Niechorze-Pogorzelica, i około 17 km2 w wariancie Rogowo, na którym istotnie zostaną zmniejszone 

tego rodzaje presje.    

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na ssaki morskie w żadnym  

z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu budowy, 

eksploatacji i likwidacji. Za znaczące zostało jednak uznane oddziaływanie nieplanowane w postaci 

trwałego przesunięcia progu słuchu morświna spowodowanego detonacją wykrytej amunicji 

konwencjonalnej, co zostało opisane poniżej. Dla tego oddziaływania zaproponowano działania 

minimalizujące, których zastosowanie pozwoli na ostateczne zmniejszenie znaczenia oddziaływania 

na nieznaczące.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi 

zostały zidentyfikowane w Rozdziale 4 i 5 Raportu.  

 

Najważniejszym oddziaływaniem, jakie może powstać w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, jest 

emisja hałasu wywołana detonacją pozostałości broni konwencjonalnej. Należy podkreślić, że 

usuwanie znalezionej amunicji z trasy gazociągu oraz strefy związanej z jego budową nie jest 

procedurą planowaną. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich oddziaływań określono jako bardzo 

małe (patrz Rozdział 4 ROOŚ). Jako standardowe działanie zakłada się omijanie miejsc, w których 

zostanie znaleziona w ramach badań przedrealizacyjnych niezdetonowana amunicja. Jeżeli nie 

będzie to możliwe, rozważona zostanie możliwość usunięcia niewybuchu z dna i przewiezienie go 

na ląd w celu zniszczenia. Tylko w przypadku braku możliwości zarówno ominięcia, jak i usunięcia 

z dna, przeprowadzona zostanie procedura likwidacji poprzez kontrolowaną eksplozję w miejscu 

znalezienia.  

 

Skala i zasięg oddziaływań związanych z ewentualną detonacją będzie się różnić od wielkości 

detonowanego ładunku, ale nie przekroczy skali regionalnej. Będą to oddziaływania o dużej 

intensywności, ale chwilowe. Efektem emisji hałasu podczas detonacji mogą być w skrajnym 

przypadku uszkodzenia ciała saków morskich oraz trwałe przesunięcie progu słuchu (PTS) 

osobników, które znalazłyby się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wybuchu. Maksymalne strefy 



 
 
 
 
 

 

560 

 

potencjalnego oddziaływania w postaci trwałego i czasowego przesunięcia progu słuchu dla fok  

i morświna, powstałego w wyniku emisji hałasu związanego z kontrolowaną detonacją 

niewybuchów, prezentują poniższe tabele.  

Tabela 9-88 Maksymalne strefy oddziaływania PTS i TTS na ssaki morskie w wariancie Niechorze-
Pogorzelica. 

Detonacja niewybuchów Wartość progowa 
150 kg TNT 950 kg TNT 

lato zima lato zima 

Receptor  
SEL(Cum*) 

[dB re 1µPa2s] 
[km] [km] [km] [km] 

Morświn 

Foki 

PTS 179 dB 3.7 3.3 6.0 5.3 

TTS 164 dB 12.6 11.0 18.7 15.7 

*SEL skumulowany (jedno zdarzenie) 

Tabela 9-89 Maksymalne strefy oddziaływania PTS i TTS na ssaki morskie w wariancie Rogowo. 

Detonacja niewybuchów Wartość progowa 
150 kg TNT 950 kg TNT 

lato zima lato zima 

Receptor  
SEL(Cum*) 

[dB re 1µPa2s] 
[km] [km] [km] [km] 

Morświn 

Foki 

PTS 179 dB 4.0 3.4 6.5 5.6 

TTS 164 dB 13.9 12.8 18.7 17.4 

*SEL skumulowany (jedno zdarzenie) 

 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, została dokonana analiza znaczenia oddziaływania, którą 

przedstawia Tabela 9-90.   

Tabela 9-90 Wyniki oceny oddziaływania nieplanowanego w postaci detonacji niewybuchów na ssaki 
morskie. 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant 
Wielkość 
oddziaływania 

Wrażliwość 
receptora 

Znaczenie 
oddziaływania 

Emisja hałasu 
podwodnego  
i wibracji związana z 
likwidacją 
niewybuchów  

Poważne 
uszkodzenia 
tkanek ciała, 
trwałe przesunięcie 
progu słyszenia 
(PTS) 

WP Duże 

Morświn – 
wysoka  
Foki – 
wysoka 

Morświn – duże 
Foki – duże  

WA Duże 

Morświn – 
wysoka 
Foki – 
wysoka 

Morświn – duże 
Foki – duże 

Tymczasowe 
przesunięcie progu 
słyszenia (TTS)  

WP Umiarkowane  
Morświn – 
średnia  
Foki – niska 

Morświn – 
średnie  
Foki – małe 

WA Umiarkowane 
Morświn – 
średnia 
Foki – niska 

Morświn – 
średnie  
Foki – małe 

Zmiana 
zachowania (w 
tym reakcja 
unikania 

WP Umiarkowane  
Morświn – 
średnia 
Foki – niska  

Morświn – 
średnie  
Foki – małe 

WA Umiarkowane 
Morświn – 
średnia  
Foki – niska  

Morświn – 
średnie  
Foki – małe  

 

Oddziaływanie na ssaki morskie w postaci trwałego uszkodzenia ciała i/lub trwałego uszkodzenia 

słuchu będzie oddziaływaniem dużym, które można uznać za znaczące, ze względu na 

nieodwracalność skutków, a w przypadku morświna także na jego status ochronny na obszarze 

Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002, znajdującym się w strefie potencjalnego 

oddziaływania. Szczególnie istotne znaczenie tego oddziaływania będzie w okresie letnim, kiedy 
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odnotowano dużą jak na polskie obszary morskie aktywność morświna w rejonie realizacji 

inwestycji.  

 

Pomiędzy rozważanymi wariantami uwidacznia się niewielka różnica w zasięgu maksymalnych stref 

oddziaływań, zwłaszcza TTS, na niekorzyść wariantu alternatywnego (Rogowo). Różnice są jednak 

niewielkie (do 1,7 km w okresie zimowym), a faktyczne zasięgi będą zależeć od miejsca detonacji, 

tak więc należy uznać, że różnice te nie wpływają na wynik oceny porównawczej obydwu 

wariantów.    

 

Działania minimalizujące  

W związku z uznaniem za znaczące oddziaływania, w postaci trwałego obniżenia progu słyszenia 

oraz uszkodzenia ciała ssaków morskich w wyniku eksplozji odnalezionych niewybuchów amunicji 

konwencjonalnej, zalecane jest wdrożenie następujących działań minimalizujących to 

oddziaływanie. 

 

Płoszenie 

W przypadku wykrycia niewybuchów na dnie morza na trasie gazociągu i braku możliwości ich 

ominięcia lub wydobycia i przewiezienia na ląd w celu zniszczenia, przed rozpoczęciem operacji 

czyszczenia dna przez kontrolowaną eksplozję przez właściwe służby, celowe jest zastosowanie 

urządzeń płoszących ssaki morskie. Zasięg i skuteczność takich urządzeń uzależnione są od typu 

urządzenia i jego ustawień i powinny być dostosowane do zasięgu potencjalnych oddziaływań, które 

zależeć będą od wielkości ładunku wybuchowego oraz miejsca i pory roku detonacji. Badania 

skuteczności takich urządzeń, dokonane przez Centrum Środowiska i Energii Duńskiej Agencji 

Energii, wskazują na skuteczny zasięg od 350 m a 7500 m. W odległości 350 m wszystkie zwierzęta 

zostały skutecznie wypłoszone, większość w odległości 1-2 km, a maksymalna reakcja została 

odnotowana w odległości 7,5 km (Hermannsen et al., 2015). Są to odległości, które pozwalają 

uniknąć wystąpienia efektu PTS u morświnów, przy eksplozji nawet największych, spotykanych na 

polskich obszarach morskich niewybuchów.   

 

Obserwacje 

Monitoring wizyjny występowania ssaków morskich w okresie przygotowania i realizacji operacji 

czyszczenia dna morskiego z niewybuchów pozwoli na zmniejszenie ryzyka ewentualnych 

oddziaływań PTS, jeżeli w razie odnotowania ssaków morskich w strefie potencjalnego 

oddziaływania, operacja zostanie wstrzymana do czasu obecności w tej strefie danych osobników. 

Obserwacje powinny być prowadzone z odpowiednich platform obserwacyjnych na statkach, 

zgodnie z wytycznymi JNCC (JNCC, 2017). 

 

Ograniczenia sezonowe 

W celu zmniejszenia ryzyka negatywnego wpływu na populację Bałtyku Właściwego morświna, 

ewentualne detonacje nie powinny być prowadzone w okresie letnim, w którym stwierdzono dużą 

aktywność morświna w rejonie realizacji Przedsięwzięcia.   

 

Oddziaływania powiązane 

Ssaki morskie są jednym z czynników oceny bioróżnorodności Morza Bałtyckiego (patrz Rozdział 

9.16 ROOŚ). Status bioróżnorodności fok, na podstawie wskaźników odzwierciedlających trendy 

i liczebności populacji oraz ich rozmieszczenie, zmiany stanu odżywienia i statusu reprodukcyjnego, 

został określony jako „zły” dla Basenu Bornholmskiego. Realizacja Przedsięwzięcia, ze względu na 

nieznaczącą skalę oddziaływań na ssaki morskie, a także małą aktywność fok w rejonie inwestycji 

stwierdzoną podczas badań przedrealizacyjnych (brak obserwacji), nie będzie w wpływać na zmianę 

tego statusu.   
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Odziaływania na ssaki morskie, mają również znaczenie dla oceny wpływu Przedsięwzięcia na 

możliwość realizacji celów środowiskowych określonych dla wód morskich, zgodnie z Ramową 

Dyrektywą w sprawie Strategii Morskiej (patrz Rozdział 10.1 ROOŚ), takich jak: 

• zredukowanie lub utrzymanie presji antropogenicznych na bioróżnorodność; 

• utrzymanie naturalnego i stabilnego poziomu liczebności i różnorodności sieci troficznej. 

Analiza możliwych oddziaływań, jakie będzie powodować Przedsięwzięcie na etapie budowy, 

eksploatacji, a także likwidacji na ssaki morskie, a także zdarzeń nieplanowanych z uwzględnieniem 

działań minimalizujących, pozwala na stwierdzenie, że realizacja rurociągu Baltic Pipe nie będzie 

miała wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wód morskich Morza 

Bałtyckiego. Oddziaływania na ssaki morskie nie będą powodować wpływu na bioróżnorodność 

Morza Bałtyckiego, ani też nie będą miały charakteru znaczącego, zarówno w ujęciu krajowym, jak 

i całego projektu przebiegającego przez wody Morza Bałtyckiego (więcej w Rozdziałach 10, 11 i 12 

ROOŚ).  

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na ssaki morskie. Na 

etapie budowy/likwidacji w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia będą występować 

inne aktywności związane z ruchem statków na tym obszarze (żegluga morska, rybołówstwo), ale 

w mniejszej skali niż poza okresem prowadzonych prac związanych z realizacją inwestycji, ze 

względu na strefy bezpieczeństwa, jakie będą ustanawiane wokół statków budowlanych. Rozwój 

morskich farm wiatrowych na północnym stoku Ławicy Odrzanej, przewidziany w projekcie planu 

zagospodarowania obszarów morskich, nastąpi nie wcześniej niż w latach 2028-30 (FNEZ, 2018), 

a więc prace związane z przygotowaniem i realizacją tych inwestycji, które mogłyby w sposób 

istotny zwiększyć skalę oddziaływań na ssaki morskie (zwłaszcza hałas z procesu palowania 

fundamentów elektrowni wiatrowych) nie będą kumulować się z oddziaływaniami Przedsięwzięcia 

(patrz Rozdział 11 ROOŚ).   

 

Porównanie wariantów 

Ssaki morskie występują w rejonie realizacji obydwu wariantów z podobną częstotliwością,  

a obszary te nie odgrywają istotnej roli dla ekologii regionalnych populacji. Skala i znaczenie 

potencjalnych oddziaływań na ssaki morskie, zarówno morświny jak i foki, nie będzie się istotnie 

różnić ze względu na realizację inwestycji w wariancie preferowanym lub alternatywnym. Dlatego 

obydwa warianty należy uznać za równoważne z punktu widzenia potencjalnych skutków dla 

ssaków morskich.  

 Wnioski  

1) Wszystkie zidentyfikowane, planowane oddziaływania Przedsięwzięcia na ssaki morskie,  

w trakcie budowy i eksploatacji, a także likwidacji rurociągu, będą miały charakter oddziaływań 

nieznaczących. Zdecydowana większość oddziaływań będzie miała znaczenie pomijalne. 

Wyjątkiem mogą być oddziaływania o małym znaczeniu – dla fok związane z hałasem 

emitowanym przez statki, a dla morświna – z hałasem emitowanym podczas układania 

materiału skalnego.  

2) Nieplanowane oddziaływanie na ssaki morskie w postaci trwałego uszkodzenia ciała i/lub 

trwałego uszkodzenia słuchu w wyniku emisji hałasu podczas detonacji niewybuchów będzie 

oddziaływaniem, które można uznać za znaczące, ze względu na nieodwracalność skutków oraz  

w przypadku morświna – wysoki status ochronny gatunku. Prawdopodobieństwo wystąpienia 

takiego oddziaływania określono jako bardzo małe.  

3) W celu mitygacji wystąpienia działań znaczących zaleca się działania minimalizujące w postaci: 

płoszenia ssaków morskich przed dokonaniem planowanej detonacji, prowadzenie obserwacji 

ssaków morskich przed przystąpieniem do detonacji i wstrzymanie się z jej wykonaniem  

w przypadku stwierdzenia obecności ssaków morskich w strefie potencjalnych oddziaływań, 
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oraz niewykonywanie detonacji w okresie letnim, o największej aktywności morświna w rejonie 

inwestycji.  

4) Oddziaływania Przedsięwzięcia na ssaki morskie nie będzie powodować istotnych oddziaływań 

wtórnych na inne elementy ekosystemu morskiego.  

5) Nie zidentyfikowano działań ani przedsięwzięć, zarówno w ramach realizacji Przedsięwzięcia ani 

poza jego realizacją, które mogłyby spowodować istotną kumulację oddziaływań na ssaki 

morskie.  

6) Przedsięwzięcie nie będzie wpływać na zmianę statusu bioróżnorodności ekosystemu morskiego 

poprzez oddziaływania na ssaki morskie. 

7) Realizacja rurociągu Baltic Pipe nie będzie miała wpływu na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych dla wód morskich Morza Bałtyckiego. 

8) Oddziaływania Przedsięwzięcia na ssaki morskie nie będą powodować samodzielnie ani  

w powiązaniu z innymi oddziaływaniami, znaczących oddziaływań na integralność, spójność  

i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000.  

9) Skala i znaczenie potencjalnych oddziaływań na ssaki morskie w obydwu wariantach na etapie 

budowy i likwidacji będzie porównywalna. Na etapie eksploatacji w wariancie wybranym do 

realizacji (Niechorze-Pogorzelica), wystąpi w większej skali odziaływanie pozytywne w postaci 

ograniczenia presji związanej z przyłowami w sieciach rybackich morświna i fok na obszarach 

Natura 2000, ze względu na ustanowienie na dwukrotnie większym obszarze w granicach 

obszaru Natura 2000 strefy bezpieczeństwa, wykluczającej aktywność rybacką.     
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9.14 Ptaki morskie  

W rozdziale tym przedstawiono analizę oddziaływania na ptaki morskie (zimujące i migrujące) na 

obszarze objętym potencjalnymi oddziaływaniami Przedsięwzięcia. Podstawą prawną dokonanych 

analiz są zarówno regulacje prawne międzynarodowe, unijne, jak i krajowe akty prawne.  

 

Podstawą wykonanych analiz jest status ochronny ptaków morskich wynikający m.in. z Konwencji 

o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt z dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 2, poz. 17); Konwencji o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 

zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzonej w Ramsarze dnia 2 lutego 

1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24 z późn. zm.); Konwencji o różnorodności biologicznej, 

sporządzonej w Rio de Janeiro z dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 184, poz. 1532); 

Konwencji Berneńska. Na poziomie prawa europejskiego status ten wynika m.in. z Dyrektywy 

Ptasiej oraz Dyrektywy Siedliskowej. Odzwierciedleniem ww. obowiązków są przepisy krajowe na 

mocy Uop. 

 

Za ptaki morskie zostały uznane te gatunki ptaków, które w sezonie pozalęgowym przebywają 

przeważnie na wodach morskich. W celu weryfikacji i uzupełnienia aktualnej wiedzy o zasobach 

ptaków morskich w rejonie realizacji Przedsięwzięcia oraz strefie jego potencjalnych oddziaływań, 

przeprowadzono kompleksowy program badań wszystkich elementów ekosystemu morskiego 

narażonych na potencjalne oddziaływania. Dzięki uzyskanym wynikom możliwe było 

zweryfikowanie gatunków ptaków najbardziej narażonych na oddziaływania ze strony 

Przedsięwzięcia oraz poddaniu ich OOŚ.  

 

W celu dokonania oceny oddziaływania na ptaki morskie, poddano szczegółowej charakterystyce, 

w tym określenia wrażliwości na potencjalne oddziaływania gatunki stwierdzone najliczniej w strefie 

potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia. Wszystkie one zostały wskazane w Załączniku I do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. poz. 2183), jako gatunki ptaków objęte ścisłą ochroną. 

 

Zakres informacji przedstawionych w Rozdziale wypełnia wymogi określone w punkcie IV.11 

postanowienia RDOŚ w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12 

o zakresie raportu. 

 Charakterystyka 

Morze Bałtyckie jest ważnym obszarem dla ptaków morskich, zarówno w okresie wędrówki jak  

i zimowania, takich jak lodówka (Clangula hyemalis), uhla zwyczajna (Melanitta fusca), markaczka 

zwyczajna (M. nigra) oraz nur czarnoszyi i rdzawoszyi (Gavia arctica i G. stellata). Jak wynika  

z obserwacji przeprowadzonych w ramach Monitoringu Zimujących Ptaków Morskich (GIOŚ, 2017), 

w ugrupowaniu ptaków wodnych zimujących w polskiej strefie Bałtyku zaznacza się dominacja 

dwóch gatunków kaczek morskich: lodówki i uhli. Stanowiły one w roku 2016 w sumie aż 89,6% 

wszystkich ptaków stwierdzonych w pasie transektów i 86,7% wszystkich ptaków 

zaobserwowanych podczas rejsów. Udział trzeciego pod względem liczebności gatunku – markaczki 

wyniósł odpowiednio 5,5% i 7,3% z wszystkich ptaków. Taki rozkład pomiędzy głównymi 

gatunkami ptaków zimujących na polskich obszarach morskich utrzymuje się od kilku lat. Również 

liczebność populacji poszczególnych gatunków, mimo zaobserwowanej zmienności pomiędzy 

sezonami, utrzymuje się na podobnym poziomie. Pomiędzy 2011 rokiem a 2016 tylko markaczka 

wykazała umiarkowany trend spadkowy liczebności na polskich obszarach morskich. Pozostałe 

główne gatunki utrzymują podobny poziom liczebności, pomimo obserwowanego silnego trendu 

spadkowego liczebności kaczek zimujących na całym Morzu Bałtyckim.  

 

Występowanie ptaków morskich w Morzu Bałtyckim jest uzależnione od podaży pokarmu, od 

warunków hydrograficznych, od głębokości wody oraz od charakterystyki dna. Ponadto wpływ na 

populacje wywierają znaczące zjawiska naturalne (np. ostre zimy) i czynniki antropogenne jak 
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wprowadzanie do wody substancji (składników pokarmowych i substancji szkodliwych), żegluga 

i rybołówstwo. 

Ważną cechą rozmieszczenia ptaków morskich zimujących nad Morzem Bałtyckim jest powiązanie 

fauny ptasiej z płytszymi akwenami (<30 metrów). Cecha ta jest szczególnie charakterystyczna 

dla gatunków żerujących przy dnie, stanowiących co najmniej 75% zimowej fauny ptasiej tego 

akwenu. Bardziej otwarte i głębsze części morza, przez które przebiegać będzie większa część 

rurociągu, wykorzystywane może być przez następujące gatunki: alkę krzywonosą (Alca torda), 

nurzyka podbielałego (Uria aalge), mewę srebrzystą (Larus argentatus) i mewę siodłatą (Larus 

marinus).  

 

Na polskich obszarach morskich najwięcej ptaków morskich gromadzi się w trzech rejonach: na 

Zatoce Pomorskiej, na Zatoce Gdańskiej i w centralnej części Ławicy Słupskiej, gdzie zagęszczenie 

kluczowych gatunków przekracza w okresach zimowania 360 os./km2 (GIOŚ, 2017). Bardzo dużą 

koncentrację można zaobserwować też na północ od Kołobrzegu. Zdecydowanie najmniej ptaków 

morskich przebywa zwyczajowo wzdłuż środkowego wybrzeża między Darłowem i Łebą.  

 

Kompleksowe badania ptaków morskich na Zatoce Pomorskiej zostały wykonane w latach 2008-

2012 przez zespół badawczy pod nadzorem merytorycznym prof. dr hab. Włodzimierza Meissnera 

i dr Szymona Bzomy, na potrzeby inwentaryzacji ptaków na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków 

Natura 2000 PLB990003 Zatoka Pomorska. Wyniki obserwacji, przeprowadzonych na ponad 

165 km długości transektach morskich oraz 106,5 km transektów brzegowych, potwierdzają 

wcześniejszą wiedzę o strukturze gatunkowej ptaków morskich.  Wyniki badań potwierdziły, że 

Zatoka Pomorska stanowi ważne miejsce dla migrujących i zimujących ptaków wodnych. 

Liczebności 10 gatunków jak i grup gatunków przekroczyły progi kwalifikujące dla ostoi według 

kryteriów BirdLife International (bielaczek, nurogęś, szlachar, lodówka, markaczka, uhla, perkoz 

rogaty, kormoran, mewa mała, alka). Grupą ptaków o najwyższej liczebności są kaczki morskie: 

lodówka, uhla i markaczka, które obserwuje się na całym badanym akwenie, zarówno na płytkich 

wodach przybrzeżnych jak i na obszarach oddalonych od brzegu nawet o kilkadziesiąt kilometrów. 

Wysokie liczebności wykazują kaczki pływające z rodzaju Anas, które obserwowane są głównie 

podczas aktywnej migracji. Kolejną grupą są łyski, grążyce, gągoły, tracze, perkoz dwuczuby  

i kormoran. Gatunki te obserwowane są głównie na płytkich wodach przybrzeżnych. W okresie 

przelotu jesiennego wysokie liczebności wykazują siewkowce Charadrii, obserwowane głównie 

podczas aktywnej migracji. Liczne podczas migracji są również śmieszka i mewa mała. 

 

Ptaki Zatoki Pomorskiej można podzielić na te, które preferują wody przybrzeżne oraz te, które  

w większości spotykane są w strefie pełnomorskiej. Część z tej drugiej grupy obserwowana jest 

powszechnie również podczas liczeń brzegowych, a do tej grupy zaliczają się: lodówka, markaczka 

i uhla, jak też również nury oraz perkoz rdzawoszyi i perkoz rogaty. 

 

Liczebność całego zgrupowania wszystkich gatunków ptaków w Zatoce Pomorskiej odnotowana 

podczas jednego rejsu badawczego była najwyższa podczas migracji wiosennej w kwietniu 2012 r. 

(292 333 os.). Wysoką liczebność zarejestrowano również na początku grudnia 2012 r. 

(202 060 os.). Natomiast najniższą liczebność wykazano dla sezonu letniego w sierpniu 2012 r. 

(8 000 os.). Najwyższy wskaźnik rozpowszechnienia odnotowano dla lodówki, uhli i markaczki. 

Nury, podobnie jak ptaki alkowate i perkozy, występowały w wyraźnie niższej liczebności, choć były 

dość szeroko rozpowszechnione, ale występowały w dużym rozproszeniu i zazwyczaj wzdłuż 

transektów spotykane były tylko pojedyncze osobniki. Lodówka była gatunkiem, który jesienią 

i zimą spotykany był na całym badanym obszarze, wiosną natomiast na 92% transektów. 

Najwyższe zagęszczenie lodówki odnotowano na początku grudnia 2012 r. na zachód od Rogowa, 

wyniosło ono 136 os./km². Uhla wiosną i zimą spotykana była na 91% transektów, natomiast 

jesienią na 85%. Najwyższe zagęszczenie odnotowano podczas rejsu 09.01.2012 r. na północ od 

Rogowa i wyniosło ono 86 os./km². Markaczka wiosną spotykana była 100% transektów, jesienią 

na 69%, a zimą na 73%. Gatunek ten wykazywał duże wahania liczebności i mimo, że okresowo 
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był to najliczniejszy gatunek kaczki morskiej, to średni wskaźnik rozpowszechnienia był najniższy 

wśród kaczek morskich. Spowodowane jest to skupiskowym rozmieszczeniem gatunku, co 

pokazuje również najwyższe odnotowane zagęszczenie na transekcie nr 8 w okolicach Dźwinowa – 

349 os./km² dnia 06.04.2012 r. (ECOExpert, 2012) 

 

W celu weryfikacji i uzupełnienia aktualnej wiedzy o zasobach ptaków morskich w rejonie realizacji 

Przedsięwzięcia oraz strefie jego potencjalnych oddziaływań, w latach 2017-2018 przeprowadzono 

kompleksowy program badań wszystkich elementów ekosystemu morskiego narażonych na 

potencjalne oddziaływania. Dzięki uzyskanym wynikom możliwe było zweryfikowane we wszystkich 

okresach fenologicznych, powiązania ekologiczne, warunki bytowania, liczebność, sposób 

wykorzystania przestrzeni i zasobów środowiska, dla wszystkich receptorów, narażonych na 

oddziaływania ze strony przedsięwzięcia. Szczegółowy opis zakresu i metodyk wykonanych badań 

oraz ich wyniki, zostały zaprezentowane w Załączniku 2.E do Raportu. Należy podkreślić, że 

badania ptaków morskich były prowadzone inną, nowatorską metodyką, względem 

dotychczasowych badań - metodą obserwacji lotniczych. Dane o liczebności i zagęszczeniu ptaków 

uzyskane tą metodą, na podstawie analizy wykonanych zdjęć lotniczych wysokiej rozdzielczości, 

niwelują efekt płoszenia liczonych ptaków, z którym mamy do czynienia przy liczeniu ze statków. 

Obserwacje lotnicze ptaków morskich zostały rozszerzone o obserwacje wizyjne i radarowe z trzech 

stałych punktów w okresach migracji wiosennej i jesiennej, w celu uzupełnienia wiedzy o 

zachowaniu ptaków morskich w poszczególnych okresach fenologicznych.       

 

Podczas przeprowadzonych badań, w obszarze potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia,  

w obydwu rozważanych wariantach, stwierdzono 21 gatunków ptaków morskich. Łączna liczebność 

odnotowanych osobników wyniosła 26 986 z czego 8 gatunków przekraczała 100 osobników: 

lodówka, markaczka, uhla, alka i nurzyk, mewa srebrzysta, nury (czarno i rdzawoszyi). 

Szczegółowe informacje o wynikach obserwacji w kolejnych miesiącach przedstawia Tabela 9-91. 

Tabela 9-91 Wyniki liczeń ptaków morskich odnotowanych w poszczególnych miesiącach badań  
w rejonie planowanej inwestycji. 

Gatunek 

Li
st

o
p

ad
 2

0
1

7
 

St
yc

ze
ń

 2
0

1
8

 

Lu
ty

 2
0

1
8

 

M
ar

ze
c 

2
0

1
8

 

K
w

ie
ci

e
ń

 2
0

1
8

 

M
aj

 2
0

1
8

 

Si
e

rp
ie

ń
 2

0
1

8
 

P
aź

d
zi

e
rn

ik
 2

0
1

8
 

Suma 

Lodówka 475 3644 7008 2063 3001 6   16197 

Markaczka 149 180 610 410 4164 510  92 6115 

Uhla 202 244 943 449 252 22  9 2121 

Markaczka/Uhla 119 213 275 83 238 12   940 

Alka/Nurzyk 108 50 54 25 41 46 27 119 470 

Mewa srebrzysta 44 20 17 7 36 31 101 125 381 

Niezidentyfikowany nur 23 45 82 2 25 71  5 253 

Nur rdzawoszyi 10 14 32 18 7 35  2 118 

Nurzyk  12 8 10 16 22 9 1 78 

Mewa siwa 6 2 4 2 9 3 40 5 71 

Nur czarnoszyi 1 17 30 2 8 7   65 

Alka  13 30 5 8    56 

Perkoz rogaty 2 4 23  7    36 

Mewa mała 3 2   10  1 3 19 

Mew siodłata 1 3 4  2   2 12 
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Suma 

Kormoran   8 4     12 

Szlachar  10  2     12 

Śmieszka     3 2   5 

Niezidentyfikowana duża 

mewa 
 1     1 

2 
4 

Perkoz rdzawoszyi   2  2    4 

Niezidentyfikowana mała 

mewa 
1 1      1 

3 

Nurogęś   3      3 

Mewa siwa/srebrzysta     1   2 3 

Łabędź niemy    2     2 

Edredon        2 2 

Rybitwa popielata/rzeczna       2  2 

Perkoz rdzawoszyi/dwuczuby     1    1 

Mewa żółtonoga       1  1 

Suma końcowa 1144 4475 9133 3084 7831 767 182 370 26986 

 

Rozkład gatunkowy ptaków zimujących potwierdza tendencje znane z innych monitoringów ptaków 

zimujących na polskich obszarach morskich. Gatunkiem zdecydowanie dominującym była lodówka 

(60%). Znaczący udział miały markaczka (23%) i uhla (8%). 

 
 
Rysunek 9-92 Procentowy udział głównych gatunków ptaków morskich stwierdzonych podczas 
programu badań.  
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W ramach przeprowadzonych badań dokonano także oceny zagęszczenia ptaków najliczniej 

występujących gatunków na obszarze potencjalnego wpływu Przedsięwzięcia (lodówka, uhla, 

markaczka).  

 

Największe zagęszczenia prezentowała lodówka, w strefie przybrzeżnej (do 20 km od linii 

brzegowej), zwłaszcza na wodach płytkich (poniżej 10 m), sięgające ponad 100 os/km2. Na 

głębszych wodach, w przedziale pomiędzy 10 m a 25 m głębokości, zagęszczenie wahało się 

pomiędzy 5 a 100 os/km2. Największe zagęszczenie i liczebność lodówki zostały odnotowane 

w styczniu i lutym 2018. W wariancie Niechorze-Pogorzelica dominowało zagęszczenie średnie. 

Zagęszczenie wysokie (powyżej 100 os/km2) odnotowano tylko na odcinku do około 5 km od linii 

brzegowej, a w przypadku wariantu Rogowo tak wysokie zagęszczenie odnotowano na odcinku do 

około 10 km od linii brzegowej (patrz Rysunek 9-93).   

   

 

Rysunek 9-93 Wyniki modelowania zagęszczenia lodówki w lutym 2018 (MIG, 2019). 

Największe zagęszczenia markaczki (powyżej 100 os./km2) były obserwowane w strefie 

przybrzeżnej do 5 km od linii brzegu. Średnie zagęszczenia (pomiędzy 10 a 100 os./km2) były 

obserwowane do odległości 30 km od brzegu w wariancie Niechorze-Pogorzelica i około 20 km  

w wariancie Rogowo, zwłaszcza w kwietniu i październiku. 
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Rysunek 9-94 Wyniki modelowania zagęszczenia markaczki w kwietniu 2018 (MIG, 2019). 

W przypadku uhli, największe zagęszczenia (powyżej 100 os./km2) występowały w pasie 

przybrzeżnym do 5 km od linii brzegowej. Średnie zagęszczenia (od 5 do 20 os./km2) zostały 

zaobserwowane na odcinku do 10 km w wariancie Rogowo i na odcinku do 3 km w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica. Największą liczebność zanotowano w strefie głębokości pomiędzy 10 m  

a 20 m.    
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Rysunek 9-95 Wyniki modelowania zagęszczenia uhli w miesiącu luty 2018 (IMG, 2019). 

Biorąc pod uwagę opis siedlisk dennych, występujących na obszarze realizacji inwestycji, 

przedstawiony w Rozdziale 9.1.1 Raportu, można zauważyć wyraźną korelację pomiędzy miejscami 

największych koncentracji ptaków i głębokości w przedziałach do 5 m, 5-20 m i do 30 m. Istotną 

korelacją jest także większe zagęszczenie bentofagów z miejscami występowania bogatych pod 

względem biomasy zespołów zoobentosowych, które w obydwu wariantach występują na wodach 

płytszych, poniżej 30 m głębokości (patrz Rozdział 9.11 ROOŚ).  

 

Charakterystyka gatunków 

W celu dokonania oceny oddziaływania na ptaki morskie, poddano szczegółowej charakterystyce, 

w tym określenia wrażliwości na potencjalne oddziaływania, 7 gatunków których występowanie  

w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia (liczebność) nie było incydentalne w badanym 

okresie (powyżej 100 stwierdzonych osobników) oraz są narażone na oddziaływania ze strony 

Przedsięwzięcia: 

• lodówka; 

• markaczka; 

• uhla zwyczajna; 

• nurzyk zwyczajny; 
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• alka zwyczajna; 

• nur rdzawoszyi; 

• nur czarnoszyi. 

 

Do powyższej grupy gatunków, które zostały poddane szczegółowej ocenie oddziaływania w dalszej 

części Rozdziału, nie zaliczono mewy srebrzystej, pomimo stosunkowo dużej liczby obserwacji 

podczas badań (blisko 400 osobników). Podyktowane to jest brakiem wrażliwości mewy srebrzystej 

na oddziaływania, jakie będą występować podczas realizacji i eksploatacji inwestycji, a więc głównie 

płoszenia spowodowanego obecnością statków budowlanych i oddziaływań związanych  

z interwencją w dno morskie. Pozostałe gatunki ptaków morskich, które stwierdzono na badanym 

akwenie podczas obserwacji, występowało incydentalnie w tym rejonie. W związku z tym, że 

potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia nie będą miały wpływu na ich lokalne i regionalne 

populacje, nie została przeprowadzona szczegółowa oceny oddziaływania na te gatunki. Gatunki, 

które odnotowano w bardzo małej ilości (pomiędzy 100 a 5 osobników) zostały scharakteryzowane 

pod względem wrażliwości na potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia w dalszej części 

Rozdziału, ale nie zostały one poddane pełnej ocenie oddziaływania, podobnie jak 7 gatunków 

występujących w rejonie inwestycji incydentalnie (poniżej 5 odnotowanych osobników).  

Lodówka (Clangula hyemalis) 

Na Bałtyku obecnie zimuje około 1,5 miliona osobników, co stanowi spadek aż o 65% w stosunku 

do liczebności notowanej na przełomie lat 1980. i 1990. (Skov et al., 2011). Populacja zimująca  

w obrębie Morza Bałtyckiego to około 30% populacji światowej, szacowanej na około 5 mln ptaków 

(Wetlands International, 2014). Lodówka należy do gatunków, które w ostatnim czasie wyraźnie 

zmniejszają swoją liczebność na Bałtyku (Skov et al., 2011), stąd została zaliczona do gatunków 

narażonych (IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.1) i powinna zawsze być brana 

pod uwagę w ocenach oddziaływania na środowisko. 

 

Lodówki przemieszczają się nisko nad wodą. Znalazło to potwierdzenie także podczas badań 

prowadzonych w rejonie planowanej inwestycji.  

 

Wpływ na rozmieszczenie ptaków na morzu może mieć rozmieszczenie żerowisk oraz ruch 

jednostek pływających. Kaczki morskie unikają tras, po których regularnie poruszają się promy, co 

odbija się na ich liczebności nawet w odległości do 1 km od szlaku żeglugowego (Larsen & Laubek, 

2005). Badania prowadzone w zachodniej części Bałtyku i we wschodniej części Morza Północnego 

wykazały, że różne gatunki wykazują odmienną reakcję na przepływające statki 

(Schwemmer et al., 2011). W przypadku lodówki większość zaobserwowanych ptaków zrywało się 

do lotu w odległości od około 50 do około 750 m od płynącego statku. Zauważono też, że większe 

stada płoszą się z większej odległości (Schwemmer et al., 2011), a silniejszy efekt płoszenia mają 

jednostki szybko płynące (Ronconi i Clair, 2002; Larsen i Laubek, 2005). Lodówki są  

w stanie przyzwyczaić się do regularnego ruchu statków, który odbywa się wzdłuż stałej trasy, co 

prowadzi do zmniejszenia się dystansu ucieczki, jednak jednostki rybackie nie poruszają się wzdłuż 

szlaków żeglugowych i ich wpływ na krótkookresowe zmiany rozmieszczenia ptaków na akwenach 

morskich może być większy (Schwemmer et al., 2011). Czas, jaki kaczki po spłoszeniu spędzają  

w powietrzu jest bardzo zróżnicowany i u różnych gatunków, w różnych okresach fenologicznych 

wynosił przeciętnie od 30 sekund do 5 minut (Korschgen et al., 1985; Kahl, 1991; Knapton et al., 

2000). Przyjmując, że lodówka leci z prędkością około 70 km/h (Pennycuick et al., 2013) może ona 

w tym czasie przebyć od 0,6 do 6 kilometrów.  

 

Na Bałtyku nie ma pierzowisk lodówek. Migracja jesienna ma miejsce od ostatnich dni września do 

końca listopada (Meissner, 2011), jednak przemieszczenia ptaków obserwuje się niekiedy jeszcze 

w grudniu (Skov et al., 2011). Wędrówka powrotna w stronę lęgowisk rozpoczyna się w marcu  

i trwa do polowy maja (Meissner, 2011).  
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Pokarm lodówek w okresie pozalęgowym stanowi przede wszystkim makrozoobentos (małże  

i skorupiaki), ale także drobne ryby. Gatunek ten nie jest selektywny w wyborze pokarmu i żeruje 

na najbardziej dostępnych w danym miejscu rodzajach pokarmu. W poszukiwaniu pokarmu ptaki 

te są w stanie nurkować nawet do 60 metrów (Cramp i Simmons, 1977). Początkowo kaczki 

morskie gromadzą się w miejscach, gdzie zoobentos (głównie małże) występuje obficie,  

a głębokości są niewielkie (Bräger et al., 1995; Kaiser et al., 2006; Kirk et al., 2008). Później, gdy 

na skutek ich żerowania zagęszczenie pożywienia spada, przenoszą się w inne miejsca, także  

w takie, gdzie głębokości są już większe (Bräger et al., 1995; Kirk et al., 2008; Meissner, 2010). 

 

Markaczka (Melanitta nigra) 

Na Bałtyku obecnie zimuje około 412 tys. osobników, co stanowi spadek o 47,5% w stosunku do 

liczebności notowanej na przełomie lat 1980. i 1990. (Skov et al., 2011). Populacja zimująca  

w obrębie Morza Bałtyckiego to około 26% populacji światowej, szacowanej na 1,6 mln ptaków 

(Wetlands International, 2014). Zdecydowanie najważniejszym akwenem dla markaczek jest 

północna część cieśniny Kattegat, gdzie przebywa około 46% ze wszystkich ptaków zimujących na 

Bałtyku (Skov et al., 2011). Gatunek ten zimą preferuje płytkie akweny morskie o głębokościach 

nie przekraczających 15 m (Durinck et al., 1994; Meissner, 2010). Pierzowiska markaczek znajdują 

się w zachodniej części Bałtyku. Po odbyciu lęgów na obszary te wędrują najpierw samce, a potem 

samice i ptaki młode. Wędrówka ta rozpoczyna się pod koniec lipca i trwa do października. Migracja 

wiosenna ma miejsce w kwietniu i w maju (Meissner, 2011; Skov et al., 2011). 

 

Pokarmem markaczki w okresie pozalęgowym są przede wszystkim małże, rzadziej skorupiaki 

(Cramp i Simmons, 1977).    

 

Uhla (Melanitta fusca) 

Morze Bałtyckie jest najważniejszym zimowiskiem uhli. Wyniki badań prowadzonych w latach 1992-

1993 wykazały tu w styczniu około 1 miliona ptaków, co stanowiło 90% populacji światowej 

(Durinck et al., 1994; Wetlands International, 2014). Na początku lat 1990. zauważono spadek 

liczebności uhli na Bałtyku i obecnie jej liczebność ocenia się na 373 tys. osobników. Oznacza to 

spadek aż o 60% (Skov et al., 2011), stąd została zaliczona do gatunków zagrożonych (IUCN Red 

List of Threatened Species. Version 2013.1) i powinna być brana pod uwagę w ocenach 

oddziaływania na środowisko. Największe koncentracje tego gatunku na Morzu Bałtyckim są od 

wielu lat obserwowane na Zatoce Pomorskiej i Zatoce Ryskiej, gdzie zagęszczenia regularnie 

przekraczają wartość 100 os./km2 (Durinck et al., 1994, Skov et al., 2011). Uhle unikają akwenów 

o głębokościach przekraczających 30 m (Skov et al., 2011). Jesienna wędrówka jest 

najintensywniejsza w październiku i w listopadzie, choć pierwsze ptaki bywają obserwowane już 

we wrześniu. Powrót na lęgowiska rozpoczyna się w marcu i trwa zazwyczaj do końca kwietnia lub 

do początku maja (Meissner, 2011). 

 

Podobnie jak inne kaczki morskie markaczka poza okresem lęgowym odżywia się małżami, 

skorupiakami i wieloszczetami (Cramp i Simmons, 1977). 

 

Alka (Alca torda)  

Alka lęgnie się na skalistych wyspach i wybrzeżach północnego Atlantyku. Populacja bałtycka jest 

osiadła i pozostaje przez cały rok na tym akwenie. Pojawy na Bałtyku ptaków z Morza Północnego 

należą do rzadkości (Cramp, 1985). Brak jest współczesnych szacunków liczebności zimujących alk 

na Bałtyku. Światową populację ocenia się na około 430-770 tysięcy par lęgowych (BirdLife 

International, 2004), natomiast na Bałtyku gniazduje 15 tys. par, a w latach 1988-1993 zimowało 

około 156 tys. osobników (Durinck et al., 1994, BirdLife International, 2004). Zdecydowanie 

najważniejszym akwenem dla tego gatunku jest północna część cieśniny Kattegat, gdzie w okresie 

zimowym przebywa aż 85% wszystkich bałtyckich alk osiągając lokalnie zagęszczenia dochodzące 

do 3,5 os./km2 (Durinck et al., 1994). Na pozostałej części Morza Bałtyckiego gatunek ten 

przebywa w dużym rozproszeniu i jego zagęszczenia nie przekraczają 1 os./km2 (Durinck et al., 
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1994). Wędrówka jesienna na Bałtyku jest trudna do zauważenia. Ptaki rozlatują się z miejsc, gdzie 

odbywały lęgi i rozpraszają na dużym obszarze. Wiosną przemieszczenia alk najczęściej można 

zauważyć w marcu i w kwietniu (Meissner, 2011).  

 

Alka na Bałtyku odżywia się prawie wyłącznie rybami, niekiedy jednak w jej żołądkach znajdowano 

też wieloszczety i skorupiaki (Cramp, 1985).  

 

Nurzyk (Uria aalge) 

Nurzyk, podobnie jak alka, gnieździ się na skalistych wyspach i wybrzeżach północnego Atlantyku  

i Pacyfiku. Populacja bałtycka jest osiadła i pozostaje przez cały rok na tym akwenie. Całkowita 

liczebność światowej populacji nurzyka szacowana jest na 2-2,7 miliona par (BirdLife International, 

2004). Na Bałtyku zimuje około 90 tys. osobników nurzyka (Durinck et al., 1994). Największe 

koncentracje zaobserwowano w północnej części cieśniny Kattegat, gdzie zimowało około 55% 

populacji bałtyckiej, a zagęszczenia dochodziły do 7 os./km2 (Durinck et al., 1994). Na pozostałej 

części Morza Bałtyckiego gatunek ten przebywa w dużym rozproszeniu i jego zagęszczenia nie 

przekraczają 1 os./km2 (Durinck at al., 1994). Tak jak w przypadku alki wędrówka jesienna na 

Bałtyku jest trudna do zauważenia. Ptaki rozlatują się z miejsc, gdzie odbywały lęgi  

i rozpraszają na dużym obszarze. Wiosną przemieszczenia alk najczęściej można zauważyć  

w marcu i w kwietniu (Meissner, 2011). Nurzyk na Bałtyku odżywia się wyłącznie rybami 

(Cramp, 1985).  

 

Ze względu na trudności w odróżnieniu alki i nurzyka, w większości opracowań omawiane są one 

łącznie. Wspólna charakterystyka występowania alki i nurzyka jest uzasadniona, ponieważ gatunki 

te są ze sobą blisko spokrewnione i cechują się bardzo podobnymi wymaganiami siedliskowymi 

(Cramp i Simmons, 1983). Także ich reakcje na inwestycje morskie są bardzo podobne 

(Cook et al., 2012). Oba gatunki są ichtiofagami i ich rozmieszczenie na akwenach morskich jest 

uwarunkowane dostępnością bazy pokarmowej. 

 

Nur czarnoszyi (Gavia arctica) i nur rdzawoszyi (Gavia stellata) 

Na Bałtyku zimuje 0,9 – 2,1% europejskiej populacji nura czarnoszyjego i nura rdzawoszyjego 

(Skov et al., 2011), co wskazuje na niewielkie znaczenie tego akwenu dla tych gatunków. Według 

najnowszych szacunków Bałtyk gromadzi zimą około 50 – 60 tys. nurów i wynik ten wskazuje na 

poważny, ponad 80%, spadek ich liczebności w stosunku do przełomu lat 1980. i 1990 (Skov et al., 

2011). Jednak nie wiadomo, czy spadek ten dotyczy całej europejskiej populacji, czy też ma 

charakter lokalny (Skov et al., 2011). 

 

Oba gatunki nurów są wymienione w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Podobnie jak w przypadku 

alki i nurzyka stwierdzenia nura czarnoszyjego i rdzawoszyjego traktowane są łącznie. Oba nury są 

ze sobą blisko spokrewnione i cechują się bardzo podobnymi wymaganiami siedliskowymi (Cramp 

i Simmons, 1977). Łączne omawianie obu gatunków powoduje też, że w późniejszych analizach są 

uwzględniane osobniki nurów nie oznaczone co do gatunku, które mogą stanowić znaczny procent 

zaobserwowanych ptaków.  

 

Pozostałe gatunki 

Tabela 9-92 Wykaz i charakterystyka gatunków ptaków morskich, nie objętych szczegółowa ocena 
oddziaływania (SMDI Grupa Doradcza, 2015). 

Gatunek Przyczyna pominięcia w ocenie 

Mewa srebrzysta Larus argentatus 

Gatunek szeroko rozpowszechniony w całym basenie Bałtyku, na 
badanym akwenie stwierdzono 381 osobników. Na wybrzeżach, w 
pobliżu portów rybackich i komunalnych wysypisk śmieci tworzy 
zimą duże, wielotysięczne koncentracje. W latach 1970 – 1990 
nastąpił w Europie gwałtowny wzrost liczebności mewy srebrzystej 
na skutek przystosowania się jej do korzystania z obfitych źródeł 
pokarmu antropogennego (Pons, 1992). W okresie lęgowym stanowi 
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Gatunek Przyczyna pominięcia w ocenie 

zagrożenie dla innych gatunków, w tym dla rybitw i siewkowców, i z 
tego powodu w Europie, a także w Polsce, prowadzi się redukcję 
lęgów tej mewy, głównie na terenie rezerwatów ptasich (Hario et 
al., 2009). W Polsce objęta jest ochroną częściową. Przedsięwzięcie 
nie będzie oddziaływało negatywnie na ten gatunek.  

Mewa siwa Larus canus 

Niska liczebność – stwierdzono tylko 71 osobników tego gatunku. 
Uzyskane wyniki wskazują, że gatunek ten pojawia się tutaj  
w niewielkiej liczbie. Ze względu na niską liczebność ptaków na 
badanym akwenie planowana inwestycja nie będzie więc miała 

negatywnego wpływu na populację mew siwych. 

Perkoz rogaty Podiceps auritus 

Perkoz rogaty został odnotowany 36 razy. Jest to gatunek 
wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Ze względu jednak 
na bardzo rzadkie występowanie w rejonie inwestycji oraz charakter 
jej potencjalnych oddziaływań, ocena odziaływania na ten gatunek 
nie wydaje się być konieczna. Szerszy opis i ocena oddziaływania na 
perkoza rogatego, jako przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 
PLB990003 zamieszczono w Rozdziale 9.18 Raportu.  

Mewa mała Larus minutus 

Badania prowadzone na całym Bałtyku w latach 1988 – 1993 
wykazały zimowanie tylko około 2 tys. ptaków tego gatunku 
przebywających w dużym rozproszeniu (Durinck et al., 1994). 
Znaczenie Morza Bałtyckiego dla mew małych jako zimowiska jest 
niewielkie. Na badanym akwenie stwierdzono zaledwie 19 sztuk. 
Mewa mała objęta jest ochroną gatunkową, nie jest zaliczana do 
gatunków zagrożonych, ale posiada status gatunku specjalnej troski 

i jest wymieniona w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Ze względu na 
sporadyczne występowanie na obszarze inwestycji uznano, że nie 
będzie ona istotnie oddziaływać na populację tego gatunku.  

Mewa siodłata Larus marinus 

Bardzo niska liczebność – stwierdzono tylko 12 osobniki tego 
gatunku. Uzyskane wyniki wskazują, że gatunek ten pojawia się 
tutaj  
w niewielkiej liczbie. Ze względu na niską liczebność ptaków na 
badanym akwenie planowana inwestycja nie będzie miała 
negatywnego wpływu na populację mew siodłatych. 

Kormoran Phalacrocorax carbo 

Niska liczebność – stwierdzono tylko 12 osobników tego gatunku. 
Uzyskane wyniki wskazują, że obszar przedsięwzięcia nie stanowi 
istotnego siedliska tego gatunku. Ze względu na niską liczebność 
ptaków na badanym akwenie planowana inwestycja nie będzie więc 
miała negatywnego wpływu na populację kormoranów. 

Szlachar Mergus serrator 

Stwierdzono tylko 12 osobników tego gatunku. Można więc przyjąć, 
że szlachary pojawiają się na powierzchni BP sporadycznie  
i planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na 
ten gatunek. Szerszy opis i ocenę oddziaływania na szlachara, jako 
przedmiotu ochrony obszaru Natura 2000 PLB990003 zamieszczono 
w Rozdziale 9.18 Raportu. 

Śmieszka Chroicocephalus 
ridibundus 

Bardzo niska liczebność – stwierdzono tylko 5 osobniki tego 
gatunku. Uzyskane wyniki wskazują, że gatunek ten pojawia się 
tutaj w niewielkiej liczbie. Ze względu na niską liczebność ptaków na 
badanym akwenie planowana inwestycja nie będzie więc miała 
negatywnego wpływu na populację śmieszek. 

 

W celu lepszego zrozumienia ekologii ptaków morskich w rejonie potencjalnych oddziaływań 

Przedsięwzięcia dokonano także w ramach programu badań obserwacji ptaków migrujących 

podczas migracji wiosennej i jesiennej. Obserwacje były prowadzone na trzech stałych punktach 

pozwalających na weryfikację kierunków migracji oraz rozpoznanie głównego strumienia 

migrantów pod względem gatunkowym. Ogółem zidentyfikowano 75 gatunków ptaków migrujących 

w obszarze Przedsięwzięcia. Najliczniejsze gatunki należą do grupy kaczek morskich: markaczka, 

lodówka, uhla, a następnie świstun, nurzyk i alka.  

 

Liczba lodówek przelatujących wiosną przez obszar inwestycji Baltic Pipe była najwyższa w marcu 

i kwietniu. Wiosenna migracja zakończyła się w maju. W sierpniu nie zaobserwowano żadnych 

ptaków, ponieważ ptaki nadal znajdowały się na swoich stanowiskach rozrodu w Arktyce. We 

wrześniu szacunkowe liczby lodówek przelatujących przez obszar badań były niskie. Ptaki wracały 

ze swoich stanowisk rozrodu, ale szczyt migracji jesiennej miał miejsce w październiku.  
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Duże liczby markaczek przelatywały nad obszarem przedsięwzięcia Baltic Pipe przez całą wiosnę  

i jesień z najwyższymi liczbami przelotów odnotowanymi w kwietniu.  

 

Liczba alk migrujących przez obszar Baltic Pipe jesienią była znacznie wyższa niż wiosną. W sierpniu 

nie wykryto migrujących alk, co jest zgodne z naszą wiedzą na temat okresu migracji alk  

(w sierpniu ptaki te znajdują się jeszcze na swoich stanowiskach lęgowych). 

 

70% obserwowanych ptaków migrujących przelatywało na wysokościach nieprzekraczających 10 

m nad poziomem morza. Średnia wysokość lotu istotnych gatunków zwykle nie przekraczała 30 m. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Znaczenie gatunków ptaków morskich wziętych pod uwagę w OOŚ określono w tabeli poniżej. Przy 

ocenie znaczenia poszczególnych gatunków wzięto pod uwagę ich międzynarodowy i krajowy status 

ochrony oraz liczebność i stabilność populacji.    

Tabela 9-93 Znaczenie gatunków ptaków morskich wziętych pod uwagę w OOŚ (SMDI Grupa Doradzcza, 
2015). 

Gatunek Znaczenie Uzasadnienie 

Lodówka Clangula 
hyemalis 

Duże 

Lodówka wykazuje znaczny spadek liczebności zimującej 
na Bałtyku (Skov et al., 2011), stąd Międzynarodowa 
Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) 
podwyższyła temu gatunkowi status zagrożenia do 
kategorii gatunek narażony (VU). Przyczyny tego spadku 
nie są w pełni poznane, a za jeden z ważniejszych 
czynników uważa się wysoką śmiertelność w wyniku 
topienia się ptaków w stawianych sieciach rybackich 
(Skov et al., 2011). Lokalizowanie przedsięwzięć na 
bogatych żerowiskach może mieć znaczący szkodliwy 
wpływ na ten gatunek. 
Gatunek objęty ochroną ścisłą w Polsce.  

Markaczka Melanitta nigra Średnie 

Populacja zimująca w obrębie Morza Bałtyckiego licząca 
około 412 tys. osobników, to około 26% populacji 
światowej, szacowanej na 1,6 mln ptaków (Wetlands 
International, 2014). Zdecydowanie najważniejszym 
akwenem dla markaczek jest północna część cieśniny 
Kattegat, gdzie przebywa około 46% ze wszystkich 
ptaków zimujących na Bałtyku (Skov et al., 2011). 
Gatunek ten zimą preferuje płytkie akweny  
o głębokościach nie przekraczających 15 m (Durinck et 
al., 1994; Meissner, 2010). Markaczka jest objęta 
ochroną gatunkową, ale nie jest gatunkiem zagrożonym. 

Uhla Melanitta fusca Duże 

Uhla wykazuje znaczny spadek liczebności zimującej na 
Bałtyku (Skov et al., 2011), stąd Międzynarodowa Unia 
Ochrony Przyrody i Jej Zasobów (IUCN) podwyższyła 
temu gatunkowi status zagrożenia do kategorii gatunek 
zagrożony (EN). Przyczyny tego spadku nie są w pełni 
poznane, a za jeden z ważniejszych czynników uważa się 
wysoką śmiertelność w wyniku topienia się ptaków  
w stawianych sieciach rybackich (Skov et al., 2011). 
Objęta ochroną gatunkową w Polsce.  

Alka Alca torda 
Nurzyk Uria aalge 

Średnie 

Populacje obu tych gatunków, zimujące w obrębie Morza 
Bałtyckiego, składają się głównie z osobników 
miejscowych (Cramp i Simmons, 1985). Najważniejszym 
bałtyckim zimowiskiem alk i nurzyka jest rejon cieśniny 
Kattegat, gdzie gromadzi się 55-85% osobników 
(Durinck et al., 1994). Oba gatunki są objęte ochroną 
gatunkową, zaliczane do gatunków bliskich zagrożenia 

(IUCN) o trendzie spadkowym populacji. 

Nur czarnoszyi Gavia 
arctica 
Nur rdzawoszyi Gavia 
stellata 

Duże 

Populacje obu tych gatunków, zimujące w obrębie Morza 
Bałtyckiego, są nieliczne i stanowią poniżej 3% ich 
europejskich populacji (Skov et al., 2011). Oba gatunki 
są objęte ochroną gatunkową, nie są zaliczane do 
gatunków zagrożonych, ale posiadają status gatunku 
specjalnej troski i są wymienione w Załączniku I 



 
 
 
 
 

 

576 

 

Gatunek Znaczenie Uzasadnienie 

Dyrektywy Ptasiej. Ponadto wskazuje się na silny spadek 
liczebności populacji zimujących na Bałtyku u obu tych 
nurów. Z tego powodu uznano, że ich znaczenie w 
ocenie oddziaływania na środowisko planowanej 
inwestycji jest duże.  

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Podatność ptaków morskich na oddziaływania, generowane w związku z realizacją, eksploatacją  

i likwidacją rurociągu morskiego wynika z dwóch kluczowych czynników. Pierwszym jest wpływ na 

bazę żywieniową, w tym zwłaszcza trwałe lub czasowe niszczenie siedlisk bentosowych bogatych 

w zespoły zdominowane przez małże i wieloszczety. Drugim jest płoszenie wywołane obecnością  

i ruchem statków budowlanych czy serwisowych, ale także hałas związany z budową/likwidacją 

gazociągu, czy wzburzenie osadów pogarszające jakość wody, w tym warunki żerowania.  

 

Jak wspomniano powyżej, stada kaczek reagują różnie na obecność statków w przestrzeni 

morskiej. Szybkość i zasięg płoszenia wynikają z szybkości przemieszczania się, wielkości statku, 

hałasu, który generuje. Jednak zgodnie z zasadą przezorności należy założyć, że płoszenie  

i czasowe wyparcie kaczek z obszaru prac budowalnych może występować w promieniu większym 

niż 1,5 km (obszar oddziaływania kotwic w dno morskie wokół miejsca budowy wynosi do 1,5 km 

wokół linii układania gazociągu). Należy się ponadto spodziewać, że ptaki nie będą szybko wracać 

na miejsce opuszczone przez statki budowalne w celach żerowiskowych, gdyż w trakcie 

budowy/likwidacji będzie następować istotna ingerencja w dno, niszcząca lub zmieniająca strukturę 

siedlisk dennych w miejscu położenia/zakopania rurociągu. Będą także występować procesy 

wzburzenia osadów, powodujące zmętnienie wody, a w dalszym etapie osadzanie się zawiesiny na 

dnie i zasypywanie siedlisk dennych. Oddziaływania te będą występować na dużych powierzchniach 

(do 765 km2 przy zagęszczeniu 15 mg/l w okresie zimowym w wariancie Niechorze-Pogorzelica – 

najdalej idący scenariusz), ale będą chwilowe (średni czas utrzymywania się w toni takiego 

zagęszczenia zawiesiny osadów wyniesie ok 7 h). Redepozycja osadów nastąpi w najdalej idącym 

scenariuszu na 7,4 km2 o warstwie 10 mm (patrz Rozdział 5.1 ROOŚ). 

Tabela 9-94 Wykaz gatunków ptaków morskich uwzględnionych w ocenie oddziaływania na środowisko  
z oceną ich podatności na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia (na podstawie Szwemmer i in., 
2011).  

Gatunek Uzasadnienie  Podatność na oddziaływania 

Lodówka Clangula 
hyemalis 

Wykazuje średnią wrażliwość na płoszenie 
przez statki i helikoptery. Charakteryzuje się 
dużą zależnością i przywiązaniem do siedlisk 
bogatych w pokarm, który stanowią organizmy 
bentosowe.  

Duża 

Markaczka 
Melanitta nigra 

Wykazuje bardzo dużą wrażliwość na płoszenie 
przez statki i helikoptery40. Charakteryzuje się 
dużą zależnością i przywiązaniem do siedlisk 
bogatych w pokarm41, który stanowią 
organizmy bentosowe. 

Duża 

Uhla Melanitta 
fusca 

Wykazuje bardzo dużą wrażliwość na płoszenie 
przez statki i helikoptery. Charakteryzuje się 
dużą zależnością i przywiązaniem do siedlisk 
bogatych w pokarm, który stanowią organizmy 
bentosowe. 

Duża 

Alka Alca torda 
Nurzyk Uria aalge 

Wykazują średnią wrażliwość na płoszenie 
przez statki i helikoptery. Charakteryzują się 
średnią zależnością i przywiązaniem do siedlisk 

Średnie 

                                                

 

40 Na podstawie Garthe i Hüppop, 2004; King i Maclean, 2009 

41 Na podstawie Garthe i Hüppop, 2004; King i Maclean, 2009 
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Gatunek Uzasadnienie  Podatność na oddziaływania 

bogatych w pokarm. Jako ichtiofagi nie są 
przywiązane do siedlisk bogatych w bentos.  

Nur czarnoszyi 
Gavia arctica 
Nur rdzawoszyi 
Gavia stellata 

Wykazuje dużą wrażliwość na płoszenie przez 
statki i helikoptery. Charakteryzują się dużą 
zależnością i przywiązaniem do siedlisk 
bogatych w pokarm. Jako ichtiofagi nie są 
zależne od siedlisk bogatych w bentos. 

Duża 

 

Spośród 7 gatunków, które zostały uwzględnione w ocenie oddziaływania na środowisko, najwyższą 

podatność na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia wykazują oba gatunki nurów, uhla, 

markaczka i lodówka, ze względu na rodzaj zakłóceń powodowanych przez ruch statków  

i helikopterów na etapie budowy oraz rodzaj oddziaływań na bazę pokarmową tych gatunków – 

zespoły zoobentosu i ryby. Pozostałe gatunki wykazują wyraźnie mniejszy stopień podatności na 

oddziaływania. 

 

Ocenę wrażliwości na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia, będącą wypadkową ważności 

zasobu i podatności na oddziaływania, przedstawia poniższa Tabela. 

Tabela 9-95 Wyniki oceny wrażliwości poszczególnych gatunków ptaków narażonych na oddziaływania 
ze strony Przedsięwzięcia. 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap budowy i likwidacji 

Oddziaływania 
związane z 
niszczeniem/ogran
iczeniem zasobów 
bentosu 

Lodówka Duże  Duża Wysoka 

Markaczka Średnie Duża  Wysoka 

Uhla Duże Duża  Wysoka 

Alka i Nurzyk Średnie Niska Niska 

Nury czarno  
i rdzawoszyi 

Duże  Niska  Niska  

Oddziaływania 
związane  
z pogorszeniem 
warunków 
bytowania 

(zmętnienie wody, 
osadzanie się 
osadów) 

Lodówka Duże  Duża Wysoka 

Markaczka Średnie Duża Wysoka 

Uhla Duże Duża Wysoka 

Alka i Nurzyk Średnie Średnia Średnia 

Nury czarno  
i rdzawoszyi 

Duże  Duża Wysoka 

Oddziaływania 
związane  
z płoszeniem 
(obecność 
statków, 
helikopterów, 
hałas) 

Lodówka Duże  Średnia Wysoka 

Markaczka Średnie Duża Wysoka 

Uhla Duże Duża Wysoka 

Alka i Nurzyk Średnie Średnia Średnia 

Nury czarno  
i rdzawoszyi 

Duże  Duża Wysoka 

Etap eksploatacji 
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Oddziaływania 
związane  
z ingerencją  
w zasoby bentosu 
(zajęcie siedliska 
– negatywne, 
„sztuczna rafa” – 
pozytywne)  

Lodówka Duże  Duża Wysoka 

Markaczka Średnie Duża Wysoka 

Uhla Duże Duża Wysoka 

Alka i Nurzyk Średnie Niska  Niska 

Nury czarno  
i rdzawoszyi 

Duże  Niska Średnia 

Ograniczenie ruchu 
statków oraz 
działalności 
rybackiej w 
związku z 
ustanowieniem 
strefy 
bezpieczeństwa 
(pozytywne)  

Lodówka Duże  Duża Wysoka 

Markaczka Średnie Duża  Wysoka 

Uhla Duże Duża Wysoka 

Alka i Nurzyk Średnie Średnia Średnia 

Nury czarno  
i rdzawoszyi 

Duże  Duża Wysoka 

Istniejące presje antropogeniczne 

 

Rybołówstwo 

Najważniejsza presja antropogeniczna na ptaki przebywające w rejonie projektowanego 

Przedsięwzięcia to ruch statków rybackich oraz przyłów ptaków w sieci. Część z nich 

pojawia się tutaj w związku z połowem ryb. Jednak aktywność połowowa z jednej strony może 

przepłaszać ptaki, a z drugiej prowadzi do powstawania koncentracji mew, które korzystają  

z odpadków powstających przy obróbce ryb i żerują na rybach, które wypadają z włoka podczas 

wybierania połowu.  

 

Szczegółowe informacje na temat intensywności rybołówstwa na badanym obszarze przedstawia 

Rozdział 9.23 Raportu. 

  

Inną, niezwykle istotną presją ze strony rybołówstwa na populacje ptaków morskich jest przyłów 

ptaków w sieciach stawnych, powodujący zwiększenie śmiertelności populacji. Śmiertelność ptaków 

w sieciach rybackich jest zjawiskiem udokumentowanym dla wszystkich regionów Bałtyku. Sieci 

skrzelowe są głównym typem sieci, w które ptaki wplątują się, nurkując i w konsekwencji tonąc. 

Połowy sieciami skrzelowymi zazwyczaj mają miejsce w płytkich wodach przybrzeżnych. Gatunki 

bentosożerne (kaczki morskie i grążyce) i nurkujące ichtiofagi (nury, perkozy i alki) są najbardziej 

podatne na zaplątanie się w sieci rybackie. Szacuje się, że około 76,000 ptaków ginie przez 

utonięcie w rejonie Bałtyku. Są to jednak tylko szacunki, gdyż nie istnieje regularny program 

monitoringu, który pokazywałby trendy. Ocena ta prawdopodobnie jest zaniżona, gdyż brakuje 

danych dotyczących przyłowu w Danii i większości rejonu wybrzeża Niemiec. Ostatnie badania 

wykazują jednak, że są to nadal tysiące tonących rocznie ptaków. Przyłów ptaków w sieciach 

skrzelowych, nie będąc głównym czynnikiem powodującym spadek ich liczebności, jest jednak 

jedną z jego przyczyn (Stempniewicz, 1994, Skov, i in. 2011). Najniebezpieczniejsze dla gatunków 

nurkujących są sieci o średnicy oczka przekraczającej 35 mm, pozostawione w płytkich wodach (do 

20 m), głównie w okresie od października do kwietnia (na podstawie projektu planu ochrony dla 

obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002). Stosowanie czynnych narzędzi 

połowowych (włoków dennych), szczególnie w miejscach występowania większych koncentracji 

małży, może ponadto znacząco obniżyć wielkość zasobów pokarmowych dostępnych dla ptaków. 
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Eutrofizacja 

We wszystkich częściach Morza Bałtyckiego, z wyłączeniem Zatoki Botnickiej i północno-wschodniej 

części Kattegatu, występuje zjawisko eutrofizacji. Morze Bałtyckie jest szczególnie na nią narażone, 

ze względu na niewielką, w stosunku do całkowitej objętości akwenu, wymianę wód odbywającą 

się przez Cieśniny Duńskie. Ponadto, obszar zlewni jest relatywnie duży i intensywnie 

wykorzystywany przez człowieka. W konsekwencji, poziom stężenia substancji odżywczych, takich 

jak azot i fosfor, w przeważającej części Morza Bałtyckiego, w tym w polskich wodach 

przybrzeżnych, jest wysoki (HELCOM, 2009b). Starania krajów HELCOM mające na celu redukcję 

dopływu substancji odżywczych do Morza Bałtyckiego doprowadziły do 30% spadku poziomu 

stężenia azotu oraz 45% spadku stężenia fosforu w latach 1990 – 2006 (HELCOM, 2010a). 

 

Potencjalnym skutkiem występowania zjawiska eutrofizacji na populacje ptaków wodnych jest 

zmniejszenie się populacji gatunków żerujących na podwodnych roślinach (wzrost śmiertelności 

roślin ze względu na efekt zaciemnienia) oraz zwiększenie się populacji gatunków żerujących na 

makrozoobentosie (w wyniku zwiększonej dostępności zooplanktonu) (Skov et al., 2011). W Morzu 

Bałtyckim odnotowano zmiany związane z obserwowaną od roku 1993 długoterminową redukcją 

ilości doprowadzanego fosforu. 

 

Szczegółowe informacje na temat potencjalnego wzrostu ilości biogenów w wodzie wskutek 

realizacji przedsięwzięcia zostały przedstawione w Rozdziale 9.3 Raportu. 

 

Zanieczyszczenia 

Podczas ostatnich badań przeprowadzonych przez HELCOM w latach 1999 – 2007, na większości 

obszarów otwartych wód Morza Bałtyckiego stwierdzono zanieczyszczenie trwałymi związkami 

chemicznymi i metalami ciężkimi (HELCOM, 2010b). W przypadku ryb i małży, będących 

podstawowym źródłem pożywienia wielu gatunków ptaków, wartości progowe stężenia kadmu  

i rtęci były przekroczone niemal dla całego obszaru Bałtyku (HELCOM, 2010b). 

 

Szczegółowe informacje na temat potencjalnego wzrostu ilości zanieczyszczeń wskutek wzruszenia 

warstwy osadów dennych w trakcie budowy Przedsięwzięcia zostały zawarte w Rozdziale 9.3 

Raportu.  

 

Oprócz zanieczyszczenia różnymi toksycznymi związkami chemicznymi i metalami ciężkimi, 

wszystkie gatunki ptaków morskich są potencjalnie zagrożone zanieczyszczeniami olejowymi 

uwalnianymi do wody w wyniku kolizji statków lub przypadków nielegalnych zrzutów ścieków. 

Liczba zarejestrowanych wycieków ropy naftowej zmniejszyła się od roku 1995, jednak 

zanieczyszczenia substancjami olejowymi w Morzu Bałtyckim wciąż są obecne, a w Bałtyku 

Centralnym odnotowuje się nawet zwiększanie ich ilości (Skov et al.., 2011). Nasilenie się ruchu 

statków w Bałtyku prawdopodobnie będzie rosnąć (e.g. Rytkönen et al., 2002).  

 

Ruch statków 

Ruch statków, nawet pojedynczych, wpływać może na rozmieszczenie ptaków morskich poprzez 

wypłaszanie ich z miejsc, przez które przechodzi trasa rejsu (Schwemmer et al., 2011). Jednak 

różne gatunki wykazują odmienną reakcję na przepływające statki i zrywają się do lotu  

w odległościach od kilku metrów nawet do 2 kilometrów od płynącego statku (Schwemmer et al., 

2011). Silniejszy efekt płoszenia mają jednostki szybko płynące (Ronconi i Clair, 2002; Larsen  

i Laubek, 2005). Kaczki morskie są w stanie przyzwyczaić się do regularnego ruchu statków, który 

odbywa się wzdłuż stałej trasy, co może mieć miejsce w przypadku wspomnianych tras 

żeglugowych. Jednak statki, które nie poruszają się wzdłuż szlaków żeglugowych mogą powodować 

krótkookresowe zmiany rozmieszczenia ptaków na akwenach morskich (Schwemmer et al., 2011).  

 

Szczegółowe dane na temat ruchu statków w rejonie inwestycji przedstawione zostały w Rozdziale 

9.22 Raportu.  
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 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu.  

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na ptaki 

morskie, występujące w strefie jego potencjalnych oddziaływań, ze szczególnym uwzględnieniem 

okresu zimowania i sezonowych migracji. Ocena została wykonana zgodnie z metodyką 

przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na znaczenie poszczególnych 

oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, określonego na 

podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, intensywność  

i odwracalność – patrz Rozdział 5), z wrażliwością danego receptora, określoną w tym rozdziale 

powyżej jako pochodnej jego znaczenia w ekosystemie i podatności na dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na ptaki morskie zostały wymienione  

i ocenione w Tabela 9-96 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie oddziaływania) 

przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. Oddziaływania 

pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany  

w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie 

były przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Oddziaływania średnie oraz duże zostały natomiast 

dodatkowo opisane poniżej, z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych  

i parametrów Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych 

wariantów.  
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Tabela 9-96 Znaczenie oddziaływania na ptaki morskie w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie 

Ograniczenie bazy pokarmowej 
wynikające ze zniszczenia 
zbiorowisk bentosu 
(oddziaływanie wtórne) 

WP Umiarkowana 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka 
Alka i Nurzyk – niska  
Nury – niska  

Lodówka – średnie  
Markaczka – średnie   
Uhla – średnie  
Alka i Nurzyk – małe   
Nury – małe  

WA Umiarkowana 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka 
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – niska   
Nury – niska  

Lodówka – średnie  
Markaczka – średnie  
Uhla – średnie  
Alka i Nurzyk – małe  
Nury – małe  

Wzburzenie osadów 
 

Pogorszenie warunków 
żerowania, zarówno ze względu 
na ograniczenie przejrzystości 
wody (dot. gatunków 
wykorzystujących wzrok do 
polowania), jak  
i poprzez wpływ na organizmy 
stanowiące pożywienie tych 
organizmów (oddziaływanie 
wtórne)  

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka 
Uhla – wysoka 
Alka i Nurzyk – średnia  
Nury – wysoka 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i Nurzyk – małe  
Nury – małe  

WA Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  

Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – średnia  
Nury – duża  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  

Uhla – małe  
Alka i Nurzyk – małe  
Nury – małe  

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
morskim – redepozycja osadów 

Ograniczenie bazy pokarmowej 
(bentosu) (oddziaływanie 
wtórne) 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – niska  
Nury – niska  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i Nurzyk – pomijalne  
Nury – pomijalne  

WA Pomijalna  

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk - niska 
Nury - niska 

Lodówka - małe 
Markaczka - małe 
Uhla - małe 
Alka i Nurzyk - pomijalne 
Nury - pomijalne 

Obecność jednostek pływających Płoszenie 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka 
Markaczka – wysoka 
Uhla – wysoka 
Alka i Nurzyk – średnia  
Nury – duża  

Lodówka - małe 
Markaczka - małe 
Uhla - małe 
Alka i Nurzyk - małe 
Nury - małe 

WA Pomijalna 
Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe   
Uhla – małe  
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Alka i Nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  

Alka i Nurzyk - małe 
Nury - małe 

Emisja hałasu nawodnego Płoszenie 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – średnia  

Nury – wysoka   

Lodówka - małe 
Markaczka - małe 
Uhla - małe 
Alka i Nurzyk - małe 

Nury - małe 

WA Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – średnia   
Nury – wysoka 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i Nurzyk – małe   
Nury – małe  

Etap eksploatacji  

Zajęcie dna - obecność gazociągu 

Utrata siedliska 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – niska  
Nury – średnia  

Lodówka - małe 
Markaczka - małe 
Uhla - małe 
Alka i Nurzyk - pomijalne 
Nury - małe 

WA Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – niska  
Nury – średnia  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i Nurzyk – pomijalne  
Nury – małe   

Zwiększenie zasobów 
pokarmowych (oddziaływanie 
wtórne) 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka 
Markaczka – wysoka 
Uhla – wysoka 
Alka i Nurzyk - niska 
Nury - średnia 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe   
Uhla – małe  
Alka i Nurzyk – pomijalne  
Nury – małe  

WA Pomijalna  

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – niska  
Nury – średnia  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i Nurzyk – pomijalne  
Nury – małe  

Strefa bezpieczeństwa wokół 
gazociągu 

Ograniczenie 
niepokojenia/płoszenia przez 
statki oraz przyłowu w sieci 
rybackie 

WP Mała 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  

Lodówka – średnie   
Markaczka – średnie 
Uhla – średnie  
Alka i Nurzyk – małe  
Nury – średnie 

WA Mała 
Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka 

Lodówka – średnie  
Markaczka – średnie 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Uhla – wysoka 
Alka i Nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  

Uhla – średnie 
Alka i Nurzyk – małe  
Nury – średnie 

Etap likwidacji 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie, usunięcie substratu 
twardego z dna (niezakopany 
rurociąg) 

Ograniczenie bazy pokarmowej 
wynikające ze zniszczenia 
zbiorowisk bentosu na materiale 
skalnym (oddziaływanie 
wtórne) 

WP Umiarkowana 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – niska  
Nury – niska  

Lodówka – średnie  
Markaczka – średnie  
Uhla – średnie  
Alka i Nurzyk – małe  
Nury – małe  

WA Umiarkowana 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka   
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – niska  
Nury – niska  

Lodówka – średnie  
Markaczka – średnie  
Uhla – średnie  
Alka i Nurzyk – małe  
Nury – małe  

Wzburzenie osadów 
 

Pogorszenie warunków 
żerowania, zarówno ze względu 
na ograniczenie przejrzystości 
wody (dot. gatunków 
wykorzystujących wzrok do 
polowania), jak  
i poprzez wpływ na organizmy 
stanowiące pożywienie tych 
organizmów – patrz powyżej 
(oddziaływanie wtórne)  

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  

Alka i Nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  

Alka i Nurzyk – małe  
Nury – małe  

WA Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i Nurzyk – małe  
Nury – małe  

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
morskim – redepozycja osadów 

Ograniczenie bazy pokarmowej 
(bentosu (oddziaływanie 
wtórne) 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka 
Markaczka – wysoka 
Uhla – wysoka 
Alka i Nurzyk - niska 
Nury - niska 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i Nurzyk – pomijalne  
Nury – pomijalne  

WA Pomijalna  

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – niska  
Nury – niska  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i Nurzyk – pomijalne  
Nury – pomijalne  

Obecność jednostek pływających Płoszenie WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka 
Alka i Nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i Nurzyk – małe  
Nury – małe  
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

WA Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – średnia   
Nury – wysoka   

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i Nurzyk - małe 
Nury – małe  

Emisja hałasu nawodnego Płoszenie 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i Nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i Nurzyk - małe 
Nury – małe  

WA Pomijalna 

Lodówka – wysoka 
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka 
Alka i Nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i Nurzyk – małe   
Nury – małe  
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na ptaki morskie, należy przeanalizować 

od jakich kluczowych parametrów realizacji Przedsięwzięcia i parametrów siedliska te 

oddziaływania zależą.   

 

W odniesieniu do ptaków morskich, za kluczowe czynniki wpływające na możliwość i skalę 

wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o występowanie w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia morskich ptaków, ze 

szczególnym uwzględnieniem gatunków będących przedmiotem ochrony na obszarze 

Natura 2000 Zatoka Pomorska, 

o obecność w strefie potencjalnych oddziaływań źródeł pożywienia morskich ptaków 

(zoobentos, ryby), ze szczególnym uwzględnieniem gatunków będących przedmiotem 

ochrony na obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska, 

o batymetria, mająca wpływ na:  

▪ warunki wykorzystania bentosu jako pokarm przez ptaki (preferowana głębokość – do 

20 m, maksymalna do 30 m) - im dłuższy odcinek na płytkiej wodzie, zasobny w zespoły 

bentosowe bogate w małże, tym większa skala uszczuplenia bazy pokarmowej dla 

ptaków w wyniku negatywnych oddziaływań na bentos, 

▪ rodzaj ingerencji w dno i skalę oddziaływań na bentos i ryby - do głębokości 20 m 

rurociąg będzie zakopywany, co będzie powodować zwiększone wzburzenie osadów, 

a następnie ich redepozycję na większym obszarze, oraz fizyczne zniszczenie bentosu 

oraz płoszenie ryb na większym obszarze, niż przy okładaniu gazociągu na dnie bez 

zakopywania. Zakopany gazociąg nie będzie także podłożem do powstania „sztucznej 

rafy”, będzie jednak dawał możliwość odrodzenia się dotychczasowych zespołów na dnie 

ponad zakopanym gazociągiem, 

o rodzaj dna/osadów, mające wpływ na: 

▪ skalę oddziaływań związanych ze wzburzeniem osadów (zasięg, warstwa zasypania, 

czas depozycji) – osady drobnopiaszczyste mają większy zasięg i cechuje je dłuższe 

osiadanie, a więc i dłuższe oddziaływanie na ryby, bentos i ptaki nurkujące za 

pożywieniem. Występowanie dna twardego i kamienisk zmniejsza zasięg oddziaływań 

związanych ze wzburzeniem osadów, oraz sprzyja występowaniu cennych zespołów 

małży i miejsc występowania ryb, zwłaszcza młodych osobników stanowiących pokarm 

ptaków morskich, 

o położenie na obszarze Natura 2000 – większe znaczenie oddziaływań powodujących 

ograniczenie bazy pokarmowej ptaków, płoszenie, ale także ograniczenie presji związanej 

z przyłowami gatunków będących przedmiotem ochrony, gdyż wpływa na możliwość 

zachowania właściwego stanu ich ochrony, a więc w konsekwencji na integralność obszaru;  

• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ długość odcinka, na którym rurociąg będzie zakopywany – im dłuższy tym większe 

oddziaływania związane z ingerencją w dno i wzburzeniem osadów, a więc większa skala 

oddziaływań na bazę pokarmową ptaków morskich, 

▪ odległość od brzegu miejsca wyjścia tunelu – im dalej tym mniejsze oddziaływanie na 

płytkich wodach wywołane zakopywaniem rurociągu, 

▪ czas trwania prac ingerujących w dno – szybciej lub wolniej rozpoczęte odradzanie się 

siedlisk dennych, dłuższe oddziaływanie skumulowane w postaci wzburzenia osadów, 

▪ czas i terminy aktywności związanej z budową i obsługą rurociągu na morzu – okres 

płoszenia ptaków, 

▪ liczba statków biorących udział w budowie oraz częstość kursowania statków  

i helikopterów dostawczych – wpływ na częstość i skalę płoszenia, 

▪ szybkość przemieszczania się statków budowalnych, dostawczych i obsługowych – skala 

płoszenia, 
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▪ szerokość strefy bezpieczeństwa utworzonej nad gazociągiem i skala ograniczeń  

w zakresie działalności rybackiej – ograniczenie presji związanej z przyłowem; 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania (np.: istniejąca 

infrastruktura, której krzyżowanie wymaga większej ingerencji w dno, a więc powoduje  

większe zniszczenia siedlisk dennych, obszary wydobycia kruszyw – większe zniszczenie 

siedlisk i większa łączna ingerencja w dno czy wzburzanie osadów, obszary budowy 

morskich farm wiatrowych na których prowadzone działania mogą zwiększać presję  

i powodować wyparcie ptaków z dogodnych dla nich akwenów, ale także intensywny ruch 

żeglugowy, czy intensywne rybołówstwo przyczyniające się do przepłaszania ptaków  

z miejsc dogodnych do żerowania lub/i wypoczynku, 

o występowanie presji antropogenicznych, które mogą być ograniczane w wyniku realizacji 

Przedsięwzięcia, jak np.: obszary intensywnego trałowania, czy stawiania sieci – utworzenie 

stref ochronnych wokół budowy i rurociągu spowoduje ograniczenie negatywnej presji na 

siedliska denne i zwiększy ich zdolność i możliwości odtworzenia, oraz zmniejszy liczbę 

przyłowów.  

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-97.  

Tabela 9-97 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 

charakterystyka 

(Rozdział 

ROOŚ) 

Niechorze-

Pogorzelica 
Rogowo 

Zagęszczenie gatunków ptaków 

morskich (w tym gatunków 

chronionych na obszarze Natura 

2000) 

9.14.1, Załącznik 

2.E 
Miejscami duże  Miejscami duże 

Obecność cennych dla ptaków 

zespołów bentosu na głębokości do 

20 m 

9.11.1, Załącznik 

2.D 

Tak, większy udział 

zespołu dna 

twardego 

Tak, większy 

udział zespołu 

dna miękkiego 

Obecność ryb, stanowiących pokarm 

ptaków 

9.12, Załącznik 

2.G 
Tak Tak 

Obszary Natura 2000 9.18.1 38 km 17 km 

Głębokość do 20/30m 

(zasięg siedlisk bentosowych) 
9.1.1 38/50 km 17/52 km 

Udział dna twardego i kamienisk  9.11.1, 9.3.1 Duży Mały 

Zasięg oddziaływań związany ze 

wzburzeniem osadów*  

1) maksymalny zasięg zagęszczenia 

15 mg/l (powyżej 12h) 

2) średni czas utrzymania się 

zawiesiny o zagęszczeniu 15 mg/l w 

toni wodnej 

3) maksymalna powierzchnia 

osadzenia 1 cm/m2 osadów na dnie  

5.1.2, 5.1.3 

1) 93,5 km2 

2) 5,9 h 

3) 5,1 km2 

1) 9,4 km2 

2) 3,1 h 

3) 1,7 km2 

Zasięg oddziaływań na siedliska 

denne i ryby związany ze wzburzeiem 

i redepozycją osadów 

5.1.2, 5.1.3   

Zasięg płoszenia ptaków 5.1.9 ok. 1 500 m ok. 1 500m 

Długość odcinka zakopywanego 3.5.8 43,8 km 22,6 km  

Długość tunelu po stronie morza 3.2.2  ok. 400 m ok. 850 m 

Prowadzenie prac w sezonie 

zimowym 
3.9 Tak Tak 

Czas prac budowalnych na morzu 3.9 Ok. 22 miesiące Ok. 22 miesiące 

Liczba statków na etapie 

budowy/likwidacji 
3.10.3  

• 1-2 statki 
budowlane non 
stop 

• 1-2 statki 
budowlane 
non stop 
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Czynnik 

Szczegółowa 

charakterystyka 

(Rozdział 

ROOŚ) 

Niechorze-

Pogorzelica 
Rogowo 

• do 2 statków 
do obsługi 
kotwic 

• do 4 
tygodniowo 
statków 
dostawczych 

• do 4 
helikopetrów 
dostawczych  
tygodniowo 

• do 2 statków 
do obsługi 
kotwic 

• do 4 
tygodniowo 
statków 
dostawczych 

• do 4 
helikopetrów 
dostawczych  
tygodniowo 

Szybkość przemieszczania się statków 3.5.7 

• >20m 2,5-4 
km/d (ok. 
0,10-0,17 
km/h) 

• <20m 0,5 km/d 
(ok. 0,021 
km/h) 

• >20m 2,5-4 
km/d (ok. 
0,10-0,17 
km/h) 

• <20m 0,5 
km/d (ok. 
0,021 km/h) 

Kumulacja oddziaływań 11.3 Brak Brak  

*Najdalej idący scenariusz – zima 

  

Oddziaływania nieznaczące 

Zdecydowana większość zidentyfikowanych, możliwych oddziaływań Przedsięwzięcia na ptaki 

morskie będzie miała znaczenie pomijalne lub małe na etapie budowy i likwidacji oraz eksploatacji. 

Jest to związane przede wszystkim z wielkością potencjalnych oddziaływań, a więc lokalnym 

zasięgiem, niską lub średnią intensywnością i odwracalnością ich skutków. Odnosi się to zwłaszcza 

do oddziaływań związanych ze wzburzeniem osadów podczas prac budowlanych czy efektu 

płoszenia ptaków przez statki budowlane, których niewielka liczba (1-2) oraz bardzo mała szybkość 

przemieszczania się będzie skutkować płoszeniem na danym akwenie z niewielkich obszarów 

(ok. 1,5 km wokół miejsca budowy i na stosunkowo krótki czas, zwłaszcza że hałas emitowany 

podczas typowych prac budowlanych, nie będzie w sposób istotny odbiegał od hałasu tła 

związanego ze zwyczajowym ruchem statków na tych obszarach. Oddziaływania związane z 

ograniczeniem bazy pokarmowej (zoobentos i ryby) w związku ze wzburzeniem osadów, 

osadzaniem się zawiesiny na dnie w trakcie budowy, ze względu na lokalny charakter i małą 

wrażliwość zoobentosu na te odziaływania uznano za pomijalne lub małe (więcej informacji na 

temat zasięgu i czasu trwania wzburzenia osadów, a także zasięgu i warstwy osiadania znajduje 

się w Rozdziale 5.1.2 Raportu).  

 

Za umiarkowane uznano jedynie oddziaływania związane z fizycznym zniszczeniem zoobentosu, 

będącego głównym pożywieniem lodówki, markaczki i uhli w okresie zimowania na tym obszarze.   

Zniszczenia te, wywołane przez bezpośrednią ingerencję w dno i układanie/zakopywanie gazociągu 

będą miejscowo istotnie ograniczać bazę żerowiskową tych ptaków, powodując wyparcie ich  

z lokalnego siedliska. Na te oddziaływania, ptaki tych gatunków wykazują dużą wrażliwość, co 

powoduje, że znaczenie tych oddziaływań będzie miało poziom średni, ale wciąż nieznaczący  

z powodu lokalnego charakteru. W wyniku ułożenia gazociągu na dnie ulegną zniszczeniu siedliska 

bentosowe na powierzchni ok. 0,04 km2 w wariancie Niechorze-Pogorzelica i ok. 0,06 km2  

w wariancie Rogowo. W wyniku procesu zakopywania gazociągu, w najdalej idącym scenariuszu 

zakładającym zakopywanie na całej długości na wodach o głębokości do 20 m w miękkim dnie 

(szerokość wykopu do 30 m), ulegną zniszczeniu siedliska bentosowe na powierzchni ok. 1,13 km2 

w wariancie Niechorze-Pogorzelica i 0,48 km2 w wariancie Rogowo. Częściowo ulegną też 

zniszczeniu siedliska bentosowe w strefie kotwiczenia statków układających gazociąg, w promieniu 

do 1,5 km wokół trasy gazociągu, czy w miejscu składowania czasowego urobku w procesie 
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wydobycia jednostki wykonującej mikrotunel (TBM) – ok. 0,017 km2. Należy przy tym podkreślić, 

że będą to oddziaływania odwracalne, a pełne odrodzenie się siedlisk bentosowych powinno 

nastąpić do pięciu sezonów, zarówno w miejscach zakopania gazociągu, jak i na leżącym na dnie 

gazociągu, w charakterze tzw. „sztucznej rafy”. Nie zmienia to faktu, że przez 1 sezon zimowania, 

podczas których będzie trwała budowa gazociągu w strefie przybrzeżnej, ptaki będą wypłaszane z 

obszaru budowy i jego otoczenia przez pracujące i dostawcze statki, a przez kolejne kilka sezonów 

(do 5) ich baza pokarmowa miejscowo zostanie istotnie uszczuplona. W konsekwencji będzie to 

skutkowało wyparciem niewielkiej liczby osobników z miejsca budowy i ułożenia gazociągu, a tym 

samym wzrost zagęszczenia i zwiększenie konkurencji w walce o pożywienie na obszarach 

sąsiednich. Jednak nawet przy maksymalnych stwierdzonych zagęszczeniach lodówki do 

200 os./km2, przy założeniu strefy czasowej likwidacji zoobentosu liczącej ok. 1,1 km2 dla całego 

obszaru budowy, oddziaływanie należy uznać za nieznaczące.  

 

Należy w tym miejscu zauważyć także, że na obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 

w wersji z 2016 r., jako jedno z kluczowych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze identyfikuje się przyłów 

ptaków w sieciach stawnych, który powoduje zwiększenie śmiertelności populacji (projekt planu 

ochrony obszaru). Najniebezpieczniejsze dla gatunków nurkujących są sieci o średnicy oczka 

przekraczającej 35 mm, pozostawione w płytkich wodach (do 20 m), głównie w okresie od 

października do kwietnia oraz stosowanie czynnych narzędzi połowowych (włoków dennych), 

szczególnie w miejscach występowania większych koncentracji małży, co może znacząco obniżyć 

wielkość zasobów pokarmowych dostępnych dla ptaków. Po ułożeniu gazociągu zostaną 

ustanowione strefy bezpieczeństwa (do 500 m z każdej strony gazociągu), na których nie będzie 

dozwolony połów i stosowanie włoków dennych, na trasie gazociągu nastąpi więc na etapie 

eksploatacji (50 lat) znacząca redukcja tej groźnej dla ptaków presji antropogenicznej. Ponieważ 

opisane skutki będą miały miejsce na obszarze Natura 2000, ustanowionym dla ochrony m.in. 

wymienionych gatunków ptaków (lodówka, markaczka, uhla), niezbędne jest dokonanie oceny 

właściwej oddziaływania na integralność obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska (patrz Rozdział 

9.18 ROOŚ).  

 

Mniejsze znaczenie będą natomiast miały oddziaływania na gatunki ptaków zimujących będących 

ichtiofagami. Zasoby ryb, będące pożywieniem tych gatunków, są mniej wrażliwe na oddziaływania 

ze strony Przedsięwzięcia. Oddziaływania związane ze wzburzaniem i dyspersją osadów, a tym 

samym płoszeniem ryb, pogorszeniem ich warunków bytowania a także pogorszeniem warunków 

polowania na nie przez ptaki (większe zmętnienie wody i gorsza widoczność), będą miały charakter 

lokalny i krótkotrwały, a skutki będą odwracalne.        

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na ptaki morskie w żadnym  

z rozważanych wariantów. Pomimo miejscowego całkowitego zniszczenia organizmów bentosowych 

w miejscu układania, zakopywania rurociągu, struktura i funkcje siedlisk bentosowych 

stanowiących podstawowe źródło pożywienia bentofagów na tym obszarze, nie zostaną trwale  

i bezpowrotnie zmienione, a skutki realizacji Przedsięwzięcia nie będą odczuwalne poza obszarem 

jego realizacji. Wywołane zmiany w bazie pokarmowej bentofagów będą w pełni odwracalne  

w perspektywie średniookresowej (pełne odrodzenie siedlisk trwać może do 5 lat). Ze względu na 

bardzo mały obszar, na którym nastąpi zniszczenie bentosu, stanowiący w najdalej idącym 

scenariuszu ok. 0.035% powierzchni obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska, a także możliwość 

znalezienia wystarczających zasobów pokarmowych przez ptaki poza obszarem oddziaływań 

Przedsięwzięcia, oddziaływania nie będą także miały charakteru znaczących z punktu widzenia 

oceny oddziaływania na integralność, spójność i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 (więcej 

w Rozdziale 9.18.2 ROOŚ)  
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Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi 

zostały opisane w Rozdziale 4 i 5 Raportu, a ocena wielkości potencjalnych oddziaływań została 

dokonana w Rozdziale 5 Raportu.  

 

Na ptaki morskie mogą potencjalnie, wtórnie oddziaływać zaburzenia i emisje wywołane detonacją 

pozostałości broni konwencjonalnej. Będą to oddziaływania analogiczne jak przy fizycznej 

ingerencji w dno, wzburzeniu osadów i osadzania się wzburzonych osadów na dnie, dodatkowo 

wzmocnione oddziaływaniem w postaci płoszenia wywołanym emisją hałasu podwodnego  

i nawodnego. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich oddziaływań określono jako bardzo małe 

(patrz Rozdział 4 ROOŚ). Skala i zasięg oddziaływań będą się różnić od wielkości detonowanego 

ładunku, ale nie przekroczy skali regionalnej. Będą to oddziaływania o dużej intensywności, ale 

chwilowe i odwracalne. Wielkość oddziaływania oceniono na umiarkowane, a znaczenie 

oddziaływania na ptaki jako średnie, a więc nieznaczące.  

 

W trakcie budowy, eksploatacji lub likwidacji gazociągu może nastąpić wyciek substancji 

ropopochodnych, w wyniku awarii lub kolizji statków. Konsekwencją będzie zanieczyszczenie toni 

wodnej i osadów dennych. W przypadku kolizji lub zderzenia statków można się spodziewać rozlewu 

III stopnia, tj. powyżej 50 m3, a maksymalną możliwą objętość takiego wycieku na około 200 m3 

substancji ropopochodnej (SMDI Grupa Doradcza, 2015). Prawdopodobieństwo wystąpienia 

poważnych wypadków jest bardzo małe (patrz Rozdział 4.6.2 ROOŚ).  W trakcie normalnej 

eksploatacji statków mogą nastąpić wycieki różnego rodzaju substancji ropopochodnych (oleje 

smarowe i napędowe, benzyny). Należy założyć, że będą to rozlewy małe (I stopnia), do 20 m3. 

 

Trzeba pamiętać, że kluczowe znaczenie ma tutaj nie tyle wielkość wylewu, ale miejsce, w którym 

on powstał. Znane są bowiem przypadki wysokiej śmiertelności ptaków przy niewielkich wylewach 

ropy do morza. Rozległe plamy ropy dryfujące z dala od wybrzeży, na akwenach o bardzo niskich 

liczebnościach ptaków nie pociągają za sobą tak dużych strat w populacjach jak niewielki rozlew  

w miejscu licznych koncentracji awifauny morskiej (Meissner, 2005).  

 

Oddziaływania powiązane 

Z punktu widzenia całościowej oceny oddziaływania na środowisko Przedsięwzięcia, istotne 

znaczenie ma powiązanie występowania ptaków morskich na danym akwenie z zasobnością  

i dostępnością bazy żerowiskowej, a więc ryb którymi żywią się ichtiofagi oraz zespołów 

bentosowych, którymi żywią się bentofagi, co zostało szczegółowo opisane powyżej. Wyniki oceny 

oddziaływania na ryby zostały opisane w Rozdziale 9.12.2 Raportu a na siedliska denne w Rozdziale 

9.11.2 Raportu.  Ze względu na status ochronny występujących w strefie oddziaływań ptaków 

morskich, istotnym elementem oceny oddziaływania będzie ocena wpływu na integralność, 

spójność i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 dokonana w Rozdziale 9.18.2 Raportu.  

 

Ptaki morskie są też jednym z czynników oceny bioróżnorodności Morza Bałtyckiego (patrz Rozdział 

9.16 ROOŚ). Status bioróżnorodności ptaków morskich został dla Baseny Bornholmskiego 

określony jako zły. Realizacja Przedsięwzięcia, ze względu na nieznaczącą skalę oddziaływań na 

ptaki morskie (od pomijalnych do umiarkowanych), nie będzie w sposób zauważalny wpływać na 

zmianę tego statusu.   

 

Odziaływania na ptaki morskie, mają również znaczenie dla oceny wpływu Przedsięwzięcia na 

możliwość realizacji celów środowiskowych określonych dla wód morskich, zgodnie z Ramową 

Dyrektywą w sprawie Strategii Morskiej (patrz Rozdział 10.1 ROOŚ), takich jak: 

• zredukowanie lub utrzymanie presji antropogenicznych na bioróżnorodność; 

• zminimalizowanie introdukcji gatunków obcych; 

• utrzymanie naturalnego i stabilnego poziomu liczebności i różnorodności sieci troficznej; 



 
 
 
 
 

 

590 

 

Analiza możliwych oddziaływań, jakie będzie powodować Przedsięwzięcie na etapie budowy, 

eksploatacji a także likwidacji, pozwala na stwierdzenie, że realizacja rurociągu Baltic Pipe nie 

wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wód morskich Morza 

Bałtyckiego. Oddziaływania na ptaki morskie nie będą powodować wpływu na bioróżnorodność 

Morza Bałtyckiego, ani też przyczyniać się do introdukcji gatunków obcych, oddziaływania będą 

miały charakter lokalny, krótko lub średniookresowy i nie będą miały charakteru znaczącego, 

zarówno w ujęciu krajowym, jak i całego projektu przebiegającego przez wody Morza Bałtyckiego 

(więcej w Rozdziałach 10, 11 i 12 ROOŚ).  

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na ptaki morskie. Na 

etapie budowy/likwidacji w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia będą występować 

inne aktywności związane z ruchem statków na tym obszarze (żegluga morska, rybołówstwo), ale 

w mniejszej skali niż poza okresem prowadzonych prac związanych z realizacją inwestycji, ze 

względu na strefy bezpieczeństwa, jakie będą ustanawiane wokół statków budowlanych. Rozwój 

morskich farm wiatrowych na północnym stoku Ławicy Odrzanej, przewidziany w projekcie planu 

zagospodarowania obszarów morskich, nastąpi nie wcześniej niż w latach 2028-30 (FNEZ, 2018), 

a więc prace związane z przygotowaniem i realizacją tych inwestycji nie będą kumulować się  

z oddziaływaniami Przedsięwzięcia.   

 

Porównanie wariantów 

Wariant preferowany (Niechorze-Pogorzelica) – na trasie gazociągu zidentyfikowano większe 

bogactwo i cenność gatunkową siedlisk dennych, występują one na płytszych wodach, stanowiąc 

dogodne miejsce żerowania ptaków morskich. W tym wariancie trasa rurociągu przebiega 

jednocześnie na ponad dwukrotnie dłuższym odcinku w granicach obszarów Natura 2000 Zatoka 

Pomorska i Ostoja na Zatoce Pomorskiej, niż w wariancie alternatywnym (wariant Rogowo). 

Powoduje to większe ryzyko wystąpienia oddziaływań na właściwy stan ochrony kilku najbardziej 

wrażliwych gatunków ptaków, takich jak lodówka, markaczka i uhla, będących przedmiotem 

ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska na etapie budowy. Ze względu jednak na zasięg  

i czas trwania oddziaływania, związanego z pomniejszeniem zasobności bazy żywieniowej będą one 

miały znaczenie nieistotne. Jednocześnie, na etapie eksploatacji (50 lat) wystąpi na dwukrotnie 

większym obszarze niż w przypadku wariantu alternatywnego, oddziaływanie pozytywne związane 

z ograniczeniem bardzo istotnej występującej presji, związanej z przyłowami ptaków morskich  

w sieci rybackie, w związku z utworzeniem strefy bezpieczeństwa (ok. 38 km2 w wariancie 

preferowanym i 17 km2 w wariancie alternatywnym). Wpływ na integralność tego obszaru został 

oceniony w Rozdziale 9.18 Raportu.  

 

W wariancie tym na zdecydowanie większym obszarze dojdzie do oddziaływań związanych ze 

wzburzeniem i redepozycją osadów. Będzie to miało jednak niewielki wpływ na warunki bytowania 

ptaków, gdyż będą to oddziaływania krótkotrwałe ograniczone do zaledwie kilku, w najgorszym 

wariancie, kilkunastu godzin. 

    

Wariant alternatywny (Rogowo) – charakteryzuje się innymi, mniej korzystnymi dla rozwoju bazy 

żerowiskowej bentofagów warunkami, ze względu na przewagę miękkiego dna piaszczystego oraz 

większymi głębokościami. Mimo to wariant ten charakteryzował się w roku przeprowadzonych 

badań większymi obszarami o dużych i bardzo dużych zagęszczeniach takich gatunków, jak 

lodówka, markaczka i uhla.  Skala i zasięg oddziaływań związanych z fizyczną ingerencją w dno 

przy zakopywaniu gazociągu będzie w tym wariancie mniejsza, ze względu na o połowę krótszy 

odcinek zakopywania gazociągu w dnie. Wariant ten przebiega na o połowę krótszym odcinku przez 

obszar Natura 2000 niż wariant preferowany. 

 

Pomimo nieco większego znaczenia oddziaływania na ptaki morskie w wariancie Niechorze-

Pogorzelica, niż w wariancie Rogowo na etapie budowy, ze względu na dłuższy przebieg i czas prac 
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w granicach obszaru Natura 2000, należy podkreślić pozytywne oddziaływania na etapie 

eksploatacji, w postaci ograniczenia istotnej presji na ptaki morskie w postaci przyłowów w sieci 

rybackie w strefie bezpieczeństwa nad rurociągiem. Strefa ta będzie w przypadku wariantu 

preferowanego miała dwukrotnie większą powierzchnię niż w wariancie alternatywnym.  

 

Ocena znaczenia oddziaływania powiązanego, na integralność i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 została przedstawiona w Rozdziale 9.18 Raportu.  

 Wnioski 

1) Zdecydowana większość zidentyfikowanych, możliwych oddziaływań Przedsięwzięcia na ptaki 

morskie będzie miała znaczenie pomijalne lub małe. Jedynie oddziaływania na lodówkę, 

markaczkę i uhlę, związane z ograniczeniem bazy żerowiskowej w związku z ingerencja w dno 

i zniszczeniem siedlisk bentosowych, na etapie budowy i całkowitej likwidacji gazociągu, uznano 

za średnio znaczące.  

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na ptaki morskie w żadnym  

z rozważanych wariantów, także w przypadku wystąpienia oddziaływań nieplanowanych. 

3) Nie zidentyfikowano działań ani przedsięwzięć, zarówno w ramach realizacji Przedsięwzięcia ani 

poza jego realizacją, które mogłyby spowodować istotną kumulację oddziaływań na ptaki 

morskie.  

4) Przedsięwzięcie nie będzie wpływać na zmianę statusu bioróżnorodności ekosystemu morskiego 

poprzez oddziaływania na ptaki morskie. 

5) Realizacja rurociągu Baltic Pipe nie będzie miała wpływu na możliwość osiągnięcia celów 

środowiskowych określonych dla wód morskich Morza Bałtyckiego. 

6) Oddziaływania Przedsięwzięcia na ptaki morskie nie będą powodować samodzielnie, ani  

w powiązaniu z innymi oddziaływaniami, znaczących oddziaływań na integralność, spójność  

i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 (patrz Rozdział 9.18 ROOŚ).  

7) Skala i znaczenie potencjalnych oddziaływań na ptaki w obydwu wariantach jest porównywalna, 

jednak w wariancie Niechorze-Pogorzelica większe znaczenie niż w wariancie Rogowo będą 

miały negatywne oddziaływania na etapie budowy, ale też większe znaczenie będą miały 

pozytywne oddziaływania na etapie eksploatacji.  
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9.15 Nietoperze migrujące 

Potrzeba uwzględnienia ochrony nietoperzy w OOŚ wynika z ich statusu i odnoszących się do nich 

zagrożeń. Wszystkie krajowe gatunki znalazły się na publikowanej przez IUCN Czerwonej Księdze 

gatunków zagrożonych. Siedem krajowych gatunków nietoperzy zostało wymienionych 

w Załączniku II do unijnej Dyrektywy Siedliskowej (tabela 1). Są to gatunki ważne dla UE, których 

ochrona wymaga wyznaczenia Obszarów Natura 2000 (tabela 3). Natomiast wszystkie gatunki 

znalazły się w Załączniku IV do Dyrektywy Siedliskowej, który obejmuje gatunki ważne dla 

Wspólnoty, wymagające ścisłej ochrony. Ochrony nietoperzy dotyczą też dwie międzynarodowe 

konwencje. Pierwsza to Konwencja Berneńska. W jej załączniku nr 2 (zwierzęta, które powinny być 

ściśle chronione) znalazły się wszystkie krajowe nietoperze z wyjątkiem karlika malutkiego, który 

trafił do załącznika nr 3 (zwierzęta, których eksploatacja powinna być regulowana tak, aby ich 

populacje były utrzymane na odpowiednim poziomie). Druga konwencja to Konwencja Bońska. 

Wszystkie krajowe gatunki nietoperzy znalazły się w jej załączniku nr 2 (zwierzęta mające 

nieodpowiedni stan zachowania, dla których istnieje konieczność zawarcia porozumień 

międzynarodowych, m.in. EUROBATS). 

 

W raporcie uwzględniono status ochrony nietoperzy wynikający m.in. z porozumień odnoszących 

się do gatunków migrujących nietoperzy (EUROBATS) zawartych w ramach Konwencji z dnia 

23 czerwca 1979 r. o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, 

poz. 17)  

 

Odzwierciedleniem ochrony prawnej nietoperzy są przepisy krajowe tj. Uop, które wskazują 

wszystkie gatunki nietoperzy występujące w Polsce jako podlegające ochronie ścisłej, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 

zwierząt (Dz. U. poz. 2183).  

 

W niniejszym rozdziale wypełniono wymogi w ww. zakresie – realizując obowiązek wynikający  

z punktu IV.11 postanowienia RDOŚ w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-

OŚ.440.1.2017.AT.12 w raporcie OOŚ. 

 Charakterystyka 

Zjawisko migracji nietoperzy nad obszarami Morza Bałtyckiego nie jest jeszcze dobrze rozpoznane. 

Kolejne publikacje naukowe w ostatnich latach wskazują jednak, że dla niektórych gatunków 

przelot nad Bałtykiem w okresach migracji jesiennej i wiosennej jest ważnym elementem biologii 

ich populacji. Zebrane przez naukowców informacje o wynikach badań migrujących nietoperzy nad 

Morzem Bałtyckim oraz południowo-wschodnim wybrzeżem i wyspami Morza Północnego wskazują 

na występowanie migracji co najmniej trzech gatunków: karlik większy Pipistrellus nathusii, karlik 

drobny P. pygmaeus i borowiec wielki Nyctalus noctula. Najczęściej odnotowywanym gatunkiem 

migrującym nad morzami był karlik większy (Rydell et al., 2014). Aktywność migracyjna 

występowała głównie w maju podczas migracji wiosennej i sierpniu-wrześniu podczas migracji 

jesiennej. Zaobserwowano także aktywność nietoperzy w obszarach nadmorskich w październiku  

i listopadzie, co mogło wskazywać także na aktywność migracyjną, choć nie ma co do tego 

pewności. Nietoperze migrują nad Bałtykiem szerokim frontem i cała długość wybrzeża może mieć 

potencjalne znaczenie dla migrantów, zwłaszcza w miesiącach kwiecień-maj i sierpień-wrzesień 

(Rydell et al., 2014).  

 

Na polskich obszarach morskich w ostatnich latach prowadzone były obserwacje nietoperzy 

związane z programami badań na potrzeby ocen oddziaływania dla farm wiatrowych 

zlokalizowanych na północnym i północno-wschodnim stoku Ławicy Słupskiej. Podczas badań 

wykonanych w latach 2016-17 (IMG, 2017) w obszarze morskiej farmy wiatrowej Baltica w okresie 

migracji wiosennych (maj 2016 r., kwiecień–maj 2017 r.) oraz w okresie migracji jesiennych 

(sierpień–wrzesień 2016 r.) zarejestrowano łącznie 79 rekordów, które świadczyły o aktywności 

nietoperzy. Wykonane pomiary potwierdziły tezy zawarte w literaturze tematu (Ahlèn, 1997; Ahlèn 

et al., 2009; Hobbs et al., 2013) w kwestii możliwości migracyjnych nietoperzy. Rekordy przypisano 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030020017
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030020017
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do następujących gatunków: borowiec wielki Nyctalus noctula, karlik większy Pipistrellus nathusii, 

karlik drobny Pipistrellus pygmaeus, borowiec leśny Nyctalus leisleri oraz nocek Myotis sp. (IMG, 

2017).  

 

W celu weryfikacji i uzupełnienia aktualnej wiedzy o zasobach środowiskowych obszarów morskich 

w rejonie realizacji Przedsięwzięcia oraz w strefie jego potencjalnych oddziaływań, w latach 2017-

2018 przeprowadzono kompleksowy program badań wszystkich elementów ekosystemu morskiego 

narażonych na potencjalne oddziaływania. Dzięki uzyskanym wynikom możliwe było zweryfikowane 

we wszystkich okresach fenologicznych, powiązań ekologicznych, warunków bytowania, 

liczebności, sposobu wykorzystania przestrzeni i zasobów środowiska, dla wszystkich receptorów 

narażonych na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia.  

 

Elementem tego programu badawczego był także monitoring akustyczny nietoperzy. Monitoring 

akustyczny sygnałów nietoperzy, na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko Przedsięwzięcia, 

przeprowadzono przy użyciu jednostek pływających w marcu, kwietniu, maju, sierpniu, wrześniu  

i październiku 2018 roku. Nasłuchy były prowadzone w dwóch stałych punktach, położonych na 

trasie gazociągu w wariancie preferowanym oraz w punkcie wspólnym dla obydwu rozważanych 

wariantów, a także w transekcie przebiegającym wzdłuż brzegu, przecinającym obydwa rozważane 

warianty. Ponadto prowadzono nasłuchy na stacji (stały punkt monitoringowy) oddalonej o około 

25 km na wschód od wariantu alternatywnego, w celu zebrania danych porównawczych. Wszystkie 

zarejestrowane dane zostały na bieżąco przejrzane, przypisane do odpowiednich stacji lub 

transektów i przygotowane do dalszych analiz. Wszystkie analizy przeprowadzono za pomocą 

specjalistycznego oprogramowania. Szczegółowy opis zakresu i metodyki wykonanych badań 

nietoperzy oraz ich wyniki zostały zaprezentowane w Załączniku 2 H do Raportu. 

 

Podczas sześciu kampanii pomiarowych, na podstawie nagrań sekwencji sygnałów, zostało 

zindentyfikowanych sześć gatunków nietoperzy: karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus), borowiec 

wielki (Nyctalus noctula), karlik większy (Pipistrellus nathusii), karlik drobny (Pipistrellus 

pygmaeus), borowiec leśny (Nyctalus leisleri) i mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus). 

Sekwencje sygnałów, których nie można było przypisać do określonego gatunku, tylko do grupy 

rodzajów Nyctalus, Vespertilio i Eptesicus, zostały sklasyfikowane jako „Nyctaloid”. Również 

sygnały, które pochodziły od gatunku z rodzaju Pipistrellus, których nie można było rozróżnić, 

zostały sklasyfikowane jako „Pipistrelloid”.  

 

Największą aktywność nietoperzy stwierdzono podczas nasłuchów w maju 2018, na stacji 

porównawczej, położonej poza obszarem oddziaływania Przedsięwzięcia – 153 sekwencji sygnałów 

karlika większego. Podczas całych badań, w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia 

zarejestrowano łącznie 67 sekwencji sygnałów, z czego 46 w okresie wiosennym (Tabela 9-98). 

Tabela 9-98 Liczba sekwencji sygnałów nietoperzy ogółem i sklasyfikowanych według okresów migracji 
w strefie oddziaływania Przedsięwzięcia w rozważanych wariantach (MIG 2017-18). 

Gatunek Wiosna 2018 Jesień 2018 Komentarz 

Karlik większy 4 12 Migrant długodystansowy 

Karlik malutki 29 0 Migrant okazjonalny 

Karlik drobny 0 0 Migrant okazjonalny 

Borowiec wielki 7 5 Migrant długodystansowy 

Borowiec leśny 0 1 Migrant długodystansowy 

Morczak posrebrzany 0 0 Migrant długodystansowy 

Pipistrelloid 3 1 - 

Nyctaloid 3 3 - 

Suma 46 21 - 
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Zarejestrowane sekwencje sygnałów należą w większości do gatunków nietoperzy migrujących na 

duże odległości: karlika większego, borowca wielkiego, borowca leśnego i mroczaka posrebrzanego. 

Dominujących gatunkiem był karlik większy. Pozostała aktywność dotyczy sporadycznie 

migrujących gatunków (karlik malutki i karlik drobny). Nie została zarejestrowana obecność 

gatunków niemigrujących. Zakres gatunków wykrytych w trakcie badań odpowiada gatunkom, 

które są wskazywane w przywołanej literaturze jako spotykane na morzu i w regionie Morza 

Bałtyckiego w okresie migracji.  

 

Podczas badań, zwłaszcza w maju, odnotowano sekwencje „brzęczenia żerującego”. Ten rodzaj 

sygnału jest emitowany przez nietoperze podczas żerowania, gdy zbliżają się do owada i tuż przed 

jego złapaniem. Możliwe, że oświetlenie statku przyciągało owady, które z kolei przyciągały 

nietoperze migrujące lub lokalne nietoperze żerujące w strefie przybrzeżnej. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Klasyfikację znaczenia nietoperzy dokonano w oparciu o obowiązujące przepisy prawne (status 

ochrony gatunku), wiedzę o roli receptora w zachowaniu właściwego stanu i funkcjonowania 

ekosystemu, wyniki przedrealizacyjnego programu badań środowiska wskazujące na znaczenie 

badanego obszaru dla zachowania właściwego stanu ochrony receptora oraz wiedzę na temat jego 

wrażliwości, rozumianej jako funkcja umiejętności przystosowania się danego zasobu do 

potencjalnej zmiany wynikającej z realizacji przedsięwzięcia oraz umiejętności powrotu do stanu 

wyjściowego.  

 

Wszystkie gatunki nietoperzy, odnotowane podczas badań na obszarze potencjalnego wpływu 

przedsięwzięcia, są objęte ochroną gatunkową. Zamieszczone zostały ponadto na czerwonej liście 

ssaków (IUCN, 2018) i uznane zostały za gatunki zagrożone najmniejszej troski (kategoria LC, 

least concern). Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań trudno jest określić, jak istotną 

rolę dla zachowania krajowych i europejskich populacji tych nietoperzy odgrywa migracja przez 

obszar Morza Bałtyckiego. Zgodnie z zasadą przezorności należy jednak uznać, że może to być rola 

istotna. Z drugiej jednak strony, zarówno istniejące presje na obszarach morskich względem 

migrujących nietoperzy, jak i potencjalne oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia, nie powinny 

wpływać na przebieg migracji w sposób istotny. Obszar realizacji inwestycji nie jest intensywnie 

wykorzystywany przez nietoperze i nie wydaje się, aby miał szczególnie istotne znaczenie dla 

migracji nietoperzy. Dlatego też znaczenie zasobu zostało określone jako średnie.  

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie, polegające na układaniu, eksploatacji i likwidacji gazociągu podmorskiego nie 

powoduje oddziaływań o istotnym znaczeniu dla nietoperzy przelatujących podczas migracji nad 

obszarami morskimi. Potencjalnymi oddziaływaniami może być oddziaływanie sztucznego światła, 

generowanego przez statki zaangażowane w budowę/likwidację i serwis gazociągu oraz hałas 

związany z ruchem i pracami statków. Biorąc jednak pod uwagę długość wędrówki nietoperzy przez 

Morze Bałtyckie oraz fakt, że na trasie migracji spotykają one setki statków pływających w każdej 

chwili po wodach Bałtyku, należy uznać, że migrujące nietoperze nie są podatne na oddziaływania 

ze strony źródeł światła generowanego przez poruszające się na morzu statki. Ponadto, migrujące 

nietoperze mogą prawdopodobnie wykorzystywać napotkane statki jako miejsca kryjówek  

i odpoczynku, choć nie zostało to do tej pory udowodnione naukowo.  

 

Biorąc pod uwagę średnią ważność zasobu jakim są nietoperze migrujące przez obszar Bałtyku oraz 

niską ich podatność na negatywne oddziaływania ze strony takich przedsięwzięć jak rurociągi 

podmorskie, określa się wrażliwość zasobu na niską.   
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Tabela 9-99 Wrażliwość nietoperzy migrujących nad obszarem morza na oddziaływania związane  
z budową, eksploatacją i likwidacją rurociągu. 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Płoszenie, efekt 
bariery wywołany 
ruchem statków 

Nietoperze Średnie  Mała Niska 

Istniejące presje antropogeniczne 

Do najważniejszych presji antropogenicznych, które mogą wpływać na migrację nietoperzy, należy 

ruch żeglugowy. Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zatłoczonych akwenów na świecie. 

Stanowi połącznie między krajami bałtyckimi a resztą świata umożliwiając w ten sposób stały ruch 

statków komercyjnych, promów, statków pasażerskich i rekreacyjnych. Trasa Baltic Pipe przecina 

kilka tras żeglugowych oraz przechodzi w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów morskich o bardzo 

dużej intensywności ruchu żeglugowego, co przedstawiają mapy zaprezentowane w Rozdziale 9.22, 

w którym zostały przedstawione szczegółowe informacje na temat ruchu żeglugowego na trasie 

gazociągu.   

 

Ruch statków nie stanowi jednak bariery dla migrujących nad wodami Bałtyku nietoperzy, czego 

dowodzą obserwowane migracje. Nie jest również zagrożeniem, jeżeli chodzi o ewentualne kolizje. 

Bardziej prawdopodobne jest wykorzystywanie statków jako miejsca odpoczynku i schronienia 

podczas migracji.  

 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu.  

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na nietoperze 

migrujące nad obszarami morskimi w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena została 

wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na 

znaczenie poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości 

oddziaływania, określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego 

skala, czas trwania, intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5), z wrażliwością danego 

receptora, określoną w tym rozdziale powyżej jako pochodnej jego znaczenia w ekosystemie  

i podatności na dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na nietoperze zostały wymienione i ocenione 

w Tabeli 9-100 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie oddziaływania) przedstawiony 

został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. Oddziaływania pomijalne i małe 

jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany w funkcjonowaniu ekosystemu 

mieszczące się w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie były przedmiotem szerszej 

charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został przedstawiony w Rozdziale 5 

Raportu).  

   



 
 
 
 

 

 

596 

 

Tabela 9-100 Znaczenie oddziaływania na nietoperze migrujące w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Obecność jednostek pływających 

Powstanie bariery dla 
nietoperzy  
 

WP Pomijalna Niska Pomijalne 

WA Pomijalna Niska  Pomijalne 

Zmiana trasy migracji 
spowodowana płoszeniem lub 
oddziaływaniami świetlnymi 

WP Pomijalna Niska  Pomijalne 

WA Pomijalna  Niska  Pomijalne  

Etap eksploatacji   

Nie dotyczy Nie dotyczy 

WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap likwidacji 

Obecność jednostek pływających 

Powstanie bariery dla 
nietoperzy  
 

WP Pomijalna Niska  Pomijalne 

WA Pomijalna Niska  Pomijalne 

Zmiana trasy migracji 
spowodowana płoszeniem lub 
oddziaływaniami świetlnymi 

WP Pomijalna  Niska  Pomijalne 

WA Pomijalna  Niska  Pomijalne  
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W odniesieniu do nietoperzy migrujących nad wodami Morza Bałtyckiego, za kluczowe czynniki 

wpływające na możliwość i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o zarejestrowana aktywność nietoperzy w strefie potencjalnych oddziaływań w okresach 

migracji;  

• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ liczba statków biorących udział w budowie/likwidacji i obsłudze gazociągu, 

▪ czas trwania procesów budowlanych na morzu, 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania (np.: inne działania 

prowadzone na morzu w strefie kumulacji potencjalnych oddziaływań, zwiększające liczbę 

przeszkód lub źródeł światła, 

o występowanie presji antropogenicznych, które mogą być wzmocnione lub ograniczane  

w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, jak np.: obszary intensywnego ruchu statków.  

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-101. 

Tabela 9-101 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Zarejestrowana aktywność 
nietoperzy w okresach 
migracji  

9.15.1, Załącznik 2 
H 

Tak Tak 

Liczba statków na etapie 
budowy/likwidacji 

3.10.3  

• 1-2 statki 
budowlane non 
stop 

• do 2 statków do 
obsługi kotwic 

• do 4 tygodniowo 
statków 
dostawczych 

• do 4 helikopetrów 
dostawczych  
tygodniowo 

• 1-2 statki 
budowlane non 
stop 

• do 2 statków do 
obsługi kotwic 

• do 4 tygodniowo 
statków 
dostawczych 

• do 4 helikopetrów 
dostawczych  
tygodniowo 

Czas trwania prac  3.9 ok. 22 miesiące ok. 22 miesiące 

Szybkość przemieszczania 
się statków 

3.5.7 

• >20m 2,5-4 km/d 
(ok. 0,10-0,17 
km/h) 

• <20m 0,5 km/d 
(ok. 0,021 km/h) 

• >20m 2,5-4 km/d 
(ok. 0,10-0,17 
km/h) 

• <20m 0,5 km/d 
(ok. 0,021 km/h) 

Kumulacja oddziaływań 11.3 Żegluga, rybołówstwo Żegluga, rybołówstwo 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Liczba zarejestrowanych sekwencji sygnałów nietoperzy w obszarze potencjalnego oddziaływania 

Przedsięwzięcia wskazuje na okazjonalną ich aktywność na tym obszarze w okresie migracji, 

zarówno wiosennej jak i jesiennej.  

 

Zidentyfikowane, możliwe oddziaływania Przedsięwzięcia na nietoperze migrujące nad obszarami 

morskimi ocenione zostały jako pomijalne na etapie budowy i likwidacji gazociągu. Niewielka liczba 

statków biorących udział w budowie gazociągu i w zapewnieniu dostaw na miejsce budowy, pomimo 

długiego czasu ich obecności na trasie budowy gazociągu, w tym w okresie migracji, w porównaniu 

z bieżącym ruchem statków na Morzu Bałtyckim, nie będzie wpływać na zmianę dotychczasowych 

zachowań nietoperzy. Na etapie eksploatacji nie zidentyfikowano potencjalnych oddziaływań na 

nietoperze, gdyż ewentualne występowanie statków obsługowych będzie okazjonalne (1 rocznie).         

 

 



 
 
 
 
 

 

598 

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na nietoperze migrujące nad Morzem Bałtyckim. 

 

Oddziaływania nieplanowane 

Nie zidentyfikowano oddziaływań nieplanowanych istotnych z punktu widzenia oceny oddziaływania 

na nietoperze. 

 

Oddziaływania powiązane 

Nie zidentyfikowano oddziaływań Przedsięwzięcia, które mogłyby powodować wtórne oddziaływania 

na nietoperze, lub związanych z oddziaływaniami bezpośrednimi na nietoperze, np. na 

bioróżnorodność.  

 

Oddziaływania skumulowane  

Na etapie budowy/likwidacji w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia będą występować 

inne aktywności związane z ruchem statków na tym obszarze (żegluga morska, rybołówstwo), ale 

w mniejszej skali niż poza okresem prowadzonych prac związanych z realizacją inwestycji, ze 

względu na strefy bezpieczeństwa, jakie będą ustanawiane wokół statków budowlanych.  

 

Porównanie wariantów 

Podczas przeprowadzonych badań nietoperzy nie stwierdzono ich aktywności w części trasy 

wariantu alternatywnego (Rogowo), ale stwierdzono takową aktywność w odcinku wspólnym dla 

obydwu wariantów. Nie można jednak wykluczyć, że migracja nietoperzy, która nie występuje 

w określonych korytarzach, może występować w poszczególnych latach na trasie obydwu 

wariantów. Ze względu jednak na pomijalną wielkość potencjalnych oddziaływań, nie wpływa to na 

różnice  

w ocenie środowiskowej rozważanych wariantów.   

 Wnioski 

Przedsięwzięcie, w żadnym z rozważanych wariantów, pojedynczo ani w kumulacji z innymi 

projektami idziałaniami, na żadnym z etapów – budowy, eksplatacji i likwidacji, nie będzie 

powodować istotnych oddziaływań na nietoperze migrujące nad wodami Morza Bałtyckiego.  

 

  



 
 
 
 
 

 

599 

 

9.16 Bioróżnorodność 

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. 

definiuje bioróżnorodność w następujący sposób: „Różnorodność biologiczna oznacza 

zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących, z ekosystemów lądowych, morskich 

i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. Dotyczy to 

różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami”. Zgodnie z art. 3 ust. 

1 lit. b Dyrektywy 2011/92/UE, ocena oddziaływania na środowisko polega w szczególności na 

zbadaniu wpływu danego przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną, ze szczególnym 

uwzględnieniem gatunków i siedlisk chronionych na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy 

Ptasiej. Założenie te jest jednym z podstawowych do sporządzenia tego Rozdziału.  

 

Z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej Morza Bałtyckiego istotne znaczenie ma 

działalność sieci BSPA (Baltic Sea Protected Areas) HELCOM. Głównym celem tworzenia systemu 

HELCOM BSPA jest ochrona środowisk przyrodniczych i różnorodności biologicznej (fauny, flory, 

siedlisk) oraz procesów ekologicznych regulujących funkcjonowanie ekosystemu morskiego. 

 

Wymogi w zakresie ochrony bioróżnorodności znajdują swój wyraz w przepisach Dyrektywy 

2011/92/UE (pkt 4 i pkt 5 lit. b Załącznika IV), a w konsekwencji przepisy krajowe, zawarte 

zarówno w Uooś, jak i ustawie o ochronie przyrody. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. d Uooś 

niniejszy rozdział Raportu zawiera informacje o różnorodności biologicznej oraz ocenę w jaki sposób 

Przedsięwzięcie może na nią oddziaływać.  

 

Niniejszy rozdział Raportu realizuje wymóg IV.11 lit a) postanowienia RDOŚ w Szczecinie  

z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12. 

 

Ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną została wykonana w oparciu  

o przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej w 2013 r. „Poradnik dotyczący włączania 

problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do oceny oddziaływania na środowisko” 

(dalej „Poradnik KE”). 

 

Sieć obszarów Natura 2000 utworzona na mocy Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej 

stanowi podstawę unijnej polityki w zakresie różnorodności biologicznej, należy jednak pamiętać, 

że koncepcja różnorodności biologicznej nie ogranicza się do sieci Natura 2000:   

• Dyrektywy Ptasia i Siedliskowa obejmują również gatunki i siedliska poza obszarami sieci 

Natura 2000;  

• zgodnie z art. 6 ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej „odpowiedniej oceny” wymaga każdy plan lub 

przedsięwzięcie, które może mieć znaczący wpływ na obszar sieci Natura 2000, nawet jeśli jest 

realizowany, poza tym obszarem;  

• przepisy art. 10 Dyrektywy Siedliskowej podkreślają wagę zapewnienia spójności ekologicznej 

obszarów sieci Natura 2000; 

• wreszcie unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. zatwierdzona 

przez Radę i Parlament Europejski obejmuje całe terytorium UE i podkreśla korzyści, jakie 

przynosi nam ekosystem. Zawiera ona pakiet działań koniecznych do zatrzymania utraty 

różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów do 2020 r. oraz do przywrócenia 

ich w możliwie największym stopniu (Komisja Europejska, 2013).  

W ocenie oddziaływania Przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną przeanalizowane zostały 

wszystkie główne problemy z nią związane, określone w Poradniku KE tj.: 

• degradacja funkcji ekosystemów; 

• utrata siedlisk, fragmentacja (w tym zakresu lub jakości siedlisk, obszarów znajdujących się 

pod ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000, fragmentacja lub izolacja siedlisk, 

oddziaływanie na proces konieczny do tworzenia lub utrzymywania ekosystemów); 
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• utrata różnorodności gatunków (w tym gatunków będących pod ochroną na mocy przepisów 

Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej); 

• utrata różnorodności genetycznej. 

 Charakterystyka 

Morze Bałtyckie jest odizolowane od innych mórz i posiada wąskie połączenie z Morzem Północnym 

poprzez Cieśniny Duńskie. W związku z tym pełne wymienienie wód Morza Bałtyckiego trwa około 

30 lat (Stigebrandt, 2001). Wody morskie wpadają do Morza Bałtyckiego głównie podczas 

zimowych burz. Te zdarzenia napływowe przynoszą wodę o wyższym zasoleniu, a także poprawiają 

warunki tlenowe w głębokich wodach. Woda słodka dociera do Morza Bałtyckiego z licznych rzek, 

co odpowiada około jednej czwartej całkowitej objętości wody rocznie (Bergström i in. 2001). 

 

Z powodu niskiego zasolenia liczba występujących gatunków w Morzu Bałtyckim jest mała  

w porównaniu z większością innych mórz. Jednak ze względu na unikalne zasolenie oraz wysoką 

zmienność typów siedlisk, Morze Bałtyckie charakteryzuje się stosunkowo dużą bioróżnorodnością. 

 

Rysunek 9-96 Zasolenie w różnych obszarach Morza Bałtyckiego (lewy rysunek; ang. bottom salinity – 
pl. zasolenie dna) oraz całkowita liczba gatunków w zlewniach (bezkręgowce, ryby, ssaki, ptaki, 
makrofity; ang. number of species – pl. liczba gatunków). Niebieskie wykresy kołowe pokazują, w jaki 
sposób proporcje gatunków słodkowodnych, słonawych i morskich przesuwają się wzdłuż gradientu 
zasolenia (ang. proportion of macrospecies by origin – pl. proporcja makrogatunków według 
pochodzenia; ang. marine – pl. morskie; ang. brackish – pl. słonawe; ang. freshwater – pl słodkowodne) 
(Furman i in., 2014) (HELCOM, 2017g). 

Poniższa charakterystyka została oparta o zintegrowaną ocenę bioróżnorodności biologicznej 

przeprowadzoną przy użyciu narzędzia HELCOM (BEAT 3.0) dla pięciu kluczowych receptorów: 

siedlisk dennych, planktonu, ryb, ssaków oraz ptaków morskich.  

 

Do oceny wykorzystano wskaźnik BQR w skali od 0 do 1 (Biological Quality Ratios), którego wartość 

progowa wynosi 0,6 pkt. Wyniki powyżej tej wartości wskazują na dobry stan bioróżnorodności. 

Tabela 9-102 Kategorie wyników zintegrowanej oceny różnorodności biologicznej (HELCOM, 2017g). 

Wartość BQR Kategoria statusu 

BQR ≥ 0,6 
0,8-1,0 Dobra – Najwyższa wartość 

0,6-0,8 Dobra – Wysoka wartość 

BQR < 0,6 0,4-0,8 Zła – Niska wartość 
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Wartość BQR Kategoria statusu 

0,2-0,4 Zła – Niższa wartość 

0-0,2 Zła – Najniższa wartość 

 

Pod uwagę zostały wzięte wyniki dla obszarów leżących w granicach polskich obszarów morskich, 

tj.: Basenu Bornholmskiego (441 gatunków), Basenu Gdańskiego (292 gatunków) oraz wschodniej 

części Basenu Gotlandzkiego (294 gatunki). 

 

 

Rysunek 9-97 Podział Morza Bałtyckiego na 17 zlewni opartych na topografii i hydrologii. 

Charakterystyka receptorów 

Siedliska denne 

Siedliska denne zostały ocenione przy wykorzystaniu wskaźnika stanu makrofauny dna miękkiego 

określającego zmiany w składzie gatunkowym oraz wrażliwości gatunków na zakłócenia. Ponadto 

do oceny wykorzystano wskaźnik eutrofizacji tzw. „dług tlenowy” określającego warunki życia dla 

makrofauny na głębszych obszarach. 

 

Obszary Basenu Bornholmskiego oraz Gdańskiego zostały ocenione wyłącznie za pomocą 

wskaźnika długu tlenowego, z uwagi na brak ustalonych wartości progowych dla wskaźnika stanu 

makrofauny dna miękkiego. 
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Tabela 9-103 Wynik ze zintegrowanej oceny siedlisk dennych (HELCOM, 2017g). 

Jednostka oceny 
przestrzennej 

BQR 
Liczba wykorzystanych 
wskaźników 

Basen Bornholmski 0,31 1 

Basen Gdański 0,40 1 

Wschodnia część Basenu 
Gotlandzkiego 

0,56 2 

 

Status bioróżnorodności siedlisk dennych został określony jako „zły”. 

 

Wykonane badania potwierdzają małą bioróżnorodność fitobentosu w strefie potencjalnego wpływu 

Przedsięwzięcia. Na badanym obszarze nie stwierdzono występowania roślin naczyniowych 

zakorzenionych w dnie piaszczystym. Dno twarde natomiast porośnięte jest głównie fauną 

poroślową – gęstymi koloniami omułka, a także miejscami jamochłonami Hydrozoa. Tylko  

w jednym miejscu (głaz na głębokości około 17,5 m), odnotowano obecność jednego okazu 

makroglonu – najprawdopodobniej Vertebrata fucoides (Hudson) Kuntze, 1891. Więcej informacji 

w Załączniku 2.C do Raportu. 

 

Badania zoobentosu wykazały występowanie dwóch rodzajów siedlisk dna morskiego – osady 

piaszczyste (miejscami z domieszką gliny) oraz kamienne rafy. Oba siedliska zasiedlały typowe 

zespoły makrozoobentosu o relatywnie wysokim stopniu różnorodności taksonomicznej. 

Największą liczbę taksonów na dnie miękkim stwierdzono w wariancie Niechorze-Pogorzelica (20), 

nieco mniejszą w wariancie Rogowo (18), najuboższym pod względem różnorodności 

taksonomicznej był najgłębszy odcinek wspólny (14 taksonów). Najwięcej taksonów stwierdzono 

na dnie kamienistym, szczególnie w wariancie Niechorze-Pogorzelica. Kamienną rafę zasiedlało tam 

26 taksonów makrozoobentosu. Na podstawie równania Shannona-Wienera, uwzględniającego 

liczebność taksonów oraz udział taksonów w strukturze liczebności, wyliczony został indeks 

różnorodności biologicznej w próbkach pobranych na poszczególnych odcinkach gazociągu. 

Najwyższe wartości średnie i maksymalne indeksu obliczone zostały dla wariantu Rogowo 

(odpowiednio 1,64 i 2,10), nieco niższe dla wariantu Niechorze-Pogorzelica (odpowiednio 1,53 

i 1,85), natomiast najniższe dla odcinka wspólnego obu wariantów (odpowiednio 0,96 i 1,51). 

Wartości minimalne indeksu wahały się natomiast od 0,00 (dla części wspólnej) do 1,10 (dla 

wariantu Niechorze-Pogorzelica) (patrz Załącznik 2.D do Raportu). 

 

Plankton 

Plankton został oceniony przy wykorzystaniu dwóch wskaźników eutrofizacji: współczynnika 

zakwitu sinic oraz poziomu chlorofilu a. 

Tabela 9-104 Wynik ze zintegrowanej oceny planktonu (HELCOM, 2017g). 

Jednostka oceny 
przestrzennej 

BQR 
Liczba wykorzystanych 
wskaźników 

Basen Bornholmski 0,39 2 

Basen Gdański 0,40 2 

Wschodnia część Basenu 

Gotlandzkiego 
0,44 2 

 

Status bioróżnorodności planktonu został określony jako „zły”. 

 

Wykonane na potrzeby Przedsięwzięcia badania i analizy fitoplanktonu w zakresie struktury 

taksonomicznej, liczebności i biomasy wykazały niewielkie zróżnicowanie przestrzenne 

fitoplanktonu przy jednoczesnej znacznej zmienności tych parametrów w poszczególnych 

terminach badań. Świadczy to o jednorodności obszaru i zmienności fenologicznej zespołu 

fitoplanktonowego występującego w badanym rejonie. W analizowanych próbkach fitoplanktonu 

z obszaru badań zidentyfikowano łącznie 115 taksonów fitoplanktonu, reprezentujących 10 grup. 
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Całkowita liczba taksonów stwierdzonych na poszczególnych stacjach badawczych była zbliżona 

i wynosiła od 112 (wariant Rogowo) do 115 (wariant Niechorze-Pogorzelica). Średnia całkowita 

biomasa fitoplanktonu na stacjach obszaru badań utrzymywała się poniżej wartości średniej 

dekadowej wyznaczonej z danych PMŚ za okres 2006–2015, jednak jest bardzo zbliżona do 

średnich z lat 2010 – 2016. Zmiany średnich miesięcznych koncentracji chlorofilu a w cyklu 

rocznym są zbieżne z wynikami badań przeprowadzonych w rejonie Basenu Bornholmskiego 

w latach 1965-2016.  

 

Na podstawie otrzymanych wyników badań fitoplanktonu dla każdej stacji w poszczególnych 

miesiącach badań obliczono wartości dwóch wskaźników różnorodności biologicznej: wskaźnika 

bogactwa gatunkowego Margalefa oraz wskaźnika różnorodności gatunkowej Shannona.  

 

Wartości wskaźnika Margalefa w marcu, maju, lipcu i wrześniu utrzymywały się na podobnym 

poziomie. Średnia wartość wskaźnika w miesiącu dla badanych stacji w warstwie 0-10 m wahała 

się od 7,5 do 8,0, a dla warstwy 10-20 m od 7,4 do 8,5. W listopadzie zanotowano znacznie 

mniejsze bogactwo gatunkowe. Średnia wartość wskaźnika w tym miesiącu dla warstwy 0-10 m 

wynosiła 5,4, a dla warstwy 10-20 m wynosiła 5,5. Maksymalną wartość wskaźnika (9,8) 

odnotowano na stacji F_13 (wariant Niechorze-Pogorzelica) w lipcu w warstwie wody 10-20 m, 

a minimalną (4,3) na tej samej stacji w listopadzie. 

 

Najwyższe wartości wskaźnika Shannona wystąpiły w lipcu i wrześniu. Średnia wartość wskaźnika 

w tych miesiącach w warstwie 0-10 m wynosiła 2,7, a w warstwie 10-20 m wynosiła 2,5 w lipcu 

i 2,8 we wrześniu. W marcu i maju zanotowano nieco mniejszą różnorodność. Średnia wartość 

wskaźnika dla obu warstw wody utrzymywała się w granicach od 1,7 do 2,0. Najniższą 

różnorodność odnotowano w listopadzie, kiedy to wskaźnik Shannona w warstwie wody 0-10 m 

wynosił 0,7, a w warstwie 10-20 m 0,6. Maksymalną wartość wskaźnika (2,9) zanotowano na stacji 

F_13 (wariant Niechorze-Pogorzelica) we wrześniu, w warstwie wody 10-20 m. Natomiast wartość 

minimalną (0,5) w listopadzie na stacjach F_12 (odcinek wspólny dla obu wariantów) w warstwie 

0-10 m i F_14 (wariant Rogowo) w warstwie 10-20 m. 

 

Szczegółowe wyniki badań fitoplanktonu zaprezentowano w Załączniku 2.A do Raportu. 

 

W obszarze planowanej inwestycji, stwierdzono występowanie łącznie 24 taksonów 

mezozooplanktonu, z czego 8 przynależało do widłonogów (Copepoda), 5 do wioślarek (Cladocera), 

5 do wrotków (Rotifera), 1 do ogonic (Appendicularia) i 5 stanowiły organizmy meroplanktonowe. 

Najwyższą liczbę taksonów (15) odnotowano w lipcu i wrześniu 2018 r. na przebiegu wariantu 

Niechorze-Pogorzelica i we wrześniu 2018 r. na przebiegu wariantu Rogowo. Najniższą liczbę 

taksonów (9) stwierdzono w lipcu 2018 r. na części wspólnej obydwu wariantów.  

 

Różnorodność gatunkowa mezozooplanktonu nie różniła się znacznie pomiędzy poszczególnymi 

stacjami badawczymi. Jedynie w lipcu 2018 r. stwierdzono większe różnice w składzie 

taksonomicznym mezozooplanktonu pomiędzy stacjami zlokalizowanymi bliżej i dalej brzegu. 

Liczba taksonów i skład taksonomiczny mezozooplanktonu stwierdzone w trakcie 

przeprowadzonych badań środowiskowych nie odbiegają od wyników badań mezozooplanktonu  

w południowym Bałtyku realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.  

 

Na podstawie otrzymanych wyników badań mezozooplanktonu dla stacji położonych w trzech 

wyróżnionych obszarach – części wspólnej obu wariantów, wariancie Niechorze-Pogorzelica 

i wariancie Rogowo, obliczono wskaźnik różnorodności gatunkowej Shannona. Wartości tego 

wskaźnika odnotowane na stacjach położonych w analizowanych obszarach w poszczególnych 

miesiącach były relatywnie zbliżone, co świadczy o dużym podobieństwie struktury 

mezozooplanktonu w badanych obszarach. Najwyższe wartości wskaźnika Shannona 

w wyróżnionych obszarach zarówno dla danych liczebności, jak i biomasy stwierdzono w marcu, 

jedyny wyjątek stanowił obszar części wspólnej, gdzie maksymalną wartość wskaźnika Shannona 
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dla biomasy stwierdzono w maju. Obserwowane wartości wskaźnika były niższe w dalszej części 

roku, osiągając w lipcu minimalną wartość dla wszystkich trzech obszarów. Natomiast we wrześniu 

wartości wskaźnika ponownie wzrosły, były one jednak niższe niż w marcu. 

 

Szczegółowe wyniki badań zaprezentowano w Załączniku 2.B do Raportu. 

 

Ryby 

Obszary przybrzeżne i otwarte morza charakteryzują się różnym składem gatunkowym 

występujących ryb, co jest wynikiem zróżnicowanego gradientu zasolenia.  

 

Zarówno w południowo-zachodniej części Morza Bałtyckiego, jak i na otwartym morzu dominującą 

grupą są gatunki morskie. Przybrzeżne obszary stanowią kluczowe siedliska dla gatunków 

słodkowodnych, takich jak okoń i karpiowate, a także obszary tarła i żerowania dla wielu gatunków 

morskich, takich jak dorsz czy śledź. Migrujące gatunki, takie jak łosoś i trocie, minóg morski 

spędzają większość fazy wzrostu w Morzu Bałtyckim.  

 

Ocena bioróżnorodności ryb na morzu otwartym (dorsz, gładzica, sola, śledź, szprot) opiera się na 

wskaźnikach średniej śmiertelności połowowej oraz poziomie biomasy tarłowej. 

 

Ocena bioróżnorodności ryb przybrzeżnych opiera się na wskaźnikach liczebności kluczowych 

przybrzeżnych gatunków ryb (okoń, stornia) oraz liczebności kluczowych przybrzeżnych rodzin ryb 

(np. karpiowate). 

 

Status bioróżnorodności dla ryb na morzu otwartym, zarówno dla ryb dennych, jak i pelagicznych 

został określony jako „zły”. 

Tabela 9-105 Wynik ze zintegrowanej oceny ryb na morzu otwartym (HELCOM, 2017g). 

ICES SD BQR 
Liczba wykorzystanych 
wskaźników 

24 0,22 4 

25 0,53 2 

26 0,53 2 

 

W ramach przeprowadzonych badań morskich ogółem złowiono ryby należące do 29 gatunków.  

W całym okresie badań złowiono larwy i osobniki juwenilne ryb należące do 9 taksonów. Najwięcej 

taksonów obserwowano w próbach z wiosny i lata. Ze względu na trudności z oznaczeniem larw 

ryb dobijakowatych i babkowatych do poziomu gatunku oznaczono je do poziomu rodziny. 

 

W przypadku ichtiofauny dorosłej w sezonie zimowym złowiono ryby należące do 17 gatunków, 

największą różnorodność gatunkową zaobserwowano w stawnych sieciach badawczych (12 

gatunków). W sezonie wiosennym liczba gatunków sięgnęła 17, przy czym najwięcej gatunków 

złowiono w sieci stawne. W sezonie letnim ogółem złowiono ryby należące do 21 gatunków 

(najwięcej – 15 w sieci stawne). W zimie złowiono ryby należące do 18 gatunków (najwięcej – 12 

we włok denny).  

 

Celem oceny różnorodności biologicznej ichtiofauny obszaru Przedsięwzięcia, na podstawie 

równania Shannona-Wienera wyliczono indeks dla liczebności, biorąc pod uwagę strukturę 

gatunkową uzyskaną w poszczególnych narzędziach badawczych. Zrezygnowano z wyliczenia 

wskaźnika dla włoka pelagicznego ze względu na charakter pracy narzędzia, łowiącego głównie 

ryby pelagiczne, niezwiązane z siedliskiem dna morskiego. Najwyższe wartości wskaźnika 

Shannona na pojedynczych stacjach uzyskano w sieci typu Nordic, natomiast najwyższą średnią 

we wszystkich sezonach (poza jesienią dla wariantu Rogowo) uzyskano z danych pochodzących 

z włoka dennego.  
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W celach porównawczych zestawiono wyniki z przeliczonym indeksem Shannona-Wienera z danych 

uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu ichtiofauny morskich wód przybrzeżnych 

i przejściowych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2011 – 2017. Uzyskane 

wyniki wskazują, że poziom bioróżnorodności wariantu Niechorze-Pogorzelica jest na poziomie 

średnim a wariantu Rogowo poniżej średniego w stosunku do przebadanych w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska morskich wód przybrzeżnych i przejściowych. 

 

Szczegółowe wyniki badań ichtiofauny zaprezentowano w Załączniku 2.G do Raportu.  

 

Ssaki morskie (foki) 

Status fok został oceniony poprzez wskaźniki odzwierciedlające trendy i liczebność populacji, ale 

też ich rozmieszczenie. Foki szare zostały także ocenione przy użyciu wskaźników określających 

zmiany stanu odżywienia i statusu reproduktywnego. Stan bioróżnorodności dla fok został 

określony jako „zły”. 

Tabela 9-106 Wynik ze zintegrowanej oceny fok (HELCOM, 2017g). 

Jednostka oceny 
przestrzennej 

BQR 
Liczba wykorzystanych 
wskaźników* 

Basen Bornholmski 0,12 13 

Basen Gdański 0,48 8 

Wschodnia część Basenu 

Gotlandzkiego 
0,48 8 

*Liczba wprowadzonych wskaźników jest wyższa niż liczba wskaźników podstawowych, ponieważ wskaźniki 
zostały ocenione wieloma parametrami, które zostały wprowadzone indywidualnie. 

 

Szarytka morska 

Status bioróżnorodności szarytki (foki szarej) na obszarze Morza Bałtyckiego został określony jako 

„zły”. Taki stan może być spowodowany niedostatecznym statusem reprodukcyjnym i stanem 

odżywienia. Liczebność szarytki różni się w zależności od zlewni. W 2015 r. spośród około 22 000 

szarytek zidentyfikowanych w Zatoce Botnickiej oraz na Morzach Alandzkim i Archipelagowym, 

zaledwie kilka dziesiątek tego gatunku zostało zidentyfikowanych wzdłuż polskiego wybrzeża.  

 

Foka pospolita 

Status bioróżnorodności foki pospolitej na obszarze Morza Bałtyckiego, z wyjątkiem populacji 

występującej na obszarze cieśniny Kattegat został określony jako „zły”. W południowo-zachodniej 

części Morza Bałtyckiego wartość progowa dla wskaźnika stopy wzrostu i liczebności nie została 

osiągnięta. 

 

Foka obrączkowana 

Status bioróżnorodności foki obrączkowanej na obszarze Morza Bałtyckiego został określony jako 

„zły”. 

 

Podczas przeprowadzonego programu badań nie stwierdzono obecności fok, ani podczas obserwacji 

lotniczych, ani podczas obserwacji brzegu morskiego. Szczegółowe wyniki badań ssaków morskich 

zaprezentowano w Załączniku 2.F do Raportu.  

 

Ptaki morskie 

Struktura występujących ptaków w obszarze Morza Bałtyckiego jest bardzo zmienna w zależności 

od pór roku. Gatunki takie jak, np. mewa srebrzysta występują podczas zimowania, jak i okresu 

rozrodczego, podczas gdy niektóre gatunki występują w całym regionie Morza Bałtyckiego, a inne 

są ograniczone do mniejszych części Morza Bałtyckiego lub tylko wybranych miejsc. 

 

Ocena bioróżnorodności ptaków morskich opiera się na wskaźnikach ich liczebności w sezonie 

lęgowym i zimowym. 
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Status bioróżnorodności dla ptaków morskich dla obszaru całego Morza Bałtyckiego został 

określony jako „zły”. 

Tabela 9-107 Wynik ze zintegrowanej oceny ptaków morskich (HELCOM, 2017g). 

Jednostka oceny 
przestrzennej 

BQR 
Liczba wykorzystanych 
wskaźników 

Morze Bałtyckie 0,56 2 

 

Podczas przeprowadzonych badań, w obszarze potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia,  

w obydwu rozważanych wariantach, stwierdzono 21 gatunków ptaków morskich. Łączna liczebność 

odnotowanych osobników wyniosła 26 986 z czego 8 gatunków przekraczała 100 osobników: 

lodówka, markaczka, uhla, alka i nurzyk, mewa srebrzysta, nury (czarno i rdzawoszyi).  

Rozkład gatunkowy ptaków zimujących potwierdza tendencje znane z innych monitoringów ptaków 

zimujących na polskich obszarach morskich. Gatunkiem zdecydowanie dominującym była lodówka 

(60%). Znaczący udział miały markaczka (23%) i uhla (8%). Ogółem zidentyfikowano 75 gatunków 

ptaków migrujących w obszarze Przedsięwzięcia. Najliczniejsze gatunki należą do grupy kaczek 

morskich: markaczka, lodówka, uhla, a następnie świstun, nurzyk i alka. Szczegółowe informacje 

o wynikach obserwacji przedstawiono w Załączniku 2.E do Raportu.  

 

Charakterystyka elementów środowiska istotnych z punktu widzenia oceny jego oddziaływania na 

różnorodność biologiczną Morza Bałtyckiego, w obszarze potencjalnego oddziaływana 

Przedsięwzięcia w jego rozważanych wariantach, przedstawiona została w: 

• Rozdziale 9.10 w odniesieniu do planktonu; 

• Rozdziale 9.11 w odniesieniu do siedlisk dennych i bentosu; 

• Rozdziale 9.12 w odniesieniu do ryb; 

• Rozdziale 9.13 w odniesieniu do ssaków morskich; 

• Rozdziale 9.14 w odniesieniu do ptaków morskich. 

 Ocena oddziaływania 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, w jego rozważanych wariantach, w odniesieniu do planktonu, 

siedlisk dennych i bentosu, ryb, ssaków morskich i ptaków morskich, ocenione zostały odpowiednio 

w Rozdziałach od 9.10, 9.11, 9.12, 9.13 i 9.14 Raportu. Dodatkowo w Rozdziale 9.18 Raportu 

oceniony został wpływ Przedsięwzięcia na strukturę i funkcję obszarów Natura 2000 Zatoka 

Pomorska PLB990003 i Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002, warunkujące zrównoważone 

trwanie populacji chronionych w nich gatunków. Wyniki poszczególnych ocen zostały wzięte pod 

uwagę podczas oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną. W ramach oceny 

przeanalizowano wpływ Przedsięwzięcia w kontekście: 

• możliwości degradacji funkcji ekosystemów, warunkujących zrównoważone trwanie populacji 

gatunków i siedlisk dennych oraz chronionych siedlisk przyrodniczych; 

• utraty, fragmentacji oraz izolacji siedlisk gatunków, w tym siedlisk dennych oraz objętych 

ochroną siedlisk przyrodniczych; 

• utraty różnorodności gatunkowej; 

• utraty wewnątrzgatunkowej różnorodności genetycznej. 

Wpływ na funkcje ekosystemu 

Realizacja Przedsięwzięcia, niezależnie od jego wariantu, nie będzie skutkować znaczącą zmianą 

warunków środowiskowych w swoim otoczeniu, która mogłaby zaburzyć funkcje ekosystemu wód 

morskich akwenu, w obrębie którego będzie ono zlokalizowane. 

 

Na etapach budowy i likwidacji Przedsięwzięcia na skutek fizycznej ingerencji w dno nastąpi 

wzburzenie osadów. Będzie ono skutkowało zmianą jakości wody w rejonie Przedsięwzięcia, 

związaną ze wzrostem koncentracji zawiesiny w wodzie oraz uwolnieniem zanieczyszczeń  
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i substancji biogennych z osadów do toni wodnej. Pogorszenie przezroczystości wody będzie jednak 

chwilowe (nie będzie trwało dłużej niż 15 godzin), a przewidywana skala uwolnień zanieczyszczeń 

– nieznacząca (patrz Rozdział 9.2). Dodatkowo należy zauważyć, że w strefie płytkich wód 

przybrzeżnych, zachodzą intensywne procesy litomorfodynamiczne, powodujące naturalne 

wzburzenie osadów dennych. Dlatego też chwilowy wzrost zmętnienia wody w tej strefie, nie będzie 

najprawdopodobniej odczuwalny dla przebywających w niej organizmów. Nie przewiduje się, aby 

Przedsięwzięcie mogło istotnie pogorszyć jakość siedlisk pelagicznych w swoim rejonie, a co za tym 

idzie – w sposób znaczący wpłynąć na funkcjonowanie organizmów z tych siedlisk korzystających.  

 

Podczas budowy i likwidacji Przedsięwzięcia dojdzie do zaburzenia fragmentu powierzchni siedlisk 

dennych oraz zniszczenia organizmów bentosowych je zasiedlających. To z kolei spowoduje pewne 

czasowe uszczuplenie zasobów pokarmowych organizmów na wyższych poziomach troficznych – 

ryb, ptaków morskich i ssaków morskich. Biorąc jednak pod uwagę: 

• nieznaczną skalę przestrzenną tego zaburzenia; 

• zdolności regeneracyjne zbiorowisk bentosu; 

• dostępność w rejonie Przedsięwzięcia siedlisk dennych zasiedlanych przez zbiorowiska 

bentosu o analogicznym charakterze; 

• wprowadzenie do środowiska dodatkowego substratu twardego, w postaci niezakopanych 

odcinków gazociągu, który będzie mógł zostać zasiedlony przez organizmy bentosowe (tzw. 

„sztucznej rafy”); 

nie przewiduje się, aby Przedsięwzięcie mogło w sposób znaczący wpłynąć na podstawowe funkcje 

ekosystemu przedmiotowego akwenu, tj. funkcję zapewniania siedliska oraz funkcję produkcyjną 

dostarczania zasobów pokarmowych. 

 

Podsumowując, Przedsięwzięcie, niezależnie od wariantu, nie spowoduje degradacji funkcji 

ekosystemu wód morskich akwenu, wewnątrz którego będzie ono zlokalizowane, warunkujących 

zrównoważone trwanie populacji gatunków oraz siedlisk na tym akwenie występujących.  

 

Wpływ na siedliska gatunków, w tym siedliska denne oraz siedliska przyrodnicze 

Przedsięwzięcie, w obu rozważanych wariantach, spowoduje zaburzenie fragmentu powierzchni 

siedlisk dennych oraz zniszczenie zbiorowisk bentosu je zasiedlających. Ze względu na ograniczony 

zasięg przestrzenny, nie doprowadzi ono do znaczącego zmniejszenia dostępności siedlisk dennych 

wykorzystywanych przez organizmy morskie. Co więcej, na odcinkach gazociągu, które nie zostaną 

zakopane, wprowadzony zostanie dodatkowy substrat twardy, mogący pełnić rolę siedliskową dla 

organizmów bentosowych – głównie małży, zaś w strefie prześwietlonej również makroglonów. 

 

Przedsięwzięcie, niezależnie od wariantu, nie będzie skutkowało zniszczeniem ani przekształceniem 

chronionych siedlisk przyrodniczych w obszarach morskich. Nie spowoduje ono również znaczącej 

fragmentacji ani izolacji siedlisk gatunków, w tym siedlisk dennych.  Oddziaływania na siedliska 

gatunków będą miejscowe, krótko lub średniookresowe i odwracalne.   

 

Wpływ na różnorodność gatunkową 

Pomimo, że w związku z Przedsięwzięciem nastąpi zaburzenie siedlisk dennych oraz zniszczenie 

bytujących w ich obrębie organizmów bentosowych, nie przewiduje się, aby mogło ono wpłynąć na 

różnorodność gatunkową tej grupy organizmów w swoim rejonie. Przedsięwzięcie nie będzie 

ingerowało w obszar siedliska dennego o unikalnej charakterystyce, którego przekształcenie 

mogłoby zagrozić utrzymaniu lokalnych populacji, któregokolwiek ze zidentyfikowanych podczas 

badań gatunków. W wyniku realizacji Przedsięwzięcia nie dojdzie do zniszczenia osobników 

gatunków rzadkich w tej części Morza Bałtyckiego (patrz Rozdział 9.11 ROOŚ). Zniszczone siedliska 

będą się odbudowywać, choć możliwe, że w zmienionej strukturze gatunkowej, bez istotnego 

wpływu jednak na bioróżnorodność ekosystemu.   
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Zaburzenia występujące podczas etapów budowy i likwidacji Przedsięwzięcia, związane z ruchem 

statków oraz układaniem/zakopywaniem gazociągu, powodować będą płoszenie oraz czasowe 

wyparcie z siedlisk organizmów morskich. Będzie to w szczególności dotyczyć ptaków morskich 

zimujących na przedmiotowym akwenie, w przypadku których płoszenie występować może  

w zasięgu do ok. 1 500 m od jednostek zaangażowanych w proces budowy/likwidacji. Przewiduje 

się jednak, że po ustaniu ww. zaburzeń, zidentyfikowane podczas inwentaryzacji gatunki fauny 

powrócą na opuszczone wcześniej siedliska. Należy podkreślić, że przepłoszenie będzie miejscowe 

i nie wpłynie na bioróżnorodność ekosystemu Morza Bałtyckiego w regionie realizacji 

Przedsięwzięcia.  

 

W związku z powyższym, Przedsięwzięcie, w obu rozważanych wariantach, nie wpłynie na 

różnorodność gatunkową wód morskich akwenu, na obszarze którego będzie ono realizowane. 

 

Wpływ na różnorodność genetyczną 

Przedsięwzięcie nie spowoduje izolacji lokalnych populacji gatunków organizmów morskich - nie 

stworzy nieprzekraczalnej dla nich bariery. W związku z powyższym nie wpłynie ono na poziom 

zmienności genetycznej w obrębie populacji gatunków (wewnątrzgatunkową różnorodność 

genetyczną) na akwenie, w obrębie którego będzie ono realizowane. 

 Wnioski 

W przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia nie przewiduje się, aby mogło ono przyczynić się do 

zmniejszenia różnorodności biologicznej akwenu morskiego, w którym będzie ono realizowane. 

 

Realizacja Przedsięwzięcia niezależnie od wariantu nie spowoduje: 

1) degradacji funkcji ekosystemów, od których zależne byłoby zrównoważone trwanie lokalnych 

populacji gatunków i siedlisk dennych oraz chronionych siedlisk przyrodniczych; 

2) znaczącej utraty powierzchni oraz fragmentacji siedlisk gatunków, w tym siedlisk dennych oraz 

chronionych siedlisk przyrodniczych; 

3) izolacji siedlisk gatunków, w tym siedlisk dennych oraz chronionych siedlisk przyrodniczych; 

4) utraty różnorodności gatunkowej organizmów morskich; 

5) utraty wewnątrzgatunkowej różnorodności genetycznej organizmów morskich. 
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9.17 Obszary chronione na obszarach morskich 

W rozdziale dokonano opisu obszarów chronionych na morzu występujących w zasięgu 

oddziaływania Przedsięwzięcia w jego obu rozważanych wariantach – wariancie Niechorze-

Pogorzelica i wariancie Rogowo wraz z oceną oddziaływania Przedsięwzięcia na te obszary.  

 
Podstawą prawną dokonanych analiz są zarówno regulacje prawne międzynarodowe, unijne jak  

i krajowe akty prawne. Mając na uwadze planowane usytuowanie Przedsięwzięcia na obszarze 

Morza Bałtyckiego istotne znaczenie z punktu widzenia szczególnej ochrony ma decyzja  

o nominowaniu wszystkich zatwierdzonych bałtyckich obszarów Natura 2000 (w odniesieniu do 

państw członkowskich UE, Rosja wyznacza swoje własne obszary) jako Bałtyckie Obszary 

Chronione (Baltic Sea Protection Areas – BSPA) w ramach konwencji HELCOM do końca 2009 r.42 

Tworzenie sieci BSPA (obecnie: Morskich Obszarów Chronionych; ang. Marine Protected Areas – 

MPAs) zostało zapoczątkowane rekomendacją 15/5 z 10.03.1994 r., na podstawie art. 15 

Konwencji Helsińskiej. Głównym celem tworzenia systemu HELCOM BSPA jest ochrona środowisk 

przyrodniczych i różnorodności biologicznej (fauny, flory, siedlisk) oraz procesów ekologicznych 

regulujących funkcjonowanie ekosystemu morskiego. BSAP przyjmuje podejście na poziomie 

ekosystemu, oparte na zintegrowanym zarządzaniu działalnością ludzką, która wpływa na 

ekosystem oraz środowisko morskie, a tym samym wspiera zrównoważone wykorzystywanie dóbr 

i usług tego ekosystemu. BSAP zawiera także dokument dotyczący wskaźników wykorzystywanych 

do monitorowania i oceny celów.  

 

Ponieważ kompletna ocena oddziaływania Przedsięwzięcia została wykonana i zaprezentowana 

w Rozdziale 9.18 Raportu, w tym Rozdziale zostały przedstawione tylko informacje uzupełniające  

i podsumowujące, w odniesieniu do Morskich Obszarów Chronionych HELCOM. 

 Charakterystyka 

Charakterystyka obszarów chronionych na morzu w zasięgu oddziaływania Przedsięwzięcia w jego 

rozważanych wariantach wykonana została w oparciu o materiały istniejące, w tym informacje 

pochodzące z bazy danych Morskich Obszarów Chronionych HELCOM, materiały kartograficzne oraz 

dane geoprzestrzenne. 

 

Oba rozważane warianty lokalizacyjne Przedsięwzięcia – wariant Niechorze-Pogorzelica i wariant 

Rogowo w części morskiej przecinają następujące obszary chronione na morzu: 

• obszar Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003; 

• obszar Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002; 

• Morski Obszar Chroniony HELCOM nr 170 Zatoka Pomorska (dalej: Obszar HELCOM Zatoka 

Pomorska). 

Charakterystyka ww. obszarów Natura 2000 oraz ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na obszary 

Natura 2000 na morzu zawarta została w Rozdziale 9.18 Raportu. 

 

Lokalizację Przedsięwzięcia w jego obu rozważanych wariantach na tle obszarów Natura 2000 

przedstawiona rysunek w rozdziale 9.18 Raportu, natomiast na tle Morskich Obszarów Chronionych 

HELCOM – Rysunek 9-98 poniżej. 

                                                

 

42 http://www.gdos.gov.pl/nominacja-baltyckich-obszarow-chronionych. 

http://www.gdos.gov.pl/nominacja-baltyckich-obszarow-chronionych
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Rysunek 9-98 Lokalizacja rozważanych wariantów Przedsięwzięcia na morzu na tle Morskich Obszarów 
Chronionych (na podstawie danych geoprzestrzennych HELCOM). 

Obszar HELCOM Zatoka Pomorska pokrywa się całkowicie z obszarem Natura 2000 Zatoka 

Pomorska PLB990003, oraz częściowo z Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002. 

 

Kryteria wyznaczenia obszaru jako Obszaru HELCOM były następujące: 

• ważny obszar żerowania gatunków; 

• ważny szlak migracyjny i obszar odpoczynku gatunków; 

• ważny obszar rozrodu gatunków; 

• występowanie w obszarze rzadkich gatunków i siedlisk; 

• wrażliwość gatunków i siedlisk występujących w obszarze; 

• obszar o wysokiej naturalnej różnorodności biologicznej; 

• ważne pod względem ekologicznym siedliska występujące w obszarze; 

• reprezentatywność obszaru; 

• walory geologiczne obszaru; 

• walory biologiczne obszaru; 

• walory morskie obszaru; 

• celem ochrony siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy 

Siedliskowej; 

• celem ochrony gatunków wymienionych w Załączniku II do Dyrektywy Siedliskowej; 

• celem ochrony specjalnych obszarów ochrony wyznaczonych przez Państwa Członkowskie na 

podstawie Dyrektywy Ptasiej. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej obszaru występują w nim następujące 

gatunki ptaków: 
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• alka zwyczajna Alca torda; 

• lodówka Clangula hyemalis; 

• markaczka zwyczajna Melanitta nigra; 

• uhla zwyczajna Melanitta fusca; 

• nurnik Cepphus grylle; 

• nur czarnoszyi Gavia arctica; 

• nur rdzawoszyi Gavia stellata; 

• perkoz rogaty Podiceps auritus; 

• perkoz dwuczuby Podiceps cristatus; 

• perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena; 

• szlachar Mergus serrator. 

Wszystkie wyżej wymienione gatunki stanowią przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka 

Pomorska PLB990003. 

 

W odniesieniu do zwierząt innych niż ptaki w obszarze występują dwa gatunki ryb oraz dwa gatunki 

ssaków morskich: 

• parposz Alosa fallax; 

• sielawa Coregonus albula; 

• foka szara Halichoerus grypus; 

• morświn Phocoena phocoena (subpopulacja Bałtycka). 

Parposz Alosa fallax oraz morświn Phocoena phocoena stanowią przedmiot ochronny w obszarze 

Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002. 

 

W Obszarze HELCOM Zatoka Pomorska występuje również jeden typ biotopu będący siedliskiem 

przyrodniczym 1110 – Piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej 

głębokości. Siedlisko to stanowi przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja na Zatoce 

Pomorskiej PLH990002. Ponieważ żaden z rozważanych wariantów lokalizacyjnych Przedsięwzięcia 

nie przebiega przez siedlisko przyrodnicze 1110 Ławica Odrzana ani nie znajduje się w jego 

sąsiedztwie (patrz Rozdział 9.18 Raportu), realizacja Przedsięwzięcia nie wpłynie na stan ochrony 

tego siedliska. 

 

Ochrona wszystkich ww. gatunków i siedliska przyrodniczego 1110 stanowi cel ochrony Obszaru 

HELCOM Zatoka Pomorska. 

 

Na potrzeby Przedsięwzięcia w latach 2017-2018 przeprowadzono kompleksowy program badań 

wszystkich elementów ekosystemu morskiego, w tym ptaków morskich, ichtiofauny i ssaków 

morskich.  

 

Podczas badań ptaków morskich w rejonie Przedsięwzięcia w jego obu rozważanych wariantach na 

akwenie nie stwierdzono obecności nurnika Cepphus grylle.  

 

W badaniach ichtiofauny w rejonie Przedsięwzięcia nie stwierdzono również występowania parposza 

Alosa fallax ani sielawy Coregonus albula. 

 

W karcie informacyjnej do Obszaru HELCOM Zatoka Pomorska zidentyfikowano jedną presję 

antropogeniczną. Presją tą jest wprowadzanie śmieci (odpadów stałych, w tym mikro odpadów). 

Intensywność przedmiotowej presji określono w karcie jako średnią. Istniejące presje 

antropogeniczne w odniesieniu do gatunków występujących w przedmiotowym obszarze opisane 

zostały natomiast w Rozdziałach 9.12 (ryby), 9.13 (ssaki morskie), 9.14 (ptaki morskie) oraz 9.18 

(obszary Natura 2000 na morzu) Raportu. 
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 Ocena oddziaływania 

Wpływ Przedsięwzięcia na występujące w Obszarze HELCOM Zatoka Pomorska gatunki  

(z wyjątkiem sielawy Coregonus albula) i siedliska przyrodnicze oraz strukturę i funkcję obszaru 

został omówiony i oceniony w ramach oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 na morzu 

(patrz Rozdział 9.18 ROOŚ) oraz w odniesieniu do foki szarej, oceny oddziaływania na ssaki morskie 

(patrz Rozdział 9.13 ROOŚ). 

 

Na podstawie wykonanych ocen nie stwierdzono znaczących oddziaływań Przedsięwzięcia,  

w żadnym z rozważanych wariantów, na gatunki wstępujące w obszarze oraz jego walory, 

wpływające na utrzymanie się w nim populacji tych gatunków, pod warunkiem prawidłowo  

i planowo przebiegającego procesu budowy, eksploatacji i likwidacji.  

 

W odniesieniu do zidentyfikowanej presji na Obszarze HELCOM Zatoka Pomorska w postaci 

wprowadzania odpadów do środowiska, stwierdza się, że realizacja i eksploatacja Przedsięwzięcia 

nie będzie powodować wprowadzania odpadów do środowiska morskiego. Wszystkie odpady 

powstające na jednostkach pływających w trakcie etapu realizacji będą na nich gromadzone  

i okresowo usuwane poprzez przekazanie ich na lądzie odpowiednim podmiotom prowadzącym 

odbiór odpadów. 

 

W przypadku sielawy Coregonus albula, biorąc pod uwagę brak jej stwierdzenia podczas badań 

ichtiofauny w rejonie Przedsięwzięcia, zarówno w postaci osobników dorosłych, jak  

i ichtioplanktonu (ikry i larw), nie przewiduje się, aby gatunek ten był w sposób istotny narażony 

na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja 

Przedsięwzięcia nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na populacje tego gatunku  

w Obszarze HELCOM Zatoka Pomorska. 

 

Za znaczące zostało jednak uznane oddziaływanie nieplanowane, w odniesieniu do jednego  

z gatunków występujących w obszarze – morświna Phocoena phocoena, w postaci trwałego 

przesunięcia progu słuchu, spowodowanego detonacją wykrytej amunicji konwencjonalnej.  

W przypadku konieczności dokonania detonacji zidentyfikowanych ładunków wybuchowych,  

w Rozdziale 9.18.3 Raportu zaproponowano odpowiednie działania minimalizujące, których 

zastosowanie pozwoli na ostateczne zmniejszenie znaczenia oddziaływania na nieznaczące. 

 Wnioski 

Przedsięwzięcie, niezależnie od wariantu, nie będzie w sposób znacząco oddziaływać na cele 

ochrony Obszaru HELCOM Zatoka Pomorska, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego 

procesu jego budowy, eksploatacji i likwidacji. Potencjalnie znaczące oddziaływania zdarzeń 

nieplanowanych mogą natomiast zostać skutecznie zminimalizowane, przez zastosowanie działań 

wskazanych w Rozdziale 9.18.3 Raportu. Przedsięwzięcie nie będzie także znacząco oddziaływać 

na integralność, spójność i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000: Zatoka Pomorska i Ostoja 

na Zatoce Pomorskiej (patrz Rozdział 9.18 ROOŚ). 
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9.18 Natura 2000 

Zgodnie z Art. 6 ust. 3 i 4 Dyrektywy Siedliskowej, na podstawie polskiego prawodawstwa (art. 81 

ust. 2 Uooś i art. 34 Uop - patrz Rozdział 7 ROOŚ), w ramach oceny oddziaływania na środowisko 

dokonana została ocena czy Przedsięwzięcie może wywierać znaczące oddziaływania na obszary 

Natura 2000. 

 

W rozdziale dokonano opisu obszarów należących do sieci Natura 2000 na morzu, występujących  

w zasięgu oddziaływania Przedsięwzięcia w jego rozważanych wariantach – wariancie Niechorze- 

-Pogorzelica i wariancie Rogowo oraz przedstawiono wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia 

na integralność, spójność i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 na morzu. 

 

Charakterystyka obszarów Natura 2000 na lądzie, znajdujących się w zasięgu oddziaływania 

Przedsięwzięcia w jego rozważanych wariantach oraz ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na 

obszary Natura 2000 na lądzie zawarte zostały w Rozdziale 9.21 Raportu. 

 Charakterystyka 

Charakterystyka obszarów Natura 2000 na morzu, znajdujących się w zasięgu oddziaływania 

Przedsięwzięcia w jego rozważanych wariantach, wykonana została w oparciu o materiały 

istniejące, obejmujące opracowane dla obszarów Standardowe Formularze Danych (dalej 

zamiennie: „SDF”), projekty planów ochronny wraz z dokumentacją, materiały kartograficzne oraz 

dane geoprzestrzenne, jak również o wyniki przeprowadzonej na potrzeby Przedsięwzięcia badań 

środowiskowych. 

 

Oba rozważane warianty lokalizacyjne Przedsięwzięcia – wariant Niechorze-Pogorzelica i wariant 

Rogowo w części morskiej przecinają dwa obszary Natura 2000: 

• obszar Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003; 

• obszar Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002. 

Lokalizację Przedsięwzięcia, w jego rozważanych wariantach, na tle obszarów Natura 2000 

przedstawia Rysunek 9-99. 
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Rysunek 9-99 Lokalizacja wariantów Przedsięwzięcia na tle obszarów Natura 2000 (Trasa Baltic Pipe -
wariant Niechorze-Pogorzelica; Trasa Baltic Pipe – wariant altern. – wariant Rogowo). 

Obszar Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 

Obszar Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 wyznaczony został celem ochrony gatunków 

ptaków oraz ich siedlisk, na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r.  

w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 229, poz. 2313, z późn. 

zm.) zastąpionego następnie obowiązującym obecnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. nr 25, poz. 133, z poźn. 

zm.). Obszar obejmuje akwen morski o powierzchni 309 080,81 ha. 

 

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych opracowanym dla obszaru Natura 2000 Zatoka 

Pomorska PLB990003 w maju 2002 r. i następnie zaktualizowanym w lutym 2017 r., przedmiotem 

ochrony w obszarze są populacje przelotne i/lub zimujące jedenastu gatunków ptaków. Tabela 

9-108 przedstawia informację na temat gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony  

w obszarze oraz wielkościach ich populacji na podstawie SDF. 

Tabela 9-108 Wielkość populacji poszczególnych gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony  
w obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 (na podstawie SDF obszaru Natura 2000 Zatoka 
Pomorska PLB990003). 

Lp. Przedmiot ochrony 
Typ 

populacji 

Wielkość 

populacji 

w obszarze 

[liczba 

pojedynczych 

osobników] 

1. Alka zwyczajna (Alca torda) przelotna 1500-2500 
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Lp. Przedmiot ochrony 
Typ 

populacji 

Wielkość 

populacji 

w obszarze 

[liczba 

pojedynczych 

osobników] 

zimująca 200-500 

2. Lodówka (Clangula hyemalis) zimująca 60* 

3. Markaczka (Melanitta nigra) 
przelotna 2000-5000 

zimująca 200 

4. Uhla (Melanitta fusca) zimująca 250 

5. Nurnik (Cepphus grylle) zimująca 3975 

6. Nur czarnoszyi (Gavia arctica) 
przelotna 500 

zimująca 1875 

7. Nur rdzawoszyi (Gavia stellata) 
przelotna 500 

zimująca 900-1500 

8. Perkoz rogaty (Podiceps auritus) zimująca 100-200 

9. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)  zimująca 4180 

10. Perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena) zimująca 200-500 

11. Szlachar (Mergus serrator) zimująca 3000 

* błędna wartość – wielkość populacji lodówki Clangula hyemalis w obszarze Zatoka Pomorska według 
dokumentacji ostoi ptaków IBA (Important Bird Areas) w 2005 r. kształtowała się na poziomie 60-100 tys. 
osobników (BirdLife International, 2019). 

 

Dla obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 opracowany został projekt planu ochrony. 

Najnowsza, przeanalizowana na potrzeby opracowania przedmiotowego rozdziału wersja 

ww. projektu sporządzona została w 2016 r. W projekcie tym jako przedmioty ochrony w obszarze 

uwzględniono dodatkowo: 

• populacje przelotne: lodówki (Clangula hyemalis), mewy małej (Hydrocoloeus minutus), 

nurnika (Cepphus grylle), perkoza dwuczubego (Podiceps cristatus), perkoza rdzawoszyjego 

(Podiceps grisegena), perkoz rogatego (Podiceps auratus), szlachara (Mergus serrator) oraz 

uhli (Melanitta fusca); 

• populacje przelotne i zimujące: bielaczka (Mergellus albellus), kormorana (Phalacrocorax carbo 

sinensis), nurogęsi (Mergus merganser) oraz ogorzałki (Ayhtya marila). 

Biorąc jednak pod uwagę, że gatunek lub siedlisko przyrodnicze nie są przedmiotem ochrony  

w obszarze Natura 2000, dopóki nie zostaną w odpowiedni sposób wpisane w jego SDF, a ostatnia 

aktualizacja SDF obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 miała miejsce w 2017 r. (już 

po sporządzeniu projektu planu ochrony), dodatkowe gatunki ujęte w projekcie planu ochrony nie 

zostały uwzględnione w dalszej analizie oddziaływania Przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów 

Natura 2000. Zaznaczyć przy tym należy, że podczas całego okresu badań ptaków morskich 

prowadzonych dla Przedsięwzięcia (opisanych poniżej) na akwenie nie stwierdzono występowania 

dwóch z nich – bielaczka (Mergellus albellus) i ogorzałki (Ayhtya marila), natomiast dwa pozostałe 

– kormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) i nurogęś (Mergus merganser) odnotowane zostały 

w bardzo niskich liczebnościach (odpowiednio 12 i 3 os.). Nie przewiduje się więc, aby gatunki te 

były w sposób znaczący narażone na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia. Oddziaływanie 

Przedsięwzięcia na ptaki morskie zostało ocenione w Rozdziale 9.14 Raportu.  

 

Na potrzeby Przedsięwzięcia w latach 2017-2018 przeprowadzono kompleksowy program badań 

wszystkich elementów ekosystemu morskiego, w tym ptaków morskich w okresie zimowania  

i migracji narażonych na jego potencjalne oddziaływania. Szczegółowy opis zakresu i metodyk 

wykonanych badań oraz ich wyniki, zostały przedstawione w Załączniku 2.E Raportu. 

 

Podczas przeprowadzonych badań spośród gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 w obrębie polskiej WSE zdecydowanie 



 
 
 
 
 

 

616 

 

najliczniej notowana była lodówka (Clangula hyemalis). Drugim pod względem notowanej 

liczebności gatunkiem była markaczka (Melanitta nigra), natomiast trzecim – uhla (Melanitta 

fusca). W mniejszych liczebnościach obserwowano natomiast alkę zwyczajną (Alca torda), nura 

rdzawoszyjego (Gavia stellata) i nura czarnoszyjego (Gavia arctica). Pośród gatunków chronionych 

w obszarze najmniejsza liczba osobników została stwierdzona w przypadku perkoza rogatego 

(Podiceps auritus) (36 os.), szlachara (Mergus serrator) (12 os.), oraz perkoza dwuczubego 

(Podiceps cristatus) i perkoza rdzawoszyjego (Podiceps grisegena) (5 os.). W rejonie oddziaływań 

Przedsięwzięcia w jego rozważanych wariantach, nie stwierdzono natomiast obecności 

odpoczywających, żerujących lub zimujących osobników nurnika (Cepphus grylle). W ramach 

badań ptaków migrujących zaobserwowano łącznie jedynie 7 osobników tego gatunku podczas 

przelotu nad badanym obszarem, w tym 2 ze stacji badawczej zlokalizowanej w granicach obszaru 

Natura 2000.  

 

Szacunki dotyczące całkowitej liczebności lodówki, uhli oraz nurów na badanym akwenie wykazały 

wyższe zagęszczenia w granicach obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003, niż poza tym 

obszarem. Największe liczebności przedmiotowych gatunków w obszarze zostały oszacowane w 

lutym 2018 r. i wynosiły odpowiednio 152 899 os. w przypadku lodówki, 30 147 os. w przypadku 

uhli i 2 063 os. w przypadku nurów. 

 

Estymacje w zakresie całkowitej liczebności markaczki na badanym akwenie wykazały wyraźnie 

wyższe zagęszczenia w granicach obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 niż poza tym 

obszarem. Zgodnie z szacunkami największa liczebność tego gatunku w tym obszarze wystąpiła  

w lutym 2018 r. i wyniosła 56 374 os. 

 

Wyniki badań ptaków morskich omówione zostały w Rozdziale 9.14 Raportu. W rozdziale tym 

przedstawiona została również charakterystyka 6 spośród 11 gatunków ptaków stanowiących 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 stwierdzonych najliczniej  

w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia, tj.: 

• lodówki; 

• markaczki; 

• uhli zwyczajnej; 

• alki zwyczajnej; 

• nura rdzawoszyjego; 

• nura czarnoszyjego. 

Charakterystyka szlachara oraz perkoza rogatego przedstawiona została poniżej. W przypadku 

pozostałych gatunków stanowiących przedmiot ochrony w obszarze, tj. nurnika, perkoza 

dwuczubego, perkoza rdzawoszyjego, biorąc pod uwagę: 

• brak stwierdzania lub pomijalne liczebności stwierdzone podczas badań w potencjalnej strefie 

oddziaływań Przedsięwzięcia; 

• średnią wrażliwość ww. gatunków na płoszenie wywołane ruchem statków (Garthe, Hüppop, 

2004), (King et al., 2009); 

• brak uzależnienia ww. gatunków od bentosowych zasobów pokarmowych – odżywają się one 

przede wszystkim rybami (Gromadzki red., 2004a); 

nie przewiduje się, aby były one w sposób istotny narażone na oddziaływania ze strony 

Przedsięwzięcia. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja Przedsięwzięcia nie będzie 

miała znaczącego negatywnego wpływu na populacje tych gatunków zimujące w obszarze 

Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003. 
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Szlachar (Mergus serrator)  

Szlachar jest ptakiem wielkości krzyżówki, należącym do podrodziny kaczek. W Polsce 

najważniejsze zimowiska szlachara występują w rejonie Zatoki Pomorskiej i Zatoki Gdańskiej. 

Koncentracje ptaków dochodzą tu do kilku, wyjątkowo kilkunastu tysięcy (Gromadzki red., 2004a). 

 

Gatunek ten prowadzi dzienny tryb życia, doskonale pływa i nurkuje. Odżywia się głównie rybami 

o długości mniejszej niż 10 cm. Jego dietę uzupełniają skorupiaki, mięczaki i owady, a rzadko 

pokarm roślinny. Nie poluje wybiórczo, lecz chwyta ofiary osiągające największa liczebność. 

Podczas żerowania często zanurza głowę pod wodę i wypatruje pokarmu. Pokarm zdobywa 

zasadniczo na płytkich wodach, ale potrafi także nurkować na 15 m głębokości (Gromadzki red., 

2004a).  

 

Szlachar wykazuje średnią wrażliwość na płoszenie wywołane ruchem statków oraz dość dużą 

zależność od specyficznych cech siedliska (King et al., 2009). 

 

Zgodnie z prawem krajowym szlachar objęty jest ochroną ścisłą i wymaga ochrony czynnej. 

Gatunek ten uwzględniony został na czerwonej liście gatunków zagrożonych IUCN dla Europy  

w kategorii NT, tj. jako bliski zagrożenia (ang. „near threatened”). Europejska populacja szlachara 

szacowana jest na 70 100-120 000 par, co odpowiada liczbie 140 000-240 000 osobników 

dorosłych. Wykazuje ona tendencję spadkową. Szacuje się, że będzie się ona zmniejszać w tempie 

zbliżonym do 30% w ciągu 21,9 lat (trzech pokoleń) (IUCN, 2018). 

 

Perkoz rogaty (Podiceps auritus) 

Perkoz rogaty jest gatunkiem bardzo nielicznie zimującym w strefie polskich wód terytorialnych 

Bałtyku. Zimuje głównie na Zatoce Pomorskiej, nielicznie można go spotkać również wzdłuż 

wybrzeży Zatoki Gdańskiej (Gromadzki red., 2004a). 

 

Jest to gatunek o aktywności dziennej. Najczęściej przebywa w małych grupach do kilku osobników. 

Wyjątkowo może żerować gromadnie. Pokarm perkoza rogatego stanowią głównie bezkręgowce 

wodne i drobne ryby, które ptak chwyta podczas nurkowania. Potrafi też zbierać owady z 

powierzchni wody i roślin. Zimą w jego diecie przeważają ryby (Gromadzki red., 2004a). 

 

Perkoz rogaty wykazuje średnią wrażliwość na płoszenie wywołane ruchem statków oraz dużą 

zależność od specyficznych cech siedliska (King et al., 2009). 

 

Zgodnie z prawem krajowym perkoz rogaty objęty jest ochroną ścisłą. Dodatkowo, jest to gatunek 

wymieniony w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Na czerwonej liście gatunków zagrożonych IUCN dla 

Europy perkozowi rogatemu nadana została kategoria NT, tj. bliski zagrożenia (ang. „near 

threatened”). Europejska populacja tego gatunku szacowana jest na 6 400-9 200 par, co 

odpowiada liczbie 12 900-18 500 osobników dorosłych. Wykazuje ona tendencję spadkową. 

Szacuje się, że będzie się ona zmniejszać w tempie zbliżonym do 30% w ciągu 21,3 lat (trzech 

pokoleń) (IUCN, 2018). 

Istniejące presje antropogeniczne 

W projekcie planu ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 w wersji z 2016 r. 

dokonana została identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego 

stanu ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze. Tabela 

9-109 poniżej przedstawia informację na temat istniejących zagrożeń (presji) antropogenicznych 

w odniesieniu do gatunków stanowiących przedmiot ochrony w obszarze zgodnie z SDF. 
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Tabela 9-109 Istniejące zagrożenia (presje) antropogeniczne dla zachowania właściwego stanu ochrony 
gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska 
PLB990003 (na podstawie projektu planu ochrony dla obszaru Natura Zatoka Pomorska PLB990003). 

Lp. 
Przedmiot 
ochrony 

Kod zagrożenia Opis zagrożenia 

Prawdopodobny 
kierunek zmian 
uwarunkowań 
przyrodniczych, 
społecznych  
i gospodarczych 

1. Wszystkie gatunki 

F02 
Rybołówstwo  
i zbieranie zasobów 
wodnych 
F02.01 
Rybołówstwo 
bierne 
F02.01.02 

Połowy siecią 
 

Znaczący przyłów ptaków  
w sieciach stawnych powoduje 
zwiększenie śmiertelności 
populacji. Najniebezpieczniejsze 
dla gatunków nurkujących są sieci 
o średnicy oczka przekraczającej 
35 mm, pozostawione w płytkich 
wodach (do 20 m), głównie  

w okresie od października do 
kwietnia. 

Prawdopodobnie 
aktywność 
związana z tym 
zagrożeniem 
osiągnęła stabilny 
poziom. 
 

2. 
Kaczki – bentofagi 
nurkujące 

F02 
Rybołówstwo  
i zbieranie zasobów 
wodnych 
F02.02 

Rybołówstwo 
czynne 

Stosowanie czynnych narzędzi 
połowowych (włoków dennych), 
szczególnie w miejscach 
występowania większych 
koncentracji małży, może 
znacząco obniżyć wielkość 
zasobów pokarmowych 
dostępnych dla ptaków. 

Prawdopodobnie 
aktywność 
związana z tym 
zagrożeniem 
osiągnęła stabilny 
poziom. 

3. Wszystkie gatunki  

K02 
Ewolucja 
biocenotyczna, 
sukcesja 
H01 
Zanieczyszczenie 
wód 
powierzchniowych 
 

Eutrofizacja naturalna wód oraz 
powodowana przez czynniki 
antropogeniczne. Degradacja 
ekosystemu spowodowana 
podwyższonym dopływem 

pierwiastków biogennych rzekami 
estuarium Odry (Dziwna i Świna), 
w mniejszym stopniu Regą, 
Parsętą i innymi przymorskimi 
rzekami.  
Pogorszenie przejrzystości wody 
wpływa negatywnie na bentofagi 
nurkujące (lodówka Clangula 
hyemalis, markaczka Melanitta 
nigra, uhla Melanitta fusca). 
Zmiana składu chemicznego wody 
powoduje zmiany w strukturze 
zoobentosu, będącego 
pożywieniem przedmiotów 
ochrony. 
Pogorszenie przejrzystości wody 
wpływa negatywnie na ichtiofagi 
nurkujące (pozostałe gatunki). 
Zmiana składu chemicznego wody 
powoduje zmiany w strukturze 
ichtiofauny, będącej pożywieniem 
przedmiotów ochrony. 

Obecny stan 
eutrofizacji jest 
wysoki  
i prawdopodobnie 
nadal wzrasta. 

4. Wszystkie gatunki 
H03 
Zanieczyszczenie 
wód morskich 

Zanieczyszczenie wód 
substancjami ropopochodnymi  
i innymi szkodliwymi związkami 
chemicznymi, np. przez jednostki 
pływające i stacjonujące  
w portach, przystaniach itp. 

W odniesieniu do 
ostatnich 20-30 lat 
poziom 
zanieczyszczenia 
wód substancjami 
ropopochodnymi 
znacznie się 
obniżył; 
prawdopodobnie  

w ostatnich latach 
poziom ten 
ustabilizował się. 

5. 
Kaczki – bentofagi 
nurkujące oraz 
perkozy 

G01 
Sporty i różne 
formy czynnego 
wypoczynku 
rekreacji, 

Sporty wodne: kitesurfing, 
windsurfing, skutery wodne, 
jachty i inne powodujące płoszenie 
ptaków w miejscach żerowania  
i odpoczynku. 

Przewiduje się 
dalszy wzrost 
aktywności 
związanej z tym 
zagrożeniem. 
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Lp. 
Przedmiot 
ochrony 

Kod zagrożenia Opis zagrożenia 

Prawdopodobny 
kierunek zmian 
uwarunkowań 
przyrodniczych, 
społecznych  
i gospodarczych 

uprawiane  
w plenerze 
G01.01 

żeglarstwo 
G01.01.01 
motorowe sporty 
wodne 
G01.01.02 
niemotorowe 
sporty wodne 

6. Wszystkie gatunki 

C03 
Wykorzystywanie 
odnawialnej energii 
abiotycznej 
C03.03 
produkcja energii 
wiatrowej 

Przeszkody w postaci farm 
wiatrowych i innych konstrukcji 
technicznych mogą stanowić 
barierę ekologiczną, fragmentację  
i utratę siedliska, dezorientację 
emitowanym światłem, źródło 
dodatkowej śmiertelności oraz 
powodować efekt wielokrotnie 
powtarzalnej ekspozycji 
(zaburzając tym samym trasy 
wędrówki oraz trasy lokalnych 
przemieszczeń ptaków z żerowisk 
na miejsca odpoczynku). 

Aktualnie morskie 
farmy wiatrowe 
planowane są  
w bezpośrednim 
sąsiedztwie ostoi. 

7. Wszystkie gatunki 

G04 
Cele wojskowe  
i niepokoje 
społeczne 
G.04.01 
Poligony 

Manewry wojskowe powodujące 
zagrożenie czasowe, powodujące 
płoszenie ptaków, a co za tym 
idzie wykluczenie części obszarów  
z użytkowania jako żerowisko lub 
miejsce odpoczynku. 

Nie przewiduje się 
powiększenia 
powierzchni zajętej 
przez poligony 
wojskowe. 

8. 
Kaczki – bentofagi 
nurkujące 

J02 
Modyfikacje 
systemu 
naturalnego 
spowodowane 
przez człowieka 
zmiany stosunków 
wodnych 
J02.11.02 
Inne zmiany 
zailenia 

Składowanie urobku z pogłębiania 
torów wodnych i portów powoduje 
zasypywanie makrozoobentosu 
(pokarmu). 

Przewiduje się 
dalszy wzrost 
aktywności 
związanej z tym 
zagrożeniem. 

9. 
Wszystkie gatunki 
z wyjątkiem 
perkozów 

D03.02 
Szlaki żeglugowe 
D03.02.01 
szlaki towarowe 
D03.02.02 
promowe szlaki 
pasażerskie 
(szybkie) 

Ruch jednostek pływających 
powoduje płoszenie ptaków, a co 
za tym idzie wykluczenie części 
obszarów z użytkowania jako 
żerowisko lub miejsce 
odpoczynku. 

Przewiduje się 
dalszy wzrost 
aktywności 
związanej z tym 
zagrożeniem. 

10. 

Kaczki – bentofagi 
nurkujące oraz 
szlachar Mergus 
serrator 

F03.01 
Polowanie 

Polowanie poza granicami Polski 
(np. w państwach bałtyckich). 

Przewidywane 
ograniczenia  
w polowaniach. 

11. Wszystkie gatunki 
F02.01 
Rybołówstwo 
bierne 

Zaplątywanie w śmieci – głównie 
utracone narzędzia połowowe. 

Przewiduje się 
zwiększenie skali 
problemu z uwagi 
na niskie koszty 
głównie sieci 
skrzelowych. 

12. 
Szlachar Mergus 
serrator oraz nury 

H07 
Inne formy 
zanieczyszczenia 

Kumulacja zanieczyszczeń w ciele 
powodująca śmiertelność lub 
pogorszenie kondycji fizycznej. 

Poprawianie 
czystości wód. 

13. 
Szlachar Mergus 
serrator, nury, 
perkozy, alka Alca 

F02.02 
Rybołówstwo 

czynne 
C01.01 

Redukcja zasobów pożywienia - 
niszczenie obszarów żerowania 

poprzez trałowanie denne  
i pozyskanie piasku i żwiru. 

Przewiduje się 
wzrost aktywności 

związanej z tym 
zagrożeniem. 



 
 
 
 
 

 

620 

 

Lp. 
Przedmiot 
ochrony 

Kod zagrożenia Opis zagrożenia 

Prawdopodobny 
kierunek zmian 
uwarunkowań 
przyrodniczych, 
społecznych  
i gospodarczych 

torda i nurnik 
Cepphus grylle 

Wydobywanie 
piasku i żwiru 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Znaczenie 6 spośród 11 gatunków ptaków, będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 

2000 Zatoka Pomorska PLB990003, stwierdzonych najliczniej w strefie potencjalnych oddziaływań 

Przedsięwzięcia, ich podatność na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia, a w konsekwencji 

wrażliwość na te odziaływania zostały opisane i ocenione w Rozdziale 9.14 Raportu, a wyniki 

przedstawia Tabela 9-110. 

 

Tabela uzupełniona została o ocenę wrażliwości dwóch dodatkowych gatunków, istotnych z punktu 

widzenia oceny oddziaływania na przedmiotowy obszar Natura 2000 – szlachara i perkoza 

rogatego. 

 

Biorąc pod uwagę status ochronny gatunków, kategorię zagrożenia w Europie oraz wielkość i trendy 

ich populacji znaczenie szlachara oceniono jako średnie, natomiast perkoza rogatego jako duże.  

 

Podatność na oddziaływania związane z niszczeniem/ograniczeniem zasobów bentosu na etapie 

budowy oraz z ingerencją w zasoby bentosu na etapie eksploatacji w przypadku obu tych gatunków 

oceniono jako małą, ponieważ gatunki te w okresie zimowania odżywiają się głównie rybami. 

 

W przypadku oddziaływań związanych z pogorszeniem warunków bytowania (zmętnienie wody, 

osadzanie się osadów) podatność obu gatunków oceniono jako dużą, ze względu na ich dużą 

zależność od specyficznych warunków siedliskowych. 

 

Zarówno szlachar, jak i perkoz rogaty wykazują średnią wrażliwość na płoszenie wywołane ruchem 

statków. Ich podatność na oddziaływania związane z płoszeniem na etapie budowy (obecność 

statków, helikopterów, hałas) oraz ograniczeniem ruchu statków w związku z ustanowieniem strefy 

bezpieczeństwa na etapie eksploatacji (oddziaływanie pozytywne) oceniona została więc również 

jako średnia. 

Tabela 9-110 Wyniki oceny wrażliwości poszczególnych gatunków ptaków stanowiących przedmiot 
ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 narażonych na oddziaływania ze strony 
Przedsięwzięcia (na podstawie dostępnych materiałów). 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 

oddziaływania 
Wrażliwość 

Etap budowy i likwidacji 

Oddziaływania związane z 

niszczeniem/ ograniczeniem 

zasobów bentosu 

Lodówka Duże  Duża Wysoka 

Markaczka Średnie Duża  Wysoka 

Uhla Duże Duża  Wysoka 

Alka i nurzyk Średnie Mała Niska 

Nury czarno- i 

rdzawoszyi 
Duże  Mała Niska  

Szlachar Średnie Mała Niska 

Perkoz rogaty Duże Mała Niska 

Oddziaływania związane  

z pogorszeniem warunków 

bytowania (zmętnienie wody, 

osadzanie się osadów) 

Lodówka Duże  Duża Wysoka 

Markaczka Średnie Duża Wysoka 

Uhla Duże Duża Wysoka 

Alka i nurzyk Średnie Średnia Średnia 

Nury czarno- i 

rdzawoszyi 
Duże  Duża Wysoka 
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Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 

oddziaływania 
Wrażliwość 

Szlachar Średnie Duża Wysoka 

Perkoz rogaty Duże Duża Wysoka 

Oddziaływania związane  

z płoszeniem (obecność 

statków, helikopterów, 

hałas) 

Lodówka Duże  Średnia Wysoka 

Markaczka Średnie Duża Wysoka 

Uhla Duże Duża Wysoka 

Alka i nurzyk Średnie Średnia Średnia 

Nury czarno- i 

rdzawoszyi 
Duże  Duża Wysoka 

Szlachar Średnie Średnia Średnia 

Perkoz rogaty Duże Średnia Wysoka 

Etap eksploatacji 

Oddziaływania związane  

z ingerencją  

w zasoby bentosu (zajęcie 

siedliska – negatywne, 

„sztuczna rafa” – 

pozytywne)  

Lodówka Duże  Duża Wysoka 

Markaczka Średnie Duża Wysoka  

Uhla Duże Duża Wysoka 

Alka i nurzyk Średnie Mała Niska 

Nury czarno- i 

rdzawoszyi 
Duże  Mała Średnia 

Szlachar Średnie Mała Niska 

Perkoz rogaty Duże Mała Niska 

Ograniczenie ruchu statków 

oraz działalności rybackiej w 

związku z ustanowieniem 

strefy bezpieczeństwa 

(pozytywne)  

Lodówka Duże  Duża Wysoka 

Markaczka Średnie Duża  Wysoka 

Uhla Duże Duża Wysoka 

Alka i nurzyk Średnie Średnia Średnia 

Nury czarno- i 

rdzawoszyi 
Duże  Duża Wysoka 

Szlachar Średnie Średnia Średnia 

Perkoz rogaty Duże Średnia Wysoka 

Obszar Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 

Obszar Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 obejmuje akwen o dużym 

zróżnicowaniu dna morskiego, od piaszczystych ławic, po rozległe żwirowiska i głazowiska. 

Centralną część obszaru zajmuje duże wypłycenie zwane Ławicą Odrzańską. Obszar obejmuje 

akwen morski o powierzchni 243 058,55 ha. 

 

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych opracowanym dla obszaru Natura 2000 Ostoja na 

Zatoce Pomorskiej PLH990002 w maju 2002 r. i następnie zaktualizowanym w sierpniu 2018 r. 

przedmiotem ochrony w obszarze są dwa gatunki zwierząt: 

• parposz (Alosa fallax); 

• morświn (Phocoena phocoena); 

oraz jeden typ siedliska przyrodniczego: 

• 1110 – Piaszczyste ławice podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości. 

W SDF obszaru nie została określona wielkość populacji parposza Alosa fallax ani morświna 

Phocoena phocoena w obszarze. Powierzchnia siedliska przyrodniczego 1110 w obszarze wg. SDF 

wynosi 60 783,18 ha. 

 

Dla obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 opracowany został projekt planu 

ochrony. Najnowsza, przeanalizowana na potrzeby opracowania przedmiotowego rozdziału wersja 

ww. projektu sporządzona została w 2016 r. W projekcie tym jako przedmioty ochrony w obszarze 

uwzględniono dodatkowo sześć następujących gatunków zwierząt: 
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• aloza (Alosa alosa); 

• ciosa (Pelectus cultratus); 

• minóg morski (Petromyzon marinus); 

• minóg rzeczny (Lamperta fluviatilis); 

• szarytka morska (Halichoerus grypus); 

• foka pospolita (Phoca vitulina). 

Biorąc jednak pod uwagę, że gatunek lub siedlisko przyrodnicze nie są przedmiotem ochrony  

w obszarze Natura 2000, dopóki nie zostaną w odpowiedni sposób wpisane w jego SDF, zaś ostatnia 

aktualizacja SDF obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 miała miejsce  

w 2018 r. (a więc już po sporządzeniu projektu planu ochrony), dodatkowe gatunki ujęte  

w projekcie planu ochrony nie zostały uwzględnione w dalszej analizie oddziaływania 

Przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów Natura 2000. Zaznaczyć przy tym należy, że podczas 

całego okresu badań prowadzonych dla Przedsięwzięcia (opisanych poniżej), nie stwierdzono 

występowania żadnego z ww. gatunków ichtiofauny. Nie przewiduje się więc, aby gatunki te były 

w sposób znaczący narażone na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia. Oddziaływanie 

Przedsięwzięcia na ichtiofaunę zostało ocenione w Rozdziale 9.12 Raportu. W przypadku szarytki 

morskiej (Halichoerus grypus) i foki pospolitej (Phoca vitulina), gatunki te były przedmiotem oceny 

oddziaływania Przedsięwzięcia na ssaki morskie, przedstawionej w Rozdziale 9.13 Raportu. Z oceny 

tej wynika Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na przedmiotowe gatunki w żadnym 

z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu budowy, 

eksploatacji i likwidacji. W przypadku konieczności detonacji niewybuchów amunicji 

konwencjonalnej, celem ich ochrony, zalecane jest wdrożenie działań minimalizujących (patrz 

Rozdział 13 ROOŚ). 

 

Na potrzeby Przedsięwzięcia w latach 2017-2018 przeprowadzono kompleksowy program badań 

wszystkich elementów ekosystemu morskiego, w tym ichtiofauny i ssaków morskich narażonych 

na jego potencjalne oddziaływania. Szczegółowy opis zakresu i metodyk wykonanych badań oraz 

ich wyniki, zostały przedstawione w Załączniku 2.F do Raportu. 

 

Podczas badań ichtiofauny w rejonie Przedsięwzięcia nie stwierdzono występowania parposza Alosa 

fallax ani w postaci osobników dorosłych, ani w postaci ichtioplanktonu (ikry i larw). 

 

W rejonie obydwu rozważanych tras gazociągu odnotowano aktywność morświnów. Wyniki badań 

morświna Phocoena phocoena omówione zostały w Rozdziale 9.13 Raportu. W rozdziale tym 

opisana została również charakterystyka tego gatunku. 

 

Siedlisko przyrodnicze 1110 w obszarze Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 

reprezentowane jest przez znajdującą się w centralnej części Zatoki Pomorskiej Ławicę Odrzaną 

(Odrzańską). Jest to piaszczysta, sublitoralna płycizna wyznaczona izobatą 10 m. Położenie 

rozważanych wariantów lokalizacyjnych Przedsięwzięcia na tle mapy prezentującej lokalizację 

stanowisk siedliska przyrodniczego 1110 przedstawia Rysunek 9-100 (na podstawie monitoringu 

gatunków i siedlisk morskich prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska). 
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Rysunek 9-100 Lokalizacja wariantów Przedsięwzięcia na tle stanowisk siedliska przyrodniczego 1110 
badanych w polskich obszarach morskich (na podstawie http://morskiesiedliska.gios.gov.pl/pl/o-
programie/monitoring-siedlisk/metodyka/60-piaszczyste-lawice-podmorskie-1110). 

Ponieważ żaden z rozważanych wariantów lokalizacyjnych Przedsięwzięcia nie przebiega przez 

siedlisko przyrodnicze 1110 Ławica Odrzana, ani takie siedlisko nie znajduje się w strefie jego 

oddziaływań, realizacja Przedsięwzięcia nie wpłynie na stan ochrony tego siedliska w obszarze 

Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002. 

Istniejące presje antropogeniczne 

W projekcie planu ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 w wersji 

z 2016 r. dokonana została identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących 

przedmiotami ochrony w obszarze. Tabela 9-111 przedstawia informację na temat istniejących 

zagrożeń (presji) antropogenicznych w odniesieniu do gatunków i siedlisk przyrodniczych 

stanowiących przedmiot ochrony w obszarze zgodnie z SDF. 

Tabela 9-111 Istniejące zagrożenia (presje) antropogeniczne dla zachowania właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 
2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 (na podstawie projektu planu ochrony dla obszaru Natura 
2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002). 

Lp. 
Przedmiot 
ochrony 

Kod zagrożenia Opis zagrożenia 

Prawdopodobny 
kierunek zmian 
uwarunkowań 
przyrodniczych, 
społecznych  
i gospodarczych 

1. 
Parposz  
Alosa falax 

F02 
Rybołówstwo i zbieranie 
zasobów wodnych 

Przypadkowe odłowy 
tarlaków. 

Proporcjonalny do 
nasilenia odłowów 
komercyjnych 
gatunków 
śledziowatych  
w pobliżu ujść rzek  

http://morskiesiedliska.gios.gov.pl/pl/o-programie/monitoring-siedlisk/metodyka/60-piaszczyste-lawice-podmorskie-1110
http://morskiesiedliska.gios.gov.pl/pl/o-programie/monitoring-siedlisk/metodyka/60-piaszczyste-lawice-podmorskie-1110
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Lp. 
Przedmiot 
ochrony 

Kod zagrożenia Opis zagrożenia 

Prawdopodobny 
kierunek zmian 
uwarunkowań 
przyrodniczych, 
społecznych  
i gospodarczych 

w okresie wędrówek 
tarłowych. 

G01 
Sporty i różne formy 
czynnego wypoczynku 
rekreacji, uprawiane  
w plenerze 
G01.01.01 

motorowe sporty wodne 

Turystyka motorowodna 
jest związana z ryzykiem 
zanieczyszczeń 
ropopochodnych oraz 
emisją hałasu. Zwłaszcza 
ten ostatni czynnik w 
strefie przyujściowej rzek 
może stanowić poważne 
zagrożenie barierowe dla 
wrażliwych na bodźce 
słuchowe gatunków ryb z 
rodzaju Alosa. 

Wzrost presji 
związanej ze sportami 
motorowodnymi. 
 
 
 
 
 
 
 

D03 
Szlaki żeglugowe, porty, 
konstrukcje morskie 

Konserwacja, zwiększanie 
drożności  
i przepustowości wodnych 
szlaków komunikacyjnych 

dla transportu morskiego 
powoduje 
wielkowymiarowe 
przekształcenia dna oraz 
zaburzenia ciągów 
tarłowych. 

Wzrost presji ze 
względu na 
intensyfikację 
transportu morskiego. 
 

2. 

Morświn 
Phocoena 
phocoena 
  

F02 
Rybołówstwo i zbieranie 
zasobów wodnych 

Sieci stanowią 
podstawowe źródło 
dodatkowej śmiertelności 
tych zwierząt - przyłów 
ssaków morskich  
w sieciach. 

Stała wysoka presja 
rybacka. Możliwości 
obszarowego 
ograniczenia połowów 
oraz wykorzystanie 
urządzeń 
odstraszających ssaki 
morskie od sieci 
rybackich. 

H03 
Zanieczyszczenie wód 
morskich 
 

Zanieczyszczenie wód 
morskich powodujących 
kumulację substancji 
toksycznych w tkance 
tłuszczowej i mleku 
matek.  

Wzrost ruchu na 
Morzu Bałtyckim  
Spodziewany lokalnie 
wzrost zanieczyszczeń 
związany z 
możliwością wypadków 
i katastrof  
w trakcie transportu 
lub magazynowania. 

G01 
Sporty i różne formy 
czynnego wypoczynku 
rekreacji, uprawiane  
w plenerze  
F02.03 
Wędkarstwo 
 

Nadmierny ruch 
turystyczny i związana  
z nim przede wszystkim 
rekreacja  
z wykorzystaniem sprzętu 
hałaśliwego 
motorowodnego powoduje 
zwiększenie poziomu 
hałasu  
i użytkowania siedliska 
przez jednostki pływające. 

Zakładany stały wzrost 
natężenia 
oddziaływania. 
 

G04 Cele wojskowe  
i niepokoje społeczne 
G.04.01 Poligony 

Hałas emitowany przy 
wysadzaniu min, 
manewrach wojskowych, 
itp. 

Zakładany stały 
poziom natężenia 
oddziaływania. 

3. 

1110 Piaszczyste 
ławice 
podmorskie 
trwale przykryte 
wodą  
o niewielkiej 
głębokości 

K02 
Ewolucja biocenotyczna, 
sukcesja 
K02.03 
eutrofizacja (naturalna)* 
 

Eutrofizacja może 
prowadzić do zwiększenia 
ilości materii organicznej 
docierającej na dno  
i zmieniającej skład 
osadów. 
 

Wzrost eutrofizacji. 
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Lp. 
Przedmiot 
ochrony 

Kod zagrożenia Opis zagrożenia 

Prawdopodobny 
kierunek zmian 
uwarunkowań 
przyrodniczych, 
społecznych  
i gospodarczych 

H01 Zanieczyszczenie 
wód powierzchniowych 
(limnicznych, lądowych, 
morskich i słonawych) 

Zanieczyszczenia 
powstające na lądzie  
i wprowadzane  

z wodami rzek 
przymorskich do Zatoki 
Pomorskiej. 
 

Zakładany spadek 
znaczenia tego 
zagrożenia. 
 

H03 
Zanieczyszczenie wód 
morskich 

H03.01 
wycieki ropy do morza 

Zanieczyszczenia olejami 
w efekcie wypadku lub 
zrzucenia wód zęzowych 
może prowadzić do 
pogorszenia warunków 
siedliskowych. 

Wzrost ruchu na 
Morzu Bałtyckim.  

 

H03 
Zanieczyszczenie wód 
morskich 
H03.02 
zrzuty toksycznych 

substancji chemicznych  
z materiałów 
wyrzuconych do morza 

Zanieczyszczenia 
toksyczne pochodzące 
głównie od jednostek 
pływających mogą 
prowadzić do pogorszenia 
warunków siedliskowych. 
 

Wzrost ruchu na 
Morzu Bałtyckim. 
 

F02 
Rybołówstwo i zbieranie 
zasobów wodnych 

F02.03 
Wędkarstwo 

Nadmierny ruch 
turystyczny związany 
przede wszystkim  
z wędkarstwem powoduje 
zwiększenie poziomu 
hałasu  
i użytkowania siedliska 
przez jednostki pływające. 

Wzrost presji 
wędkarstwa 

morskiego. 

* zagrożenie zostało uwzględnione w tabeli, ponieważ eutrofizacja jest procesem powodowanym również przez 
czynniki antropogeniczne. 

 

Istniejące presje antropogeniczne w odniesieniu do ptaków, ssaków morskich oraz ryb, w tym 

gatunków stanowiących przedmiot ochrony w ww. obszarach Natura 2000 zostały dodatkowo 

opisane w Rozdziałach 9.14, 9.13 i 9.12 Raportu.  

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Znaczenie morświna Phocoena phocoena będącego przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 

Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002, jego podatność na oddziaływania ze strony 

Przedsięwzięcia, a w konsekwencji wrażliwość na te odziaływania zostały opisane i ocenione  

w Rozdziale 9.13 Raportu. Tabela 9-112 przedstawia wyniki oceny wrażliwości ww. gatunku na 

oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia. 

Tabela 9-112 Wyniki oceny wrażliwości morświna Phocoena phocoena stanowiącego przedmiot ochrony  
w obszarze Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 na oddziaływania ze strony 
Przedsięwzięcia (na podstawie na podstawie SMDI Grupa Doradcza, 2015). 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na  
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap budowy 

Wzrost koncentracji zawiesiny 
w wodzie 

Morświn Duże  Mała Niska  

Hałas z układania materiału 
skalnego 

Morświn Duże  Średnia Wysoka 

Hałas wywołany przez statki Morświn Duże  Mała Średnia 

Kolizje ze statkami Morświn Duże  Mała Niska 

Hałas wywołany eksplozją 
niewybuchów 
(oddziałanie nieplanowane)   

Morświn Duże  Wysoka Wysoka 
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Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na  
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap eksploatacji 

Hałas wywołany przez statki  Morświn Duże  Mała Średnia 

Kolizje ze statkami Morświn Duże  Mała Niska 

Efekt „sztucznej rafy” Morświn Duże  Mała Niska 

Ograniczenie przyłowu w sieci 
rybackie 

Morświn Duże Duża Wysoka 

Etap likwidacji 

Hałas wywołany przez statki  Morświn Duże  Mała Średnia 

Kolizje ze statkami Morświn Duże  Mała Niska 

Wzrost koncentracji zawiesiny 
w wodzie 

Morświn Duże  Mała Niska  

Uwalnianie zanieczyszczeń  
i biogenów z osadu do toni 
wodnej 

Morświn Duże  Mała Niska 

Zniszczenie siedlisk bentosu Morświn Duże  Mała Niska 

 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. 

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na obszary 

Natura 2000 na morzu, występujące w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena została 

wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu.  

Obszar Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 

Screening 

W ramach screeningu (oceny wstępnej) dokonano identyfikacji prawdopodobnych oddziaływań 

Przedsięwzięcia, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, oraz przeanalizowano, czy 

przewidywane oddziaływania mogą wywrzeć znaczący wpływ na cele ochrony obszarów Natura 

2000. Ocena wstępna wykonana została na podstawie charakterystyki obszaru przedstawionej we 

wcześniejszej części tego rozdziału oraz informacji na temat przedsięwzięć mogących powodować 

kumulację oddziaływań z Przedsięwzięciem umieszczonych w Rozdziale 11 Raportu. 

 

Ponieważ Przedsięwzięcie w obu wariantach powodować będzie szereg zaburzeń i emisji,  

w szczególności podczas budowy i likwidacji gazociągu (w przypadku decyzji o jego usunięciu), na 

etapie screeningu nie można wykluczyć wystąpienia znaczących oddziaływań na gatunki, będących 

przedmiotem ochrony tego obszaru, występujących w obszarze potencjalnych oddziaływań  

i wrażliwych na te oddziaływania (patrz Tabela 9-110), a także na integralność obszaru. 

Przeprowadzona została więc ocena właściwa oddziaływania Przedsięwzięcia na ten obszar.   

Ocena właściwa 

Czynnikami determinującymi integralność obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003, 

tj. spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie 

chronionych w obszarze populacji ptaków morskich są przede wszystkim:  

• dostępność zasobów pokarmowych (ryb i bentosu) wystarczających dla utrzymania się ich 

populacji w obszarze w okresie zimowanie i przelotów; 

• dostępność wystarczająco dużego siedliska dla utrzymania się ich populacji w obszarze  

w okresie zimowanie i przelotów, wolnego od zakłóceń skutkujących długotrwałym (w skali 

sezonu zimowania) płoszeniem i niepokojeniem ptaków morskich, wpływającym na zdolność 

do ich funkcjonowania w obszarze Natura 2000. 
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Biorąc pod uwagę skalę zaburzeń związanych z Przedsięwzięciem mogących wpłynąć na ww. 

czynniki, nie przewiduje się, aby mogło ono, niezależnie od wariantu, w sposób znaczący pogorszyć 

integralność obszarów Natura 2000 Zatoka Pomorska. Przedsięwzięcie nie uszczupli trwale 

dostępności zasobów pokarmowych ptaków morskich będących przedmiotem ochrony (ryb  

i bentosu). Efekt zniszczenia zoobentosu w trakcie budowy przedsięwzięcia będzie miejscowy, 

średniookresowy i odwracalny. Efekt płoszenia ryb w wyniku prac budowlanych, w tym wzburzenia 

osadów i hałasu, będzie lokalny, chwilowy i odwracalny. Nie ma więc zagrożenia wystąpienia 

oddziaływania znaczącego, a więc na trwałe powodującego utratę właściwego stanu ochrony tych 

gatunków na obszarze. Ponadto, należy wziąć pod uwagę, że na etapie eksploatacji (50 lat), nie 

będą występować żadne negatywne oddziaływania na integralność ani przedmiot ochrony 

ocenianego obszaru Natura 2000. Będą natomiast występować nieznaczne oddziaływania 

pozytywne, w postaci ograniczenia presji antropogenicznych, wskazywanych jako najważniejsze 

zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony tych obszarów w postaci stref 

bezpieczeństwa, na których zostanie ograniczone stosowanie narzędzi połowowych.   

 

Pogorszenie powiązań obszaru Natura 2000 z innymi obszarami mogłoby nastąpić w przypadku 

utworzenia trwałej, nieprzekraczalnej bariery, uniemożliwiającej lub w znacznym stopniu 

ograniczającej możliwość lokalnego przemieszczania się i migracji organizmów stanowiących 

przedmiot ochrony w tych obszarach. Przedsięwzięcie, w obu rozważanych wariantach, nie 

przyczyni się do powstania takiej bariery, w związku z czym nie wpłynie na ciągłość powiązań 

obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska z innymi obszarami. 
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Tabela 9-113 Znaczenie oddziaływania na ptaki morskie będące przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 w wariancie preferowanym (WP – 
Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie 

Ograniczenie bazy 
pokarmowej wynikające ze 
zniszczenia zbiorowisk 
bentosu (oddziaływanie 
wtórne) 

WP Umiarkowana 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka 
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – niska  
Nury – niska 
Szlachar – niska 
Perkoz rogaty – niska 

Lodówka – średnie  
Markaczka – średnie  
Uhla - średnie 
Alka i nurzyk - małe 
Nury – małe 
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

WA Umiarkowana 

Lodówka – wysoka 
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka 
Alka i nurzyk – niska  
Nury – niska  
Szlachar – niska 
Perkoz rogaty – niska 

Lodówka - średnie 
Markaczka - średnie 
Uhla - średnie 
Alka i nurzyk - małe 
Nury – małe 
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

Wzburzenie osadów 
 

Pogorszenie warunków 
żerowania, zarówno ze 
względu na ograniczenie 
przejrzystości wody (dot. 
gatunków wykorzystujących 
wzrok do polowania), jak  
i poprzez wpływ na organizmy 

stanowiące pożywienie tych 
organizmów (oddziaływanie 
wtórne)  

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka 
Markaczka – wysoka 
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – średnia  
Nury – wysoka 
Szlachar – wysoka Perkoz 
rogaty – wysoka 

Lodówka - małe 
Markaczka - małe 
Uhla - małe 
Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe  
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

WA Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – średnia  
Nury – wysoka 
Szlachar – wysoka 
Perkoz rogaty – wysoka 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe   
Uhla – małe  
Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe 
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
morskim – redepozycja osadów 

Ograniczenie bazy 
pokarmowej (bentosu) 
(oddziaływanie wtórne) 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – niska  
Nury – niska 
Szlachar – niska 
Perkoz rogaty – niska 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i nurzyk – pomijalne  
Nury – pomijalne  
Szlachar – pomijalne 
Perkoz rogaty – pomijalne 

WA Pomijalna  
Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka 
Uhla – wysoka 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Alka i nurzyk – niska  
Nury – niska  
Szlachar – niska 
Perkoz rogaty – niska 

Alka i nurzyk – pomijalne  
Nury – pomijalne 
Szlachar – pomijalne 
Perkoz rogaty – pomijalne 

Obecność jednostek pływających Płoszenie 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka     
Markaczka – wysoka 
Uhla – wysoka Alka i nurzyk – 
średnia  
Nury – wysoka 
Szlachar – średnia 
Perkoz rogaty – duża 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe  
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

WA Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – średnia  
Nury – wysoka 
Szlachar – średnia 
Perkoz rogaty – wysoka  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe 
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

Emisja hałasu nawodnego Płoszenie 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka 
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – średnia  
Nury – wysoka 
Szlachar – średnia 
Perkoz rogaty – wysoka 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe  
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe  

WA Pomijalna 

Lodówka – wysoka 
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  
Szlachar – średnia 
Perkoz rogaty – wysoka 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe  
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

Etap eksploatacji  

Zajęcie dna - obecność gazociągu 

Utrata siedliska 

WP 
Oddziaływanie nie wystąpi – ze względu na głębokość akwenu w obszarze Natura 2000 wynoszącą do 
20 m, gazociąg w granicach obszaru będzie zakopany na całej długości.  

WA 
Oddziaływanie nie wystąpi – ze względu na głębokość akwenu w obszarze Natura 2000 wynoszącą do 
20 m, gazociąg w granicach obszaru będzie zakopany na całej długości. 

Zwiększenie zasobów 
pokarmowych – efekt 

WP 
Oddziaływanie nie wystąpi – ze względu na głębokość akwenu w obszarze Natura 2000 wynoszącą do 
20 m, gazociąg w granicach obszaru będzie zakopany na całej długości.  



 
 
 
 

 

 

630 

 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

„sztucznej rafy” 
(oddziaływanie wtórne) WA 

Oddziaływanie nie wystąpi – ze względu na głębokość akwenu w obszarze Natura 2000 wynoszącą do 
20 m, gazociąg w granicach obszaru będzie zakopany na całej długości.  

Strefa bezpieczeństwa wokół 
gazociągu 

Ograniczenie 
niepokojenia/płoszenia przez 
statki oraz przyłowu w sieci 
rybackie 
 

WP Mała 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  
Szlachar – średnia 
Perkoz rogaty – wysoka 

Lodówka – średnie  
Markaczka – średnie  
Uhla – średnie 
Alka i nurzyk – małe  
Nury – średnie  
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – średnie 

WA Mała 

Lodówka – wysoka 
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  
Szlachar – średnia 
Perkoz rogaty – wysoka 

Lodówka – średnie  
Markaczka – średnie 
Uhla – średnie 
Alka i nurzyk – małe  
Nury – średnie 
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – średnie 

Etap likwidacji 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie 

Ograniczenie bazy 
pokarmowej wynikające ze 
zniszczenia zbiorowisk 
bentosu na materiale skalnym 
(oddziaływanie wtórne) 

WP 
Oddziaływanie nie wystąpi – ze względu na głębokość akwenu w obszarze Natura 2000 wynoszącą do 
20 m, gazociąg w granicach obszaru będzie zakopany na całej długości. 

WA 
Oddziaływanie nie wystąpi – ze względu na głębokość akwenu w obszarze Natura 2000 wynoszącą do 
20 m, gazociąg w granicach obszaru będzie zakopany na całej długości. 

Ograniczenie bazy 
pokarmowej wynikającej ze 
zniszczenia zbiorowisk 
bentosu dna miękkiego 
(oddziaływanie wtórne) 

WP Umiarkowana 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – niska  
Nury – niska  
Szlachar – niska 
Perkoz rogaty – niska 

Lodówka – średnie  
Markaczka – średnie  
Uhla – średnie  
Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe  
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

WA Umiarkowana 

Lodówka – wysoka 

Markaczka – wysoka 
Uhla – wysoka Alka i nurzyk - 
niska 
Nury – niska 
Szlachar – niska 
Perkoz rogaty – niska 

Lodówka - średnie 

Markaczka - średnie 
Uhla - średnie 
Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe  
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

Wzburzenie osadów 
 

Pogorszenie warunków 
żerowania, zarówno ze 
względu na ograniczenie 
przejrzystości wody (dot. 
gatunków wykorzystujących 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka 
Alka i nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe  
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

wzrok do polowania), jak  
i poprzez wpływ na organizmy 
stanowiące pożywienie tych 
organizmów – patrz powyżej 
(oddziaływanie wtórne)  

Szlachar – wysoka 
Perkoz rogaty – wysoka 

Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

WA Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  
Szlachar – wysokaPerkoz 
rogaty – wysoka 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe  
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
morskim – redepozycja osadów 

Ograniczenie bazy 
pokarmowej (bentosu) 
(oddziaływanie wtórne) 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – niska  
Nury – niska  
Szlachar – niska 
Perkoz rogaty – niska 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe   
Uhla – małe  
Alka i nurzyk – pomijalne  
Nury – pomijalne  
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

WA Pomijalna  

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – niska  
Nury – niska  
Szlachar – niska 
Perkoz rogaty – niska 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i nurzyk – pomijalne  
Nury – pomijalne  
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

Obecność jednostek pływających Płoszenie 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe  

WA Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka 
Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
Uhla – małe  
Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe  

Emisja hałasu nawodnego Płoszenie 

WP Pomijalna 

Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  
Uhla – wysoka 

Alka i nurzyk – średnia  
Nury – wysoka 
Szlachar – średnia 
Perkoz rogaty – wysoka 

Lodówka – małe  
Markaczka – małe 
Uhla – małe  

Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe  
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 

WA Pomijalna 
Lodówka – wysoka  
Markaczka – wysoka  

Lodówka – małe  
Markaczka – małe  
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Uhla – wysoka  
Alka i nurzyk – średnia  
Nury – wysoka  
Szlachar – średnia 
Perkoz rogaty – wysoka 

Uhla – małe  
Alka i nurzyk – małe  
Nury – małe  
Szlachar – małe 
Perkoz rogaty – małe 
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszarów 

Natura 2000, należy przeanalizować od jakich kluczowych parametrów realizacji Przedsięwzięcia  

i parametrów obszarów te oddziaływania zależą.   

 

W odniesieniu do obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003, za kluczowe uwarunkowania 

wpływające na możliwość i skalę wystąpienia oddziaływań w odniesieniu do gatunków ptaków 

morskich stanowiących przedmiot ochrony w obszarze, integralności obszaru oraz jego powiązań  

z innymi obszarami zostały uznane następujące czynniki:  

• środowiskowe: 

o występowanie w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia ww. gatunków, 

o obecność w strefie potencjalnych oddziaływań źródeł pożywienia ww. gatunków (zoobentos, 

ryby), 

o batymetria, mająca wpływ na:  

▪ warunki wykorzystania bentosu jako pokarm przez ptaki (preferowana głębokość – do 

20 m, maksymalna do 30 m) - im dłuższy odcinek na płytkiej wodzie, zasobny w zespoły 

bentosowe bogate w małże, tym większa skala uszczuplenia bazy pokarmowej dla 

ptaków, takich jak lodówka Clangula hyemalis, uhla Melanitta fusca i markaczka 

Melanitta nigra w wyniku negatywnych oddziaływań na bentos, 

▪ rodzaj ingerencji w dno i skalę oddziaływań na bentos i ryby – do głębokości 20 m 

rurociąg będzie zakopywany, co będzie powodować zwiększone wzburzenie osadów,  

a następnie ich redepozycję na większym obszarze, oraz fizyczne zniszczenie bentosu 

oraz płoszenie ryb na większym obszarze, niż przy okładaniu gazociągu na dnie bez 

zakopywania. Zakopany gazociąg nie będzie także podłożem do powstania „sztucznej 

rafy”, będzie jednak dawał możliwość odrodzenia się dotychczasowych zespołów na dnie 

ponad zakopanym gazociągiem, 

o rodzaj dna/osadów, mające wpływ na: 

▪ skalę oddziaływań związanych ze wzburzeniem osadów (zasięg, warstwa zasypania, 

czas depozycji) – osady drobnopiaszczyste mają większy zasięg i cechuje je dłuższe 

osiadanie, a więc i dłuższe oddziaływanie na ryby, bentos i ptaki nurkujące za 

pożywieniem. Występowanie dna twardego i kamienisk zmniejsza zasięg oddziaływań 

związanych ze wzburzeniem osadów, oraz sprzyja występowaniu cennych zespołów 

małży i miejsc występowania ryb, zwłaszcza młodych osobników stanowiących pokarm 

ptaków morskich, 

o położenie na obszarze Natura 2000 – większe znaczenie oddziaływań powodujących 

ograniczenie bazy pokarmowej ptaków będących przedmiotem ochrony, na etapie budowy 

i większe oddziaływania pozytywne (ograniczenie negatywnych presji) na etapie 

eksploatacji, wpływające na właściwy stan ich ochrony, a więc w konsekwencji na 

integralność obszaru;  

• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ długość odcinka, na którym rurociąg będzie zakopywany – im dłuższy tym większe 

oddziaływania związane z ingerencją w dno i wzburzeniem osadów, a więc większa skala 

oddziaływań na bazę pokarmową ptaków morskich, 

▪ odległość od brzegu miejsca wyjścia tunelu – im dalej tym mniejsze oddziaływanie na 

płytkich wodach wywołane zakopywaniem rurociągu, ale większy zasięg oddziaływań 

związanych z emisją hałasu i wzburzeniem osadów w skali obszaru, 

▪ czas trwania prac ingerujących w dno – szybciej lub wolniej rozpoczęte odradzanie się 

siedlisk dennych, 

▪ czas i terminy aktywności związanej z budową i obsługą rurociągu na morzu – okres 

płoszenia ptaków i morświna, 

▪ liczba statków biorących udział w budowie oraz częstość kursowania statków  

i helikopterów dostawczych, 
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▪ szybkość przemieszczania się statków budowalnych, dostawczych i obsługowych – skala 

płoszenia, 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania (np.: istniejąca 

infrastruktura, której krzyżowanie wymaga większej ingerencji w dno, a więc większe 

zniszczenia siedlisk dennych na etapie budowy, ale też tworzenie siedlisk dla sztucznej rafy, 

obszary wydobycia kruszyw – większe zniszczenie siedlisk i większa łączna ingerencja w dno 

czy wzburzanie osadów, obszary budowy morskich farm wiatrowych na których prowadzone 

działania mogą zwiększać presję i powodować wyparcie ptaków z dogodnych dla nich 

akwenów, ale także intensywny ruch żeglugowy, czy intensywne rybołówstwo 

przyczyniające się do przepłaszania ptaków z miejsc dogodnych do żerowania 

lub/i wypoczynku, 

o występowanie presji antropogenicznych, które mogą być ograniczane w wyniku realizacji 

Przedsięwzięcia, jak np.: obszary intensywnego trałowania – utworzenie stref ochronnych 

wokół budowy i rurociągu spowoduje ograniczenie negatywnej presji na siedliska denne  

i zwiększy ich zdolność i możliwości odtworzenia.  

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-114.  

Tabela 9-114 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia obszar Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003. 

Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Zagęszczenie gatunków ptaków 
morskich chronionych w obszarze 
Natura 2000 

9.14.1, Załącznik 2.E Miejscami duże  Miejscami duże 

Obecność cennych dla ptaków 
zespołów bentosu na głębokości do 20 
m 

9.11.1, Załącznik 2.D 
Tak, większy 
udział zespołu 
dna twardego 

Tak, większy 
udział zespołu 
dna miękkiego 

Obecność ryb, stanowiących pokarm 
ptaków 

9.12.1, Załącznik 2.G Tak Tak 

Długość odcinka gazociągu 
przebiegajacego przez obszary Natura 
2000 

9.18.1 38 km 17 km 

Długość odcinka gazociągu 
przebiegającego na głębokości do 
20/30m (zasięg siedlisk bentosowych) 

9.1.1 38/50 km 17/52 km 

Udział dna twardego i kamienisk  9.11.1, 9.3.1 Duży Mały 

Zasięg oddziaływań związany ze 

wzburzeniem osadów*  

1) maksymalny zasięg zagęszczenia 

15 mg/l (powyżej 12h) 

2) średni czas utrzymania się 

zawiesiny o zagęszczeniu 15 mg/l w 

toni wodnej 

3) maksymalna powierzchnia 
osadzenia 1 cm/m2 osadów na dnie  

5.1.2, 5.1.3 

1) 93,5 km2 

2) 5,9 h 

3) 5,1 km2 

1) 9,4 km2 

2) 3,1 h 

3) 1,7 km2 

Zasięg płoszenia ptaków 5.1.7 ok. 1500 m ok. 1500 m 

Długość odcinka zakopywanego 3.5.8 43,8 km 22,6 km 

Długość tunelu po stronie morza 3.2.2  ok. 400 m ok. 850 m 

Prowadzenie prac w sezonie zimowym 3.9 Tak Tak 

Czas prac budowalnych na morzu 3.9 ok. 22 miesiące ok. 22 miesiące 

Liczba statków na etapie 
budowy/likwidacji 

3.10.3 

• 1-2 statki 
budowlane 
non stop 

• do 2 statków 
do obsługi 
kotwic 

• do 4 
tygodniowo 
statków 
dostawczych 

• 1-2 statki 
budowlane 
non stop  

• do 2 
statków do 
obsługi 
kotwic 

• do 4 
tygodniowo 
statków 
dostawczych  



 
 
 
 
 

 

635 

 

Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

•  do 4 
helikopetrów 
dostawczych  
tygodniowo  

• do 4 
helikopetrów 
dostawczych  
tygodniowo 

Szybkość przemieszczania się statków 3.5.7 

• >20m - 2,5-4 
km/d (ok. 
0,10-0,17 
km/h) 

• <20m - 0,5 
km/d (ok. 
0,021 km/h 

• >20m - 2,5-
4 km/d (ok. 
0,10-0,17 
km/h) 

• <20m - 0,5 
km/d (ok. 
0,021 km/h) 

Kumulacja oddziaływań 11.3 Brak Brak  

*Najdalej idący scenariusz – zima 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Zdecydowana większość zidentyfikowanych, możliwych oddziaływań Przedsięwzięcia na gatunki 

ptaków morskich, będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska 

PLB990003, będzie miała małe znaczenie na jego wszystkich etapach. Jest to związane przede 

wszystkim z wielkością potencjalnych oddziaływań, a więc lokalnym zasięgiem, niską lub średnią 

intensywnością i odwracalnością ich skutków. Odnosi się to zwłaszcza do oddziaływań związanych 

ze wzburzeniem osadów podczas prac budowlanych, czy efektu płoszenia ptaków przez statki 

budowlane, których niewielka liczba (1-2) oraz bardzo mała szybkość przemieszczania się będzie 

skutkować płoszeniem na danym akwenie z niewielkich obszarów (ok. 1,5 km wokół miejsca 

budowy i na stosunkowo krótki czas). Wielkość oddziaływań związanych z ograniczeniem bazy 

pokarmowej (zoobentos i ryby) na skutek wzburzenia osadów oraz osadzania się zawiesiny na dnie 

w trakcie budowy, ze względu na lokalny charakter i małą wrażliwość zoobentosu na te 

odziaływania uznano za pomijalną, a ich znaczenie za małe (więcej informacji na temat zasięgu  

i czasu trwania wzburzenia osadów, a także zasięgu i warstwy osiadania znajduje się w Rozdziale 

5.1.2 ROOŚ). Ponieważ w granicach obszaru Natura 2000 gazociąg będzie zakopany na całej swojej 

długości, oddziaływania związane z jego obecnością na dnie morskim, jak trwała utrata fragmentu 

powierzchni siedlisk bentosowych czy, w dłuższej perspektywie, zwiększenie zasobów 

pokarmowych na skutek efektu „sztucznej rafy” nie wystąpią. Na etapie eksploatacji nastąpi 

natomiast pozytywne oddziaływanie, w postaci ograniczenia połowów ryb, w tym stosowania sieci 

stawnych i włoków dennych, co obecnie jest kluczowym zagrożeniem dla zachowania integralności 

obszarów.  

 

Za oddziaływania o średnim znaczeniu uznano jedynie oddziaływania związane z fizycznym 

zniszczeniem zoobentosu w odniesieniu do trzech gatunków bentofagów, stanowiących przedmiot 

ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003: lodówki Clangula hyemalis, uhli 

Melanitta fusca i markaczki Melanitta nigra. Zoobentos jest głównym źródłem pożywienia ww. 

gatunków w okresie ich zimowania w obszarze. W związku z tym jego zniszczenie, wywołane przez 

bezpośrednią ingerencję w dno i układanie/zakopywanie gazociągu, miejscowo istotnie ograniczy 

bazę żerowiskową tych ptaków, powodując wyparcie ich z lokalnego siedliska. Na te oddziaływania, 

ptaki tych gatunków wykazują dużą wrażliwość, co powoduje, że znaczenie tych oddziaływań 

będzie miało poziom średni, ale wciąż nieznaczący z powodu lokalnego charakteru i obecności  

w na przedmiotowym obszarze Natura 2000 innych dogodnych miejsc zasobnych w pożywienie.  

W wyniku procesu zakopywania gazociągu, w najdalej idącym scenariuszu zakładającym 

zakopywanie w miękkim dnie (szerokość wykopu do 30 m), w granicach obszaru Natura 2000 

Zatoka Pomorska PLB990003, ulegną zniszczeniu siedliska bentosowe na powierzchni ok. 1,13 km2 

w wariancie Niechorze-Pogorzelica i 0,48 km2 w wariancie Rogowo. Częściowo ulegną też 

zniszczeniu siedliska bentosowe w strefie kotwiczenia statków układających gazociąg, w promieniu 

do 1,5 km wokół trasy gazociągu, czy w miejscu składowania czasowego urobku w procesie 

wydobycia jednostki wykonującej mikrotunel (TBM) – ok. 0,017 km2. Należy przy tym podkreślić, 



 
 
 
 
 

 

636 

 

że będą to oddziaływania odwracalne, a pełne odrodzenie się siedlisk bentosowych powinno 

nastąpić do pięciu sezonów, zarówno w miejscach zakopania gazociągu. Nie zmienia to faktu, że 

przez jeden sezon zimowania, podczas których będzie trwała budowa gazociągu w strefie 

przybrzeżnej, ptaki będą wypłaszane z obszaru budowy i jego otoczenia przez pracujące 

i dostawcze statki, a przez kolejne kilka sezonów (do 5) ich baza pokarmowa miejscowo zostanie 

istotnie uszczuplona. W konsekwencji będzie to skutkowało wyparciem części osobników 

przebywających w miejscu budowy i ułożenia gazociągu, a tym samym wzrost zagęszczenia 

i zwiększenie konkurencji w walce o pożywienie na obszarach sąsiednich.  

 

W kontekście zachowania integralności obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003, 

kluczowym jest dostępność: 

• zasobów pokarmowych (ryb i bentosu) wystarczających dla utrzymania się ich populacji  

w obszarze w okresie zimowanie i przelotów; 

• wystarczająco dużego siedliska dla utrzymania się ich populacji w obszarze w okresie 

zimowanie i przelotów, wolnego od zakłóceń skutkujących płoszeniem i niepokojeniem ptaków 

morskich. 

Biorąc pod uwagę wielkość powierzchni siedlisk dennych, na której dojdzie do zniszczenia 

zbiorowisk zoobentosu oraz zasięg strefy płoszenia/niepokojenia ptaków morskich w wyniku 

realizacji Przedsięwzięcia w fazie budowy, w odniesieniu do całkowitej powierzchni obszaru 

wyznaczonego celem ich ochrony, nie dojdzie do znaczącego pogorszenia ich kondycji z powodu 

ograniczenia bazy pokarmowej i wyparcia z siedlisk. Wpływ Przedsięwzięcia na strukturę i funkcję 

obszaru, jako żerowiska ptaków morskich w okresie zimowania i odpoczynku podczas przelotów, 

będzie więc ograniczony do znikomej powierzchni obszaru oraz w pełni odwracalny. Ponadto, na 

etapie eksploatacji nad gazociągiem zostanie utworzona strefa bezpieczeństwa, w której zostaną 

ograniczone presje na ptaki związane z przyłowami oraz niszczeniem siedlisk dennych w wyniku 

trałowania. W związku z powyższym Przedsięwzięcie, niezależnie od wariantu, nie spowoduje 

znaczącego pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003. 

  

Oddziaływania Przedsięwzięcia będą miały mniejsze znaczenie dla pozostałych gatunków ptaków 

morskich chronionych w obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003, będących 

ichtiofagami. Zasoby ryb, będące pożywieniem tych gatunków, są mniej wrażliwe na oddziaływania 

ze strony Przedsięwzięcia. Oddziaływania związane ze wzburzaniem i dyspersją osadów, a tym 

samym płoszeniem ryb, pogorszeniem ich warunków bytowania a także pogorszeniem warunków 

polowania na nie przez ptaki (większe zmętnienie wody i gorsza widoczność), będą miały charakter 

lokalny i krótkotrwały, a skutki będą odwracalne.    

Przedsięwzięcie, niezależnie od wariantu, nie stworzy trwałych, nieprzekraczalnych barier dla 

lokalnego przemieszczania i migracji ptaków morskich będących przedmiotem ochrony w Natura 

2000 Zatoka Pomorska PLB990003. W związku z powyższym nie pogorszy ono powiązań obszaru 

z innymi obszarami. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Przedsięwzięcie nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000, 

rozumianą jako kompletność zasobów przyrodniczych w sieci i zachowanie powiązań 

funkcjonalnych między poszczególnymi obszarami Natura 2000 na poziomie regionu 

biogeograficznego w danym kraju, zapewniających utrzymanie we właściwym stanie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. 

 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 Zatoka Pomorska 

PLB990003 w żadnym z rozważanych wariantów. Pomimo miejscowego całkowitego zniszczenia 

organizmów bentosowych w miejscu układania, zakopywania rurociągu, struktura i funkcje siedlisk 

bentosowych stanowiących podstawowe źródło pożywienia bentofagów chronionych w tym 

obszarze (lodówki Clangula hyemalis, uhli Melanitta fusca i markaczki Melanitta nigra), nie zostaną 
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trwale i bezpowrotnie zmienione, a skutki realizacji Przedsięwzięcia nie będą odczuwalne poza 

obszarem jego realizacji. Wywołane zmiany w bazie pokarmowej bentofagów będą w pełni 

odwracalne w perspektywie średniookresowej (pełne odrodzenie siedlisk trwać może do 5 lat). 

Ze względu na bardzo mały obszar, na którym nastąpi zniszczenie bentosu, stanowiący w najdalej 

idącym scenariuszu ok. 0,047% powierzchni obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska, a także 

możliwość znalezienia wystarczających zasobów pokarmowych przez ptaki poza obszarem 

oddziaływań Przedsięwzięcia, oddziaływania nie będą także miały charakteru znaczących z punktu 

widzenia oddziaływania na integralność i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pomorska 

PLB990003 oraz spójności sieci obszarów Natura 2000. 

 

Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi 

zostały opisane w Rozdziale 4 i 5 Raportu.  

 

Na ptaki morskie będące przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska 

PLB990003 mogą potencjalnie, wtórnie oddziaływać zaburzenia i emisje wywołane detonacją 

pozostałości broni konwencjonalnej. Będą to oddziaływania analogiczne jak przy fizycznej 

ingerencji w dno, wzburzeniu osadów i osadzania się wzburzonych osadów na dnie, dodatkowo 

wzmocnione oddziaływaniem w postaci płoszenia wywołanym emisją hałasu podwodnego  

i nawodnego. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich oddziaływań określono jako bardzo małe 

(Rozdział 4 Raportu). Skala i zasięg oddziaływań będą się różnić od wielkości detonowanego 

ładunku, ale nie przekroczy skali regionalnej. Będą to oddziaływania o dużej intensywności, ale 

chwilowe i odwracalne. Wielkość oddziaływania oceniono na umiarkowane, a znaczenie 

oddziaływania na ptaki jako średnie, a więc nieznaczące.       

 

Oddziaływania powiązane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia na integralność, spójność i przedmiot ochrony obszarów Natura 

2000, nie będą powodować oddziaływań wtórnych ani powiązanych na inne elementy środowiska. 

Oddziaływania powiązane, związane z oddziaływaniem na ptaki morskie zostały opisane i ocenione 

w Rozdziale 9.14 Raportu. 

 

Dodatkowo, biorąc pod uwagę założenie projektowe (patrz Rozdział 3 ROOŚ), możliwe 

oddziaływania Przedsięwzięcia i ich wielkość (patrz Rozdział 5 ROOŚ) oraz wyniki oceny 

oddziaływania na przedmiotowy obszar oraz obszary Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej 

PLH990002 i Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 (patrz Rozdział 9.21 ROOŚ), 

należy stwierdzić, że Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe określone dla 

obszarów chronionych wynikające z RDW (patrz Rozdział 10 ROOŚ). 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na ptaki morskie 

będące przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003. Na etapie 

budowy/likwidacji w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia będą występować inne 

aktywności związane z ruchem statków na tym obszarze (żegluga morska, rybołówstwo), ale  

w mniejszej skali niż poza okresem prowadzonych prac związanych z realizacją inwestycji, ze 

względu na strefy bezpieczeństwa, jakie będą ustanawiane wokół statków budowlanych. Na etapie 

eksploatacji, wystąpią oddziaływania pozytywne związane z ograniczeniem aktywności rybackiej  

w strefie bezpieczeństwa ustanowionej ponad rurociągiem. Rozwój morskich farm wiatrowych na 

północnym stoku Ławicy Odrzanej, przewidziany w projekcie planu zagospodarowania obszarów 

morskich, nastąpi nie wcześniej niż w latach 2028-30 (FNEZ, 2018), a więc prace związane  

z przygotowaniem i realizacją tych inwestycji nie będą kumulować się z oddziaływaniami 

Przedsięwzięcia.   
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Porównanie wariantów 

Wariant preferowany (Niechorze-Pogorzelica) – na trasie gazociągu zidentyfikowano większe 

bogactwo i cenność gatunkową siedlisk dennych, występują one na płytszych wodach, stanowiąc 

dogodne miejsce żerowania ptaków morskich. W tym wariancie trasa rurociągu przebiega 

jednocześnie na ponad dwukrotnie dłuższym odcinku w granicach obszaru Natura 2000 Zatoka 

Pomorska PLB990003 niż w wariancie alternatywnym (wariant Rogowo). Powoduje to potencjalnie 

większe ryzyko wystąpienia istotnych oddziaływań na właściwy stan ochrony kilku najbardziej 

wrażliwych gatunków ptaków chronionych w obszarze, takich jak lodówka Clangula hyemalis, 

markaczka Melanitta nigra i uhla Melanitta fusca. Biorąc jednak pod uwagę, że w wyniku realizacji 

Przedsięwzięcia w tym wariancie, dojdzie do zniszczenia niewielkiego fragmentu siedlisk dennych 

w odniesieniu do ich całkowitej powierzchni w obszarze (w najdalej idącym scenariuszu 

ok. 0,047%), nie przewiduje się, aby mogło dojść do znaczącego pogorszenia ich kondycji 

z powodu ograniczenia bazy pokarmowej. Jednocześnie, w tym wariancie, na etapie eksploatacji 

(50 lat), może zostać utworzona dwukrotnie większa w swojej długości strefa bezpieczeństwa, na 

której w sposób istotny zostaną ograniczone największe zagrożenia dla integralności obszaru, 

związane z przyłowami ptaków w sieciach rybackich i niszczenie siedlisk dennych w wyniku 

stosowania dennych narzędzi połowowych. Efekt płoszenia ptaków w tym wariancie, związanego 

z obecnością na morzu jednostek budujących rurociąg, będzie stosunkowo podobny do wariantu 

alternatywnego w odniesieniu do obszaru wypłoszenia w danym momencie (do ok. 1,5 km wokół 

statków). W wariancie Niechorze-Pogorzelica, efekt ten będzie jednak występował dłużej 

w granicach obszaru Natura 2000, ze względu na dłuższy odcinek i dłuższy czas prac związanych 

z zakopywaniem gazociągu.  

 

W wariancie tym na zdecydowanie większym obszarze dojdzie do oddziaływań związanych ze 

wzburzeniem i redepozycją osadów. Będzie to miało jednak niewielki wpływ na warunki bytowania 

ptaków, gdyż będą to oddziaływania krótkotrwałe ograniczone do zaledwie kilku, w najgorszym 

wariancie, kilkunastu godzin. 

 

Wariant alternatywny (Rogowo) – charakteryzuje się innymi, mniej korzystnymi dla rozwoju bazy 

żerowiskowej bentofagów warunkami, ze względu na przewagę miękkiego dna piaszczystego oraz 

większymi głębokościami. Mimo to wariant ten charakteryzował się w roku przeprowadzonych 

badań większymi obszarami o dużych i bardzo dużych zagęszczeniach takich gatunków, jak 

lodówka, markaczka i uhla.  Skala i zasięg oddziaływań związanych z fizyczną ingerencją w dno 

przy zakopywaniu gazociągu będzie w tym wariancie mniejsza, ze względu na o połowę krótszy 

odcinek zakopywania gazociągu w dnie. Wariant ten przebiega na o połowę krótszym odcinku przez 

obszar Natura 2000 niż wariant preferowany. W związku z tym oddziaływania na gatunki ptaków 

morskich w granicach obszaru, związane z układaniem gazociągu na dnie i jego zakopywaniem, 

będą występowały krócej. Jednocześnie, w tym wariancie mniejszą skalę, a więc i znaczenie, będą 

miały pozytywne skutki realizacji Przedsięwzięcia w postaci ograniczenia negatywnych oddziaływań 

działalności rybackiej na ptaki morskie w strefach bezpieczeństwa.  

Obszar Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 

Screening 

W ramach screeningu (oceny wstępnej) dokonano identyfikacji prawdopodobnych oddziaływań 

Przedsięwzięcia, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, oraz przeanalizowano, czy 

przewidywane oddziaływania mogą wywrzeć znaczący wpływ na cele ochrony obszarów Natura 

2000. Ocena wstępna wykonana została na podstawie charakterystyki obszaru przedstawionej we 

wcześniejszej części tego rozdziału oraz informacji na temat przedsięwzięć mogących powodować 

kumulację oddziaływań z Przedsięwzięciem umieszczonych w Rozdziale 11 Raportu. 

 

Ponieważ Przedsięwzięcie w obu wariantach powodować będzie szereg zaburzeń i emisji,  

w szczególności podczas budowy i likwidacji gazociągu (w przypadku decyzji o jego usunięciu), na 

etapie screeningu nie można wykluczyć wystąpienia znaczących oddziaływań na gatunki, będące 

przedmiotem ochrony tego obszaru, występujących w obszarze potencjalnych oddziaływań  
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i wrażliwych na te oddziaływania (patrz Tabela 9-112), a także na integralność obszaru. 

Przeprowadzona została więc ocena właściwa oddziaływania Przedsięwzięcia na ten obszar.   

 

W przypadku parposza Alosa fallax, biorąc pod uwagę brak jego stwierdzenia podczas badań 

ichtiofauny w rejonie Przedsięwzięcia, zarówno w postaci osobników dorosłych, jak i ichtioplanktonu 

(ikry i larw), nie przewiduje się, aby gatunek ten był w sposób istotny narażony na oddziaływania 

ze strony Przedsięwzięcia. W związku z powyższym stwierdzono, że realizacja Przedsięwzięcia nie 

będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na populacje tego gatunku w obszarze Natura 2000 

Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002. 

Ocena właściwa 

Czynnikami determinującymi integralność obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej 

PLH990002, w odniesieniu do chronionej w obszarze populacji morświna Phocoena phocoena, są 

przede wszystkim: 

• dostępność zasobów pokarmowych (przede wszystkim ryb) wystarczających dla utrzymania się 

jego populacji w obszarze; 

• dostępność wystarczająco dużego siedliska dla utrzymania się jego populacji w obszarze, 

wolnego od długotrwałych zakłóceń skutkujących płoszeniem i niepokojeniem osobników tego 

gatunku, wpływającym na zdolność do jej funkcjonowania w obszarze Natura 2000. 

Biorąc pod uwagę skalę zaburzeń związanych z Przedsięwzięciem mogących wpłynąć na ww. 

czynniki, nie przewiduje się, aby mogło ono, niezależnie od wariantu, w sposób znaczący pogorszyć 

integralność obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002. Przedsięwzięcie nie 

uszczupli trwale dostępności zasobów pokarmowych morświna będących przedmiotem ochrony 

(ryb i bentosu). Efekt zniszczenia zoobentosu w trakcie budowy przedsięwzięcia będzie miejscowy, 

średniookresowy i odwracalny. Efekt płoszenia ryb w wyniku prac budowlanych, w tym wzburzenia 

osadów i hałasu, będzie lokalny, chwilowy i odwracalny. Nie ma więc zagrożenia wystąpienia 

oddziaływania znaczącego, a więc na trwałe powodującego utratę właściwego stanu ochrony tego 

gatunku na obszarze. Ponadto, należy wziąć pod uwagę, że na etapie eksploatacji (50 lat), nie 

będą występować żadne negatywne oddziaływania na integralność ani przedmiot ochrony 

ocenianego obszaru Natura 2000. Będą natomiast występować nieznaczne oddziaływania 

pozytywne, w postaci ograniczenia presji antropogenicznych, wskazywanych jako najważniejsze 

zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony tych obszarów w postaci stref 

bezpieczeństwa, na których zostanie ograniczone stosowanie narzędzi połowowych.   

 

Pogorszenie powiązań obszaru Natura 2000 z innymi obszarami mogłoby nastąpić w przypadku 

utworzenia trwałej, nieprzekraczalnej bariery, uniemożliwiającej lub w znacznym stopniu 

ograniczającej możliwość lokalnego przemieszczania się i migracji organizmów stanowiących 

przedmiot ochrony w tych obszarach. Przedsięwzięcie, w obu rozważanych wariantach, nie 

przyczyni się do powstania takiej bariery, w związku z czym nie wpłynie na ciągłość powiązań 

obszarów Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 z innymi obszarami. 
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Tabela 9-115 Znaczenie oddziaływania na morświna Phocoena phocoena stanowiącego przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002  
w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Wzburzenie osadów 

Pogorszenie warunków żerowania 
ssaków morskich, zarówno ze 
względu na ograniczenie 
przejrzystości wody (dot. gatunków 
wykorzystujących wzrok do 
polowania), jak i poprzez wpływ na 
organizmy stanowiące pożywienie 
tych organizmów (oddziaływanie 
wtórne)  

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne  

Emisja hałasu podwodnego  
i wibracji związane z układaniem i 

zabezpieczaniem gazociągu  

Zmiana zachowania (w tym reakcja 
unikania i efekt maskowania innych 
sygnałów) – wykonanie wykopu, 

instalacja materiału skalnego, ruch 
statków 

WP Pomijalne Średnia Małe 

WA Pomijalne Średnia Małe  

Obecność jednostek pływających, w 
tym hałas 

Kolizje ze statkami 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne  

Maskowanie 

WP Pomijalne  Niska Pomijalne  

WA Pomijalne  Niska Pomijalne  

Etap eksploatacji   

Obecność jednostek pływających, w 
tym hałas 

Kolizje ze statkami 

WP Pomijalne Niska Pomijalne  

WA Pomijalne Niska Pomijalne  

Maskowanie 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne  
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Zajęcie dna - obecność gazociągu 

Utrata siedliska 

WP Pomijalne  Niska Pomijalne 

WA Pomijalne  Niska Pomijalne 

Zwiększenie zasobów pokarmowych 
(oddziaływanie wtórne) 

WP Pomijalne  Niska Pomijalne 

WA Pomijalne  Niska Pomijalne 

Strefa bezpieczeństwa wokół 
gazociągu 

Ograniczenie przyłowu w sieci 
rybackie 

WP Mała Wysoka Średnie 

WA Mała Wysoka Średnie 

Etap likwidacji  

Wzburzenie osadów 

Pogorszenie warunków żerowania 
ssaków morskich, zarówno ze 
względu na ograniczenie 
przejrzystości wody (dot. gatunków 
wykorzystujących wzrok do 
polowania), jak i poprzez wpływ na 
organizmy stanowiące pożywienie 
tych organizmów (oddziaływanie 
wtórne)  

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne 
Niska 
 

Pomijalne  
 

Emisja hałasu podwodnego  
i wibracji związane z usuwaniem lub 
zasypywaniem gazociągu  

Zmiana zachowania (w tym reakcja 
unikania i efekt maskowania innych 
sygnałów) 

WP Pomijalne Średnia Małe 

WA Pomijalne Średnia Małe  

Obecność jednostek pływających, w 
tym hałas 

Kolizje ze statkami 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne  

Maskowanie 

WP Pomijalne Niska Pomijalne  

WA Pomijalne Niska Pomijalne  
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na cele i przedmiot ochrony obszarów 

Natura 2000, należy przeanalizować od jakich kluczowych parametrów realizacji Przedsięwzięcia  

i parametrów obszarów te oddziaływania zależą.   

 

W odniesieniu do obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002, za kluczowe 

uwarunkowania wpływające na możliwość i skalę wystąpienia oddziaływań w odniesieniu do 

morświna Phocoena phocoena stanowiącego przedmiot ochrony w obszarze, integralności obszaru 

oraz jego powiązań z innymi obszarami zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o występowanie w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia morświna Phocoena 

phocoena, 

o obecność w strefie potencjalnych oddziaływań źródeł pożywienia morświna Phocoena 

phocoena (ryby, zoobentos), 

o batymetria, mająca wpływ na rodzaj ingerencji w dno i skalę oddziaływań na ryby  

i zoobentos - do głębokości 20 m rurociąg będzie zakopywany, co będzie powodować 

zwiększone wzburzenie osadów, a następnie ich redepozycja na większym obszarze, oraz 

fizyczne zniszczenie bentosu oraz płoszenie ryb na większym obszarze, niż przy okładaniu 

gazociągu na dnie bez zakopywania. Zakopany gazociąg nie będzie także podłożem do 

powstania „sztucznej rafy”, będzie jednak dawał możliwość odrodzenia się 

dotychczasowych zespołów na dnie ponad zakopanym gazociągiem, 

o rodzaj dna/osadów, mające wpływ na skalę oddziaływań związanych ze wzburzeniem 

osadów (zasięg, warstwa zasypania, czas depozycji) – osady drobnopiaszczyste powodują 

większy zasięg, dłuższe osiadanie, a więc i dłuższe oddziaływanie na ryby, bentos i polujące 

ssaki morskie. Występowanie dna twardego i kamienisk zmniejsza zasięg oddziaływań 

związanych ze wzburzeniem osadów, oraz sprzyja występowaniu cennych zespołów małży 

i miejsc występowania ryb stanowiących pokarm ssaków morskich, 

o położenie na obszarze Natura 2000 – większe znaczenie oddziaływań powodujących 

ograniczenie bazy pokarmowej, czy płoszenie na etapie budowy i większe oddziaływania 

pozytywne (ograniczenie negatywnych presji) na etapie eksploatacji, wpływające na 

właściwy stan ich ochrony, a więc w konsekwencji na integralność obszaru;  
• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ długość odcinka, na którym rurociąg będzie zakopywany – im dłuższy tym większe 

oddziaływania związane z ingerencją w dno i wzburzeniem osadów, a więc większa skala 

oddziaływań na bazę pokarmową morświna Phocoena phocoena, 

▪ obecność miejsc wymagających interwencji w dno w postaci usypywania materiału 

skalnego (emisja hałasu, 

▪ czas trwania prac budowalnych na morzu – okres płoszenia morświna Phocoena 

phocoena, 

▪ liczba statków biorących udział w budowie oraz częstość kursowania statków  

i helikopterów dostawczych – skala i częstość płoszenia morświna Phocoena phocoena, 

▪ szybkość przemieszczania się statków budowalnych i dostawczych – ryzyko kolizji 

morświna Phocoena phocoena ze statkami. Za groźne dla tego gatunku uważa się 

szybko pływające jednostki, których prędkość przekracza 30 Mm/h (>55 km/h) 

(Adamski et al., 2004), 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania: 

▪ istniejąca infrastruktura, której krzyżowanie wymaga większej ingerencji w dno  

w postaci usypywania materiału skalnego (emisja hałasu),  

▪ obszary wydobycia kruszyw – większe zniszczenie siedlisk i większa łączna ingerencja 

w dno czy wzburzanie osadów,  

▪ obszary budowy morskich farm wiatrowych, na których prowadzone będzie palowanie 

fundamentów generujące intensywny hałas podwodny,  
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▪ intensywne rybołówstwo przyczyniające się do przyłowu morświna Phocoena phocoena,  

▪ obszary poszukiwania węglowodorów, na których prowadzone będą badania 

sejsmoakustyczne, 

o występowanie presji antropogenicznych, które mogą być ograniczane w wyniku realizacji 

Przedsięwzięcia, jak np.: obszary intensywnego trałowania – utworzenie stref ochronnych 

wokół budowy i rurociągu spowoduje ograniczenie negatywnej presji na siedliska denne  

i zwiększy ich zdolność i możliwości odtworzenia.  

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-116. 

Tabela 9-116 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Aktywność ssaków morskich (w 
tym gatunków chronionych na 
obszarze Natura 2000) 

9.13.1, Załącznik 2.F 
Średnia w okresie 
letnim, mała w 
okresie wiosennym 

Średnia w okresie 
letnim, mała w 
okresie wiosennym 

Obecność ryb i bentosu, 
stanowiących pokarm ssaków 
morskich 

9.12.1, 9.11.1, 
Załączniki 2.G i 2.D  

Tak (ryby i 
zoobentos) 

Tak (ryby) 

Długość odcinka gazociągu 
przebiegajacego przez obszary 
Natura 2000 

9.18.1 38 km 17 km 

Długość odcinka gazociągu 
przebiegajacego na głębokości 
do 20/30m 

9.1.1 38/50 km 17/52 km 

Udział dna twardego i 
kamienisk  

9.11.1, 9.3.1 Średni Mały 

Zasięg oddziaływań związany z 
propagacją hałasu 
(maksymalny dla PTS/TTS) 

5.7.1 6/18,7 6,5/18,7 

Planowane interwencje w dno 
w postaci usypywania 
materiału skalnego 

3.5.8 Tak (3 miejsca) Tak (3 miejsca) 

Długość odcinka zakopywanego 3.5.8 43,8 km 22,6 km  

Czas prac budowalnych na 
morzu 

3.9 ok. 22 miesiące ok. 22 miesiące 

Liczba statków na etapie 
budowy/likwidacji 

3.10.3  

• 1-2 statki 
budowlane non 
stop 

• do 4 
tygodniowo 
statków 
dostawczych i 
do 4 
helikopetrów 
dostawczych  
tygodniowo  

• 1-2 statki 
budowlane non 
stop 

• do 4 tygodniowo 
statków 
dostawczych i do 
4 helikopetrów 
dostawczych  
tygodniowo 

Szybkość przemieszczania się 
statków układających rurociąg 

3.5.7 

• >20m - 2,5-4 
km/d (ok. 
0,10-0,17 
km/h) 

• <20m - 0,5 
km/d (ok. 
0,021 km/h 

• >20m - 2,5-4 
km/d (ok. 0,10-
0,17 km/h) 

• <20m - 0,5 
km/d (ok. 0,021 
km/h) 

Kumulacja oddziaływań 11.3 Brak Brak  

 

Oddziaływania nieznaczące 

Zdecydowana większość zidentyfikowanych, możliwych oddziaływań Przedsięwzięcia na morświna 

Phocoena phocoena w trakcie budowy i eksploatacji, a także likwidacji rurociągu będzie miało 

znaczenie pomijalne, ze względu zarówno na lokalny i odwracalny charakter oddziaływań oraz niską 

wrażliwość na nie receptorów. Wyjątkiem są oddziaływania związane z emisją hałasu na etapie 

budowy/likwidacji, związanego z ruchem statków oraz interwencjami w dno, zwłaszcza układaniem 
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materiału skalnego w celu przygotowania dna lub zabezpieczenia gazociągu. Mimo niewielkiego 

zasięgu zmian w klimacie akustycznym, a także wysokiego tła hałasu podwodnego w Bałtyku, który 

będzie w dużej mierze maskował emisję hałasu związanego z realizacją Przedsięwzięcia, ze względu 

na wrażliwość morświnów Phocoena phocoena na te rodzaje oddziaływań, będą one miały charakter 

odnotowywalny, ale małym znaczeniu (w odniesieniu do hałasu emitowanego podczas układania 

materiału skalnego). Oddziaływania związane z układaniem materiału skalnego można dodatkowo 

ograniczyć przez zastosowanie metody tzw. „soft start”, a więc powolnego rozpoczęcia prac. Dzięki 

narastającej stopniowo emisji hałasu w takim przypadku, ssaki morskie mają możliwość 

opuszczenia strefy dyskomfortu, zanim rozpoczną się właściwe prace.  Zalecenie w tym zakresie 

może być wskazane podczas prac prowadzonych w okresie letnim, kiedy odnotowano największą 

aktywność morświna w rejonie realizacji inwestycji.   

 

Warte odnotowania będą potencjalne pozytywne oddziaływania Przedsięwzięcia w odniesieniu do 

morświna, dla którego w projekcie planu ochrony obszaru Natura 2000 jako główne zagrożenie 

wskazywane są sieci (działalność rybacka), stanowiące podstawowe źródło dodatkowej 

śmiertelności tych zwierząt poprzez przyłów. Ponad ułożonym gazociągiem, na etapie eksploatacji, 

zostanie ustanowiona strefa bezpieczeństwa, w której wykluczona lub istotnie ograniczona zostanie 

działalność rybacka. Przy założeniu szerokości strefy po 500 m z obydwu stron gazociągu, jak 

wskazuje się w planie zagospodarowania obszarów morskich, powstanie obszar ok. 38 km2 

w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica, i około 17 km2 w wariancie Rogowo, na którym 

istotnie zostaną zmniejszone tego rodzaje presje.    

 

Realizacja Przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób istotny na strukturę i funkcję obszaru Natura 2000 

Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002, w zakresie głównych czynników warunkujących 

utrzymanie się w obszarze populacji morświna Phocoena phocoena, tj. dostępność: 

• zasobów pokarmowych (przede wszystkim ryb) wystarczających dla utrzymania się jego 

populacji w obszarze; 

• wystarczająco dużego siedliska dla utrzymania się jego populacji w obszarze, wolnego od 

zakłóceń skutkujących długookresowym płoszeniem i niepokojeniem osobników tego gatunku. 

Przedsięwzięcie nie pogorszy więc integralności tego obszaru. 

Przedsięwzięcie, niezależnie od wariantu, nie stworzy trwałych, nieprzekraczalnych barier dla 

lokalnego przemieszczania oraz migracji morświnów Phocoena phocoena będących przedmiotem 

ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002. W związku z powyższym 

nie pogorszy ono powiązań obszaru z innymi obszarami. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Przedsięwzięcie nie wpłynie na spójność sieci obszarów Natura 2000, 

rozumianą jako kompletność zasobów przyrodniczych w sieci i zachowanie powiązań 

funkcjonalnych między poszczególnymi obszarami Natura 2000 na poziomie regionu 

biogeograficznego w danym kraju, zapewniające utrzymanie we właściwym stanie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków. 

 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 Ostoja na Zatoce 

Pomorskiej PLH990002 w żadnym z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo 

przebiegającego procesu budowy, eksploatacji i likwidacji. Za znaczące zostało jednak uznane 

oddziaływanie nieplanowane, w odniesieniu do przedmiotu ochrony w obszarze - morświna 

Phocoena phocoena, w postaci trwałego przesunięcia progu słuchu, spowodowanego detonacją 

wykrytej amunicji konwencjonalnej, co zostało opisane poniżej. Dla tego oddziaływania 

zaproponowano działania minimalizujące, których zastosowanie pozwoli na ostateczne 

zmniejszenie znaczenia oddziaływania na nieznaczące.  
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Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi 

zostały opisane w Rozdziale 4 i 5 Raportu.  

 

Najważniejszym oddziaływaniem, jakie może powstać w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, jest 

emisja hałasu wywołana detonacją pozostałości broni konwencjonalnej. Należy podkreślić, że 

usuwanie znalezionej amunicji z trasy gazociągu oraz strefy związanej z jego budową, nie jest 

procedura planowaną.  Prawdopodobieństwo wystąpienia takich oddziaływań określono jako bardzo 

małe (patrz Rozdział 4 ROOŚ). Jako standardowe działanie zakłada się omijanie miejsc, w których 

zostanie znaleziona, w ramach badań przedrealizacyjnych, niezdetonowana amunicja. Jeżeli nie 

będzie to możliwe, rozważona zostanie możliwość usunięcia niewybuchu z dna i przewiezienie go 

na ląd w celu zniszczenia. Tylko w przypadku braku możliwości zarówno ominięcia, jak i usunięcia 

z dna, przeprowadzona zostanie procedura likwidacji poprzez kontrolowaną eksplozję w miejscu 

znalezienia.  

 

Skala i zasięg oddziaływań związanych z ewentualna detonacją, będzie się różnić od wielkości 

detonowanego ładunku, ale nie przekroczy skali regionalnej. Będą to oddziaływania o dużej 

intensywności, ale chwilowe. Efektem emisji hałasu podczas detonacji mogą być w skrajnym 

przypadku uszkodzenia ciała morświnów Phocoena phocoena oraz trwałe przesunięcie progu słuchu 

(PTS) osobników, które znalazłyby się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca wybuchu. Maksymalne 

strefy potencjalnego oddziaływania w postaci trwałego i czasowego przesunięcia progu słuchu dla 

morświna, powstałego w wyniku emisji hałasu związanego z kontrolowaną detonacją niewybuchów, 

prezentują poniższe tabele.  

Tabela 9-117 Maksymalne strefy oddziaływania PTS i TTS na morświna Phocoena phocoena w wariancie 
Niechorze-Pogorzelica. 

Detonacja niewybuchów Wartość progowa 
150 kg TNT 950 kg TNT 

lato zima lato zima 

Receptor  
SEL(Cum*) 

[dB re 1µPa2s] 
[km] [km] [km] [km] 

Morświn 

PTS 179 dB 3.7 3.3 6.0 5.3 

TTS 164 dB 12.6 11.0 18.7 15.7 

*SEL skumulowany (jedno zdarzenie) 

Tabela 9-118 Maksymalne strefy oddziaływania PTS i TTS na morświna Phocoena phocoena w wariancie 
Rogowo. 

Detonacja niewybuchów Wartość progowa 
150 kg TNT 950 kg TNT 

lato zima lato zima 

Receptor  
SEL(Cum*) 

[dB re 1µPa2s] 
[km] [km] [km] [km] 

Morświn 

PTS 179 dB 4.0 3.4 6.5 5.6 

TTS 164 dB 13.9 12.8 18.7 17.4 

*SEL skumulowany (jedno zdarzenie) 

 

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, została dokonana analiza wyniku znaczenia oddziaływania, 

którą przedstawia Tabela 9-119.   
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Tabela 9-119 Wyniki oceny oddziaływania nieplanowanego w postaci detonacji niewybuchów na 
morświna Phocoena phocoena. 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant 
Wielkość 
oddziaływania 

Wrażliwość 
receptora 

Znaczenie 
oddziaływania 

Emisja hałasu 
podwodnego  
i wibracji związane z 
likwidacją 
niewybuchów  

Poważne 
uszkodzenia 
tkanek ciała, 
trwałe przesunięcie 
progu słyszenia 
(PTS),  

WP Duże Wysoka Duże 

WA Duże Wysoka Duże 

Tymczasowe 
przesunięcie progu 
słyszenia (TTS)  

WP Umiarkowane  
Średnia 
 

Średnie 

WA Umiarkowane Średnia Średnie 

Zmiana 
zachowania 
(płoszenie) 

WP Umiarkowane  Średnia Średnie 

WA Umiarkowane Średnia Średnie 

 

Oddziaływanie na morświna Phocoena phocoena w postaci trwałego uszkodzenia ciała i/lub 

trwałego uszkodzenia słuchu będzie oddziaływaniem, które można uznać za znaczące, ze względu 

na nieodwracalność skutków oraz wysoki status ochronny gatunku w obszarze Natura 2000 Ostoja 

na Zatoce Pomorskiej PLH990002. Szczególnie istotne znaczenie tego oddziaływania będzie  

w okresie letnim, kiedy odnotowano dużą jak na polskie obszary morskie aktywność morświna  

w rejonie realizacji inwestycji.  

 

Pomiędzy rozważanymi wariantami uwidacznia się niewielka różnica w zasięgu maksymalnych stref 

oddziaływań, zwłaszcza TTS, na niekorzyść wariantu alternatywnego (Rogowo). Różnice są jednak 

niewielkie (do 1,7 km w okresie zimowym), a faktyczne zasięgi będą zależeć od miejsca detonacji, 

tak więc należy uznać, że różnice te nie wpływają na wynik oceny porównawczej obydwu 

wariantów.    

 

Działania minimalizujące  

W związku z uznaniem za znaczące oddziaływania, w postaci trwałego obniżenia progu słyszalności 

oraz uszkodzenia ciała morświnów Phocoena phocoena w wyniku eksplozji odnalezionych 

niewybuchów amunicji konwencjonalnej, zalecane jest wdrożenie następujących działań 

minimalizujących to oddziaływanie. 

 

Płoszenie 

W przypadku wykrycia niewybuchów na dnie morza na trasie gazociągu i braku możliwości ich 

ominięcia lub wydobycia i przewiezienia na ląd w celu zniszczenia, przed rozpoczęciem operacji 

czyszczenia dna przez kontrolowaną eksplozję przez właściwe służby, celowe jest zastosowanie 

urządzeń płoszących ssaki morskie. Zasięg i skuteczność takich urządzeń uzależnione są od typu 

urządzenia i jego ustawień i powinny być dostosowane do zasięgu potencjalnych oddziaływań, które 

zależeć będą od wielkości ładunku wybuchowego oraz miejsca i pory roku detonacji. Badania 

skuteczności takich urządzeń, dokonane przez Centrum Środowiska i Energii Duńskiej Agencji 

Energii, wskazują na skuteczny zasięg od 350 m a 7500 m. W odległości 350 m wszystkie zwierzęta 

zostały skutecznie wypłoszone, większość w odległości 1-2 km, a maksymalna reakcja została 

odnotowana w odległości 7,5 km (Hermannsen et al., 2015). Są to odległości, które pozwalają 

uniknąć wystąpienia efektu PTS u morświnów, przy eksplozji nawet największych, spotykanych na 

polskich obszarach morskich niewybuchów.   

 

Obserwacje 

Monitoring wizyjny występowania ssaków morskich w okresie przygotowania i realizacji operacji 

oczyszczania dna morskiego z niewybuchów pozwoli na zmniejszenie ryzyka ewentualnych 

oddziaływań PTS, jeżeli w razie odnotowania ssaków morskich w strefie potencjalnego 
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oddziaływania, operacja zostanie wstrzymana do czasu obecności w tej strefie danych osobników. 

Obserwacje powinny być prowadzone z odpowiednich platform obserwacyjnych na statkach, 

zgodnie z wytycznymi JNCC (JNCC, 2017). 

 

Ograniczenia sezonowe 

W celu zmniejszenia ryzyka negatywnego wpływu na populację Bałtyku Właściwego morświna, 

ewentualne detonacje nie powinny być prowadzone w okresie letnim, w którym stwierdzono dużą 

aktywność morświna w rejonie realizacji Przedsięwzięcia.  

 

Oddziaływania powiązane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia na integralność, spójność i przedmiot ochrony obszarów Natura 

2000, nie będą powodować oddziaływań wtórnych ani powiązanych na inne elementy środowiska. 

Oddziaływania powiązane, związane z oddziaływaniem na ssaki morskie zostały opisane i ocenione 

w Rozdziale 9.13 Raportu. 

 

Dodatkowo, biorąc pod uwagę założenie projektowe (patrz Rozdział 3 ROOŚ), możliwe 

oddziaływania Przedsięwzięcia i ich wielkość (patrz Rozdział 5 ROOŚ) oraz wyniki oceny 

oddziaływania na przedmiotowy obszar oraz obszary Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003  

i Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 (patrz Rozdział 9.21 ROOŚ), należy 

stwierdzić, że Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe określone dla 

obszarów chronionych wynikające z RDW (patrz Rozdział 10 ROOŚ). 

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na morświna Phocoena 

phocoena. Na etapie budowy/likwidacji w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia będą 

występować inne aktywności związane z ruchem statków na tym obszarze (żegluga morska, 

rybołówstwo), ale w mniejszej skali niż poza okresem prowadzonych prac związanych z realizacją 

inwestycji, ze względu na strefy bezpieczeństwa, jakie będą ustanawiane wokół statków 

budowlanych. Rozwój morskich farm wiatrowych na północnym stoku Ławicy Odrzanej, 

przewidziany w projekcie planu zagospodarowania obszarów morskich, nastąpi nie wcześniej niż w 

latach 2028-30 (FNEZ, 2018), a więc prace związane z przygotowaniem i realizacją tych inwestycji, 

które mogłyby w sposób istotny zwiększyć skalę oddziaływań na morświna Phocoena phocoena 

(zwłaszcza hałas z procesu palowania fundamentów elektrowni wiatrowych) nie będą kumulować 

się z oddziaływaniami Przedsięwzięcia (patrz Rozdział 11 ROOŚ).   

 

Porównanie wariantów 

Aktywność morświnów Phocoena phocoena w rejonie obydwu wariantów Przedsięwzięcia była 

podobna (średnia w okresie letnim i mała w okresie wiosennym). Skala i znaczenie potencjalnych 

oddziaływań na morświna Phocoena phocoena jako przedmiotu ochrony w obszarze Natura 2000 

Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002, nie będzie się więc istotnie różnić ze względu na realizację 

inwestycji w wariancie preferowanym lub alternatywnym. W obydwu wariantach będziemy mieli do 

czynienia z oddziaływaniem pozytywnym podczas eksploatacji gazociągu, w postaci ograniczenia 

presji antropogenicznej związanej z aktywnością rybacką (przyłowy), w związku z utworzeniem 

strefy bezpieczeństwa nad rurociągiem. W wariancie Niechorze-Pogorzelica obszar objęty strefą 

bezpieczeństwa będzie dwukrotnie większy niż w wariancie Rogowo.  

 Wnioski 

1) W żadnym z rozważanych wariantów Przedsięwzięcia, pojedynczo ani w powiązaniu z innymi 

przedsięwzięciami, nie dojdzie do znaczącego oddziaływania na integralność, spójność  

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002, ani obszaru 

Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003; 
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2) W wariacie Niechorze-Pogorzelica, w trakcie budowy i likwidacji (w najdalej idącym scenariuszu 

usunięcia całego gazociągu) mogą wystąpić nieznacznie większe oddziaływania na zimujące 

ptaki morskie spowodowane zniszczeniem siedlisk bentosu, niż w wariancie Rogowo, będą to 

jednak oddziaływania odwracalne; 

3) W obydwu wariantach będą zachodzić podobnej skali przestrzennej oddziaływania związane  

z płoszeniem ptaków w wyniku obecności statków budowlanych na etapie budowy, jednak  

w wariancie Niechorze-Pogorzelica oddziaływani te będą występować przez dłuższy czas  

w granicach obszaru Natura 2000; 

4) W obydwu wariantach będą zachodzić oddziaływania pozytywne, związane z ograniczeniem 

negatywnych oddziaływań aktywności rybackiej (przyłów, niszczenie siedlisk dennych) poprzez 

utworzenie strefy bezpieczeństwa nad trasą gazociągu, przy czym w Wariancie Niechorze-

Pogorzelica skala obszarowa tych oddziaływań będzie dwukrotnie większa; 

5) Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe określone dla obszarów 

chronionych wynikające z RDW.   
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ŚRODOWISKO BIOLOGICZNE - LĄD 

9.19 Obszary i obiekty chronione, korytarze ekologiczne, siedliska przyrodnicze, flora, 

mykobiota i fauna (w tym gatunki inwazyjne) 

W rozdziale dokonano opisu: obszarów i obiektów chronionych na podstawie Uop, korytarzy 

ekologicznych, zbiorowisk roślinnych, chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt 

występujących w zasięgu oddziaływania Przedsięwzięcia na lądzie w rozważanych wariantach – 

wariancie Niechorze-Pogorzelica i wariancie Rogowo. Rozdział prezentuje wyniki oceny 

oddziaływania Przedsięwzięcia na te elementy środowiska. W części dotyczącej roślin, grzybów  

i zwierząt uwzględniona została dodatkowo informacja o obcych geograficznie gatunkach 

inwazyjnych oraz dokonana została ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na możliwość 

rozprzestrzeniania się tych gatunków. 

 

Rozdział zawiera również informację na temat występowania na obszarze Przedsięwzięcia oraz  

w zasięgu jego potencjalnych oddziaływań stref ochrony gatunków roślin, grzybów i zwierząt 

wymagających ochrony strefowej. 

 

Siedliska przyrodnicze na lądzie, występujące w strefie potencjalnych odziaływań Przedsięwzięcia 

w jego rozważanych wariantach, zlokalizowane są w granicach obszaru Natura 2000 

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017. Dlatego też, charakterystyka tych siedlisk 

przyrodniczych oraz ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na nie została wykonana w kontekście  

i na użytek oceny oddziaływania na integralność, spójność i przedmiot ochrony obszarów Natura 

2000 w Rozdziale 9.21 Raportu. 

 

W rozdziale dokonano oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze w tym 

fizycznych skutków realizacji Przedsięwzięcia takich jak m.in. zniszczenie, przekształcenie, 

fragmentacja lub izolacja siedlisk dogodnych do występowania roślin, grzybów i zwierząt oraz 

zbiorowisk roślinnych z uwzględnieniem wpływu na struktury i procesy ekologiczne, które 

warunkują ich prawidłowe funkcjonowanie. Uwzględniono również charakterystykę i ocenę 

oddziaływania związaną z obecnością gatunków inwazyjnych. Wypełniono tym samym 

zobowiązania określone w punkcie IV.11 a) postanowienia RDOŚ w Szczecinie z dnia 

30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12 oraz w art. 66 ust. 1 pkt 6a Uooś.  

 

Podstawą prawną dokonanych analiz są zarówno regulacje prawne na poziomie prawa 

międzynarodowego i unijnego, jak również i krajowe akty prawne. 

 

Status ochrony poszczególnych gatunków wynika m.in z wielostronnych Konwencji w tym 

konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona 

w Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263 z późn. zm.; dalej: Konwencja 

Berneńska). W przepisach prawa europejskiego wymóg ten jest potwierdzony Dyrektywą 

Siedliskową i Ptasią. W Polsce wymagania te wdrożone są na mocy przepisów Uop oraz Uooś.  

 

W analizach na potrzeby Raportu uwzględnione zostały cenne gatunki roślin naczyniowych, 

mszaków, grzybów oraz zbiorowiska roślinne, należące do następujących kategorii: 

• siedliska przyrodnicze i gatunki stanowiące przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 – 

wymienione w: Załącznikach do Dyrektywy Siedliskowej oraz w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1713); 

• gatunki chronione prawem krajowym – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409)  
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i Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408). 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit b dyrektywy 2011/92/UE, ocena oddziaływania na środowisko polegać 

ma w szczególności na zbadaniu wpływu danego przedsięwzięcia na gatunki i siedliska chronione 

na podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej. Wymóg ten znajduje swoje 

odzwierciedlenie w przepisach pkt 4 i pkt 5 lit. b Załącznika IV do Dyrektywy 2011/92/UE. 

 

Odzwierciedleniem tego obowiązku są przepisy krajowe – Uooś (np. wymóg wykonania 

inwentaryzacji przyrodniczej art. 66 ust. 1 pkt 2a Uooś) oraz Uop zwłaszcza poprzez wskazanie 

gatunków zwierząt podlegających ochronie - listę ich zawiera Rozporządzenie Ministra Środowiska 

z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. poz. 2183). 

 

Wymogi prawne uwzględnienia w ramach OOŚ występowania obcych gatunków inwazyjnych roślin, 

grzybów i zwierząt wynikają m.in. z: 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt 

gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska mogą zagrozić gatunkom 

rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz. U. z 2011 r. poz. 1260); 

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 

2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania  

i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (Dz. Urz. UE L 317/35 z 22.10.2014 r.); 

• Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące 

wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznawanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie 

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (Dz. Urz. UE L 189/4 

z 13.07.2016 r.); 

• Rozporządzenia wykonawcze Komisji (UE) 2017/1263 z dnia 12 lipca 2017 r. aktualizujące 

wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii ustanowiony 

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/1141 na podstawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 (Dz. Urz. UE L 182/37 z dnia 12.07.2017 

r.). 

 Charakterystyka 

Charakterystyka obszarów i obiektów chronionych oraz korytarzy ekologicznych w zasięgu 

oddziaływania Przedsięwzięcia wykonana została w oparciu o materiały istniejące, w tym materiały 

kartograficzne oraz dane geoprzestrzenne, natomiast charakterystyka zbiorowisk roślinnych, flory, 

mykobioty i fauny – w oparciu o wyniki inwentaryzacji przyrodniczej, przeprowadzonej na potrzeby 

Przedsięwzięcia oraz gazociągu łączącego Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym (razem 

określanych jako „Inwestycje”), uzupełnione o wyniki inwentaryzacji strefy przybrzeżnej.  

 

Inwentaryzacja przyrodnicza obszaru Inwestycji oraz stref ich potencjalnego oddziaływania (dalej: 

„inwentaryzacja przyrodnicza”) miała na celu scharakteryzowanie elementów środowiska 

przyrodniczego i identyfikację na badanym terenie chronionych, rzadkich oraz ginących siedlisk  

i gatunków, tj.: 

• siedlisk przyrodniczych; 

• roślin naczyniowych, mchów, grzybów wielkoowocnikowych i zlichenizowanych (porostów); 

• bezkręgowców wodnych i lądowych, w tym miejsc ich rozmnażania się; 

• ichtiofauny, w tym minogów oraz ryb migrujących i na tarliskach; 

• herpetofauny, w tym migrującej i odbywającej gody; 

• ornitofauny, w tym lęgowej, migrującej i zimującej; 

• teriofauny, w tym zimującej i odbywającej gody. 
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Inwentaryzacją przyrodniczą objęto: 

• okresy rozrodu zwierząt; 

• okresy dyspersji i sezonowych migracji zwierząt; 

• okres zimowania lub hibernacji; 

• okres wegetacyjny roślin, mchów, grzybów wielkoowocnikowych i zlichenizowanych 

(porostów). 

W odniesieniu do siedlisk przyrodniczych przedmiotem inwentaryzacji były siedliska przyrodnicze 

wymienione w Załączniku I do Dyrektywy Siedliskowej oraz inne cenne zbiorowiska roślinne  

i ekosystemy znajdujące się w zasięgu potencjalnego oddziaływania Inwestycji, wszystkie 

zbiorowiska lądowe (np. lasy, łąki, murawy, szuwary, torfowiska) i wodne (np. cieki, rzeki, 

strumienie, zbiornik wodne, a w szczególności obiekty przecinające się z trasą gazociągu), w tym 

liniowe (np. szpalery drzew), okrajki, oszyjki i zbiorowiska synantropijne. 

 

Poza ww. siedliskami przyrodniczymi, na obszarze planowanym do fizycznego przekształcenia  

w ramach Przedsięwzięcia określono występujące tam zbiorowiska roślinne. 

 

Inwentaryzacją w zakresie roślin naczyniowych, mchów, grzybów wielkoowocnikowych  

i zlichenizowanych (porostów) objęto gatunki chronione, rzadkie i ginące. 

 

W odniesieniu do bezkręgowców i kręgowców inwentaryzacji podlegały w szczególności chronione 

typy bezkręgowców i miejsca ich rozmnażania, minogi, ryby migrujące i na tarliskach, płazy i gady 

migrujące i odbywające gody, ptaki lęgowe, migrujące i zimujące, ssaki zimujące i odbywające 

gody, w tym gatunki chronione, rzadkie i ginące. 

 

Dodatkowo, niezależnie od ww. inwentaryzacji w strefie przybrzeżnej na lądzie (ok. 200 m od 

brzegu) przeprowadzona została inwentaryzacja: 

• gatunków ptaków w okresach lęgowych;  

• chronionych i zagrożonych gatunków roślin oraz siedlisk przyrodniczych wymienionych  

w Załączniku I do Dyrektywy Siedliskowej oraz inne siedliska istotne lub charakterystyczne; 

• gatunków bezkręgowców obejmująca trzy grupy systematyczne: pierścienice, mięczaki  

i stawonogi. 

Wyniki inwentaryzacji w strefie przybrzeżnej na lądzie (dalej: „inwentaryzacji strefy przybrzeżnej”) 

traktowane są jako materiał uzupełniający w stosunku do wyników inwentaryzacji przyrodniczej 

obszaru Przedsięwzięcia oraz jego stref oddziaływania. 

 

Informacja na temat występowania obcych geograficznie gatunków inwazyjnych roślin i grzybów 

oraz zwierząt opracowana została na podstawie wyników inwentaryzacji wykonanej w rejonie 

Przedsięwzięcia. 

 

Szczegółowe informację na temat ww. inwentaryzacji, w tym przyjętych metodyk badań zawarte 

są w: 

• opracowaniu pn. „Wyciąg z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla projektu 

inwestycyjnego pn. „Gazociąg łączący Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym” dla 

potrzeb raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rurociąg podmorski 

Baltic Pipe część Polska”” z 2019 r. autorstwa Pracowni Badań Ekologicznych „NATURA” Marek 

Wierzba (patrz Załącznik 3.A ROOŚ); 

• Raporcie z inwentaryzacji - Badania lądowe z 2018 r. autorstwa Instytutu Morskiego w Gdańsku 

(patrz Załącznik 3.B ROOŚ); 

• opracowaniu pn. „Inwentaryzacja gatunków inwazyjnych oraz ocena wpływu przedsięwzięcia 

na możliwość rozprzestrzeniania się zinwentaryzowanych taksonów wzdłuż wariantów 
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Niechorze-Pogorzelica i Rogowo, w przymorskiej części gazociągu Baltic Pipe” z 2018 r. 

autorstwa Pracowni Badań Ekologicznych „NATURA” Marek Wierzba (patrz Załącznik 3.C 

ROOŚ). 

Zgodnie z informacją uzyskaną od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie 

(pismo z dnia 27 czerwca 2018 r., znak: WONS-NS.402.185.2018.MM) na obszarze Przedsięwzięcia 

oraz w jego sąsiedztwie (w buforze ok. 800 m) w obu rozważanych wariantach lokalizacyjnych nie 

zostały ustalone strefy ochrony gatunków roślin, grzybów i zwierząt wymagających ochrony 

strefowej. 

Obszary i obiekty chronione oraz korytarze ekologiczne 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1614) formami ochrony przyrody są: 

• parki narodowe; 

• rezerwaty przyrody;  

• parki krajobrazowe; 

• obszary chronionego krajobrazu;  

• obszary Natura 2000; 

• pomniki przyrody; 

• stanowiska dokumentacyjne;  

• użytki ekologiczne; 

• zespoły przyrodniczo-krajobrazowe;  

• ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Korytarz ekologiczny zgodnie z definicją zawartą w art. 5 pkt 2 ww. ustawy stanowi obszar 

umożliwiający migrację roślin, zwierząt lub grzybów. 

 

Poniżej opisane zostały formy ochrony przyrody na lądzie znajdujące się w zasięgu potencjalnego 

oddziaływania Przedsięwzięcia w rozważanych wariantach, z wyłączeniem roślin, grzybów i zwierząt 

objętych ochroną gatunkową, które uwzględnione zostały w częściach dotyczących flory, mykobioty 

oraz fauny (dalej: obszary i obiekty chronione na lądzie). 

 

Spośród obszarów i obiektów chronionych na lądzie w zasięgu potencjalnego oddziaływania 

Przedsięwzięcia, w rozważanych wariantach, występują wyłącznie obszary Natura 2000. 

 

Identyfikacji korytarzy ekologicznych dokonano na podstawie mapy przebiegu korytarzy 

ekologicznych w Polsce, istotnych dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk 

leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej, opracowaną przez Zakład Badania 

Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży (obecnie Instytut Biologii Ssaków) pod kierownictwem 

prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego. Przedsięwzięcie w części lądowej zlokalizowane jest, 

w obu wariantach, w granicach północnego korytarza ekologicznego Pobrzeża Zachodniopomorskie 

KPn-21B. Jest to korytarz leśny typu uzupełniającego (korytarz krajowy). 

 

Położenie Przedsięwzięcia na lądzie, w jego rozważanych wariantach, w odniesieniu do lokalizacji 

istniejących obszarów i obiektów chronionych oraz korytarzy ekologicznych przedstawione zostało 

na rysunkach poniżej (Rysunek 9-101, Rysunek 9-102). 
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Rysunek 9-101 Położenie Przedsięwzięcia na lądzie w wariancie Niechorze-Pogorzelica  
w odniesieniu do lokalizacji istniejących obszarów i obiektów chronionych oraz korytarzy ekologicznych 
(na podstawie danych geoprzestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane oraz Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk). 

http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane
http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane
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Rysunek 9-102 Położenie Przedsięwzięcia na lądzie w wariancie Rogowo w odniesieniu do lokalizacji 
istniejących obszarów i obiektów chronionych oraz korytarzy ekologicznych (na podstawie danych 
geoprzestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane 
oraz Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk). 

Oba warianty Przedsięwzięcia na lądzie zlokalizowane są w granicach obszaru Natura 2000 

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017. Dodatkowo Przedsięwzięcie w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie 

PLB320010, zaś w wariancie Rogowo, w odległości około 870 m na północ od tego obszaru. 

Charakterystyka ww. obszarów oraz ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 

przedstawiona została w Rozdziale 9.21 Raportu. 

 

Pozostałe obszary i obiekty chronione na lądzie znajdują się w znacznej odległości od lokalizacji 

Przedsięwzięcia, a także poza strefą jego potencjalnego oddziaływania. Spośród nich najbliżej 

położonymi względem Przedsięwzięcia są: 

• w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica – rezerwat przyrody „Jezioro Liwia Łuża” oddalony 

o ok. 2,7 km; 

• w przypadku wariantu Rogowo – rezerwat przyrody „Nadmorski bór bażynowy w Mrzeżynie” 

oddalany o ok. 3,5 km. 

Flora, mykobiota i zbiorowiska roślinne 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Rośliny naczyniowe 

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze planowanym do fizycznego przekształcenia  

w ramach Przedsięwzięcia w tym wariancie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie stwierdzono 

występowanie płatów bażyny czarnej (Empetrum nigrum) – rośliny naczyniowej objętej na 

http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane
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podstawie prawa krajowego ochroną częściową oraz uwzględnionej na liście roślin naczyniowych 

ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim (Żukowski i Jackowiak, 1995) (dalej zamiennie: 

„czerwonej liście roślin dla Pomorza Zachodniego”) w kategorii R, tj. „rzadka i przez to potencjalnie 

zagrożona”.  

 

W sąsiedztwie obszaru Przedsięwzięcia, w odległości ok. 1,8 m od placu budowy na potrzeby drogi 

dojazdowej, zidentyfikowano również pojedynczy okaz objętego ochroną częściową wiciokrzewu 

pomorskiego (Lonicera periclymenum), którego stan ochrony oceniono jako właściwy (FV).  

 

W rejonie Przedsięwzięcia, poza obszarem przeznaczonym do fizycznego przekształcenia i jego 

bezpośrednim sąsiedztwem, stwierdzono występowanie następujących gatunków chronionych 

roślin naczyniowych: 

• kruszczyka rdzawoczerwonego (Epipactis atrorubens) (ochrona częściowa; kategoria 

zagrożenia na czerwonej liście roślin dla Pomorza Zachodniego: V – „narażona”); 

• turzycy piaskowej (Carex arenaria) (ochrona częściowa); 

• gruszycznika jednokwiatowego (Moneses uniflora) (ochrona częściowa; kategoria zagrożenia 

na czerwonej liście roślin dla Pomorza Zachodniego: V – „narażona”); 

• gruszyczki zielonawej (Pyrola chlorantha) (ochrona częściowa); 

• kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium) (ochrona częściowa); 

• tajęży jednostronnej (Goodyera repens) (ochrona ścisła; kategoria zagrożenia na czerwonej 

liście roślin dla Pomorza Zachodniego: V – „narażona”). 

Mszaki 

Obszar planowany do fizycznego przekształcenia w ramach Przedsięwzięcia w tym wariancie 

zlokalizowany jest w obrębie płatu siedliska, na którym podczas inwentaryzacji stwierdzono 

występowanie sześciu bardzo pospolitych, nie zagrożonych w skali kraju ani regionu chronionych 

gatunków mszaków. Wszystkie zidentyfikowane gatunki objęte są na podstawie prawa krajowego 

ochroną częściową. Lista zidentyfikowanych gatunków wraz z informacją na temat ich szacowanego 

udziału powierzchniowego w płacie przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 9-120). 

Tabela 9-120 Lista zidentyfikowanych chronionych gatunków mszaków wraz z informacją na temat ich 
szacowanego udziału powierzchniowego w płacie, na którym zlokalizowane jest Przedsięwzięcie w 
wariancie Niechorze-Pogorzelica (na podstawie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej). 

Lp. Gatunek mszaków 
Szacowany udział powierzchniowy 

gatunku w płacie 

1. Rokietnik pospolity (Pleurozium schreberi) 20% 

2. Brodawkowiec czysty (Pseudoscleropodium purum) 20% 

3. Bielistka siwa (Leucobryum glaucum) 10% 

4. Widłoząb miotlasty (Dicranum scoparium) 5% 

5. Widłoząb kędzierzawy (Dicranum polysetum) 5% 

6. Gajnik lśniący (Hylocomium splendens) 5% 

 

Grzyby wielkoowocnikowe i porosty 

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze planowanym do fizycznego przekształcenia  

w ramach Przedsięwzięcia w tym wariancie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono 

występowania cennych gatunków grzybów wielkoowocnikowych i porostów. 

 

W rejonie Przedsięwzięcia odnotowano występowanie czterech płatów chrobotka leśnego Cladonia 

arbuscula – porostu objętego ochroną częściową. Najbliższe od planowanej w ramach 

Przedsięwzięcia Stacji Zaworowej Gazu stanowisko znajduje się w odległości 65 m na północny-

zachód i jest to płat o powierzchni kilku m2. 
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Lokalizację poszczególnych elementów Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica na tle 

wyników inwentaryzacji flory i mykobioty przedstawia Rysunek 9-103. Stanowiska gatunków,  

w tym stanowiska występujące w formie płatów zaznaczone zostały na rysunku jako punkty. 

 

 

Rysunek 9-103 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (z uwzględnieniem 
terenu budowy) na tle wyników inwentaryzacji flory i mykobioty (na podstawie dokumentacji 
inwentaryzacji przyrodniczej). 

Zbiorowiska roślinne 

Na obszarze przeznaczonym do fizycznego przekształcenia pod realizację Przedsięwzięcia, 

tj. na którym znajdować się będą jego wszystkie elementy z wyjątkiem odcinka gazociągu 

przeznaczonego do realizacji metodą bezwykopową, w wariancie Niechorze-Pogorzelica 

zidentyfikowano zespół nadmorskiego boru bażynowego (Empetro nigri-Pinetum) oraz na 

niewielkim fragmencie przebiegu linii kablowej – zespół Helichryso-Jasionetum litoralis murawa 

psammofilna z kocankami i jasieńcem (odpowiednio w miejscu występowania siedliska 

przyrodniczego 2180 oraz siedliska przyrodniczego 2130*; patrz Rysunek 9-116 Rozdział 9.21 

ROOŚ).  

 

Wariant Rogowo 

Rośliny naczyniowe 
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Podczas inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze planowanym do fizycznego przekształcenia  

w ramach Przedsięwzięcia w tym wariancie oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono 

występowania stanowisk chronionych gatunków roślin naczyniowych. 

 

W odległości ok. 18 m od krawędzi drogi dojazdowej stanowiącej element Przedsięwzięcia 

stwierdzono występowanie śnieżyczki przebiśnieg (Galanthus nivalis) (w formie płatu o powierzchni 

kilku m2) – gatunku objętego ochroną częściową oraz uwzględnionego na czerwonej liście roślin 

dla Pomorza Zachodniego w kategorii I, tj. jako „gatunek o nieokreślonym zagrożeniu”. 

 

W rejonie Przedsięwzięcia, poza obszarem przeznaczonym do fizycznego przekształcenia i jego 

bezpośrednim sąsiedztwem, stwierdzono występowanie następujących gatunków chronionych 

roślin naczyniowych: 

• bażyny czarnej (Empetrum nigrum) (ochrona częściowa; kategoria zagrożenia na czerwonej 

liście roślin dla Pomorza Zachodniego: R – „rzadka i przez to potencjalnie zagrożona”); 

• turzycy piaskowej (Carex arenaria) (ochrona częściowa); 

• gruszycznika jednokwiatowego (Moneses uniflora) (ochrona częściowa; kategoria zagrożenia 

na czerwonej liście roślin dla Pomorza Zachodniego: V – „narażona”); 

• wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum) (ochrona częściowa); 

• gruszyczki zielonawej (Pyrola chlorantha) (ochrona częściowa); 

• tajęży jednostronnej (Goodyera repens) (ochrona ścisła; kategoria zagrożenia na czerwonej 

liście roślin dla Pomorza Zachodniego: V – „narażona”). 

Mszaki 

Na obszarze Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zostały 

zidentyfikowane żadne niepospolite gatunki mszaków. W odległości ok. 75 m na północ od 

planowanej w ramach Przedsięwzięcia drogi dojazdowej stwierdzono występowanie torfowca 

błotnego (Sphagnum palustre) w postaci płatu o powierzchni kilka m2 – gatunku mszaka objętego 

ochroną częściową na podstawie prawa krajowego, występującego często w regionie. 

 

Dodatkowo Przedsięwzięcie położone będzie w obszarze, w którym stwierdzono liczne 

występowanie osobników pospolitych gatunków mszaków objętych ochroną częściową. 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie dwóch płatów różniących się liczbą i udziałem 

procentowym poszczególnych gatunków mszaków. W płacie, przez który przebiegać ma odcinek 

gazociągu planowany do realizacji metodą bezwykopową, stwierdzono występowanie sześciu 

gatunków mszaków (skład gatunkowy odpowiada składowi gatunkowemu w płacie, na którym 

położone jest Przedsięwzięcie w wariancie Niechorze-Pogorzelica), natomiast w płacie, na którym 

mają być zlokalizowane pozostałe elementy Przedsięwzięcia (dojdzie do fizycznego przekształcenia 

terenu) – dwóch gatunków, które zostały stwierdzone również w pierwszym płacie. Wszystkie 

spośród zidentyfikowanych gatunków mszaków należą do gatunków bardzo pospolitych, nie 

zagrożonych w skali kraju ani regionu. Lista zidentyfikowanych gatunków wraz z informacją na 

temat ich szacowanego udziału powierzchniowego w płatach, na których zlokalizowane będzie 

Przedsięwzięcie przedstawiono w tabeli poniżej (Tabela 9-121). 

Tabela 9-121 Lista zidentyfikowanych chronionych gatunków mszaków wraz z informacją na temat ich 
szacowanego udziału powierzchniowego w płatach, na których zlokalizowane jest Przedsięwzięcie w 
wariancie Rogowo (na podstawie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej). 

Lp. Gatunek mszaków 

Szacowany udział powierzchniowy gatunku 
w płacie, na którym zlokalizowano 

odcinek gazociągu – 
metoda bezwykopowa 

pozostałe elementy 
Przedsięwzięcia  

1. Rokietnik pospolity (Pleurozium schreberi) 20% 5% 

2. 
Brodawkowiec czysty (Pseudoscleropodium 

purum) 
20% 10% 

3. Bielistka siwa (Leucobryum glaucum) 5% - 

4. Widłoząb miotlasty (Dicranum scoparium) 10% - 
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Lp. Gatunek mszaków 

Szacowany udział powierzchniowy gatunku 
w płacie, na którym zlokalizowano 

odcinek gazociągu – 
metoda bezwykopowa 

pozostałe elementy 
Przedsięwzięcia  

5. Widłoząb kędzierzawy (Dicranum polysetum) 5% - 

6. Gajnik lśniący (Hylocomium splendens) 10% - 

 

Grzyby wielkoowocnikowe i porosty 

Podczas inwentaryzacji na obszarze Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo oraz w jego sąsiedztwie 

nie stwierdzono występowania cennych gatunków grzybów wielkoowocnikowych i porostów. 

 

Lokalizację poszczególnych elementów Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo na tle wyników 

inwentaryzacji flory i mykobioty przedstawia Rysunek 9-104. Stanowiska gatunków, w tym 

stanowiska występujące w formie płatów zaznaczone zostały na rysunku jako punkty. 

 

 

Rysunek 9-104 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu budowy) na 
tle wyników inwentaryzacji flory i mykobioty (na podstawie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej).  

Na obszarze, przez który przebiegać będzie linia kablowa od SZG do punktu przyłączenia 

stwierdzono występowanie dwóch pospolitych gatunków mszaków objętych ochroną częściową: 
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rokietnika pospolitego (Pleurozium schreberi) i brodawkowca czystego (Pseudoscleropodium 

purum). 

 

Zbiorowiska roślinne 

Na obszarze przeznaczonym do fizycznego przekształcenia pod realizację Przedsięwzięcia, tj. na 

którym znajdować się będą jego wszystkie elementy z wyjątkiem odcinka gazociągu 

przeznaczonego do realizacji metodą bezwykopową, w wariancie Rogowo nie zostały 

zidentyfikowane żadne szczególnie cenne, zagrożone w skali regionu lub kraju fitocenozy 

(zbiorowiska roślinne).  

 

Lokalizację obszaru planowanego do przekształcenia w ramach Przedsięwzięcia w wariancie 

Rogowo na tle zidentyfikowanych zbiorowisk roślinnych przedstawia Rysunek 9-105, natomiast 

charakterystykę tych zbiorowisk – Tabela 9-122. 

 

 

Rysunek 9-105 Lokalizacja obszaru planowanego do przekształcenia w ramach Przedsięwzięcia w 
wariancie Rogowo na tle zidentyfikowanych zbiorowisk roślinnych (na podstawie rozpoznania 
zbiorowisk roślinnych). 

Na obszarze, przez który przebiegać będzie linia kablowa od SZG do punktu przyłączenia (nie 

przedstawionym w całości na powyższym rysunku) zidentyfikowano występowanie leśno-

zaroślowych zbiorowisk zastępczych na siedliskach klasy Querco-Fagetea. 
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Tabela 9-122 Charakterystyka zbiorowisk roślinnych zidentyfikowanych w obszarze planowanym do 
przekształcenia w ramach Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo oraz jego sąsiedztwie (na podstawie 
dokumentacji zbiorowisk roślinnych (PBE Natura, 2018a)). 

Lp. Zbiorowisko roślinne Opis zbiorowiska roślinnego (fitocenozy) 

1. 

Leśno-zaroślowe 
zbiorowiska zastępcze na 
siedliskach klasy Querco-
Fagetea 

Zbiorowiska zastępcze na siedliskach lasów liściastych o charakterze 
leśno-zaroślowym. Charakteryzują się luźnym drzewostanem, którego 
zwarcie dochodzi maksymalnie do 50%. Tworzą go olsza czarna 
(Alnus glutinosa), oraz osika i brzoza. W części zachodniej dominuje 
podsadzona sosna i świerk oraz osika i brzoza pochodzące 
z samosiewu. Znaczne prześwietlenie drzewostanu sprzyja rozwojowi 
krzewów, zwłaszcza leszczyny, czasem też derenia świdwy, które  
w tych warunkach świetlnych osiągają silne zwarcie dochodzące 
miejscami do 100%. Runo o niewielkim pokryciu w granicach 10-
30%, tworzą podagrycznik zwyczajny (Aegopodium podagraria), 
kuklik zwyczajny (Geum urbanum) i pokrzywa zwyczajna (Urtica 
dioica). W płatach wschodniej części tej fitocenozy, w aspekcie 
wiosennym, obecna jest również śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus 
nivalis). 

2. 

Zbiorowiska 
antropogeniczne 
Artemisietea 
i Plantaginetalia 

Antropogeniczne, nitrofilne i wilgociolubne zbiorowiska z klasy 
Artemisietea reprezentowane przez płaty zbiorowisk ziołoroślowych  
z pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) i ostrożeniem polnym (Cirsium 
arvense), oraz zbiorowisko nawłoci kanadyjskiej (Solidago 
canadensis), występujące wzdłuż rowu biegnącego przy drodze 
gruntowej. Na tej ostatniej obecne są ponadto zbiorowiska 
 z „tzw. muraw wydepczyskowych” z rzędu Plantaginetalia majoris 
nawiazujące do zespołu Lolio-Plantaginetum  

3. 
Zbiorowiska zastępcze 
z sosną 

Zbiorowiska zastępcze z sosną zwyczajną (Pinus sylvestris). 
Zbiorowisko z wprowadzoną sosną zwyczajną w wieku około 50 lat,  
o trudnych do określenia tendencjach dynamicznych na siedlisku lasu 
mieszanego. 

4. 

Zbiorowisko fazy 
regeneracyjnych olsów 
lub łęgów - zadrzewienia 
olszowo-brzozowo-
wierzbowe 

Zbiorowisko starszych fazy regeneracyjno-degeneracyjnych kręgu 
dynamicznego zbiorowisk olsów lub łęgów. Są to zadrzewienia 
olszowo-brzozowo-wierzbowe z wierzbami szarymi, ale obecna jest 
również wierzba krucha. 

5. 
Zespół Salicetum  
pentandro-cinerae 

Zespół wierzb szerokolistnych (Salicetum pentandro-cinereae) 
budowany głównie przez zwarte krzewy wierzby szarej (Salix cinerea) 
na siedliskach zabagnionych. Zbiorowisko stanowi późniejszy etap 
sukcesyjny w stosunku do otaczających go szuwarów trzcinowych.  

6. 
Zespół trzciny pospolitej 
(Phragmitetum australis) 

Szuwary trzcinowe (Phragmitetum australis) 

Obce geograficznie gatunki inwazyjne roślin i grzybów 

Na obszarze potencjalnych oddziaływań Przedsięwziecia w wariancie Niechorze-Pogorzelica 

stwierdzono występowanie dwóch obcych gatunków inwazyjnych roślin – czeremchy amerykańskiej 

(czeremchy późnej) (Padus serotina) (zdecydowanie dominujacej w obszarze) i róży pomarszczonej 

(Rosa rugosa). Kilka stanowisk czeremchy amerykańskiej (Padus serotina) stwierdzonych zostało 

również na obszarze planowanego w ramach Przedsięwzięcia placu budowy na potrzeby 

mikrotunelingu. Nie odnotowano natomiast obecności obcych gatunków inwazyjnych grzybów. 

 

Lokalizację Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica na tle wyników inwentaryzacji 

obcych gatunków inwazyjnych roślin i grzybów przedstawia Rysunek 9-106. 
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Rysunek 9-106 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (z uwzględnieniem 
terenu budowy) na tle wyników inwentaryzacji obcych gatunków inwazyjnych roślin i grzybów (na 
podstawie dokumentacji inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 

W sąsiedztwie Przedsięwziecia w wariancie Rogowo stwierdzono występowanie sześciu obcych 

gatunków inwazyjnych roślin – czeremchy amerykańskiej (czeremchy późnej) (Padus serotina), 

róży pomarszczonej (Rosa rugosa), niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora), dębu 

czerwonego (Quercus rubra), nawłoci kanadyjskiej (Solidago canadensis) i nawłoci późnej 

(olbrzymiej) (Solidago gigantea). Dodatkowo, w rejonie Przedsięwzięcia zidentyfikowane zostały 

stanowiska orzecha włoskiego (Juglans regia), z których najbliższe znajduje się odległości ok. 

150 m na południowy-zachód od terenu budowy. Ze względu na znaczną odległość dzielącą te 

stanowiska od obszaru Przedsięwzięcia, gatunek ten nie został uwzględniony w dalszych analizach. 

W obszarze Przedsięwziecia w wariancie Rogowo ani w jego sąsiedztwie nie odnotowano natomiast 

obecności obcych gatunków inwazyjnych grzybów. 

 

Lokalizację Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo na tle wyników inwentaryzacji obcych gatunków 

inwazyjnych roślin i grzybów przedstawia Rysunek 9-107. 
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Rysunek 9-107 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu budowy) na 
tle wyników inwentaryzacji obcych gatunków inwazyjnych roślin i grzybów (na podstawie dokumentacji 
inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 

Kluczowe informacje dotyczące ogólnej charakterystyki zidentyfikowanych obcych gatunków 

inwazyjnych roślin prezentują Tabela 9-123 i Tabela 9-124, poniżej. Opisowa charakterystyka 

poszczególnych gatunków zawarta została natomiast w Załączniku 3.C Raportu. 
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Tabela 9-123 Charakterystyka stwierdzonych obcych gatunków inwazyjnych flory (na podstawie dokumentacji inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 

Lp. Nazwa polska i łacińska 
Obszar 
pochodzenia 

Zasięg  
w Polsce 

Przybliżona 
liczba stanowisk 
w Polsce 

Wielkość 
populacji 
lokalnych 

Tendencje 
dynamiczne 
gatunku 

Rodzaj zagrożenia Kategoria 
inwazyjności 

ekol. ekon. 

1. Czeremcha amerykańska (Padus serotina) Ameryka Północna Krajowy 1137* 5 3 2 2 IV 

2. Dąb czerwony (Quercus rubra) Ameryka Północna Krajowy >1 000** 4 3 2 - IV 

3. Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) Ameryka Północna Krajowy 1244* 5 3 2 2 IV 

4. Nawłoć późna (Solidago gigantea) Ameryka Północna Krajowy 1658* 5 3 2 2 IV 

5. 
Niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens 
parviflora) 

Azja Krajowy 1677* 5 2 2 - IV 

6. Róża pomarszczona (Rosa rugosa) Azja Regionalny 707* 5 3 2 1 IV 

Objaśnienia do tabeli: - opracowano na podstawie publikacji Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M., Zając A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012, Rośliny obcego 
pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych. 
Zasięg w Polsce: krajowy - gatunek obecny na przeważającym obszarze kraju; region. - regionalny - obecny w dwóch lub kilku regionach/województwach.  
Przybliżona liczba stanowisk w Polsce: * - za Atlasem rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland (Zając, Zając Eds. 2001) - 1 
stanowisko odnosi się do powierzchni kwadratu o boku 10 km; ** - liczba stanowisk podana za strona internetową http://www.iop.krakow.pl/ias/gatunki/142. 
Wielkość populacji lokalnych: 4 - na przeważającym obszarze dominują stanowiska z dużą liczbą osobników gatunku lub też ich duże skupienia, 5 - gatunek występuje na całym 
obszarze, przeważnie w dużej liczbie osobników, tworząc rozległe łany. 
Tendencje dynamiczne: 2 - gatunek utrzymuje się na dotychczasowych stanowiskach, 3 - gatunek stopniowo zajmuje nowe stanowiska. 
Rodzaj zagrożenia: 

• ekol. - ekologiczne: 2 - bardzo istotne; 
• ekon. - ekonomiczne: 1 - zauważalne, 2 - bardzo istotne. 

Kategorie gatunków inwazyjnych: kategoria IV - gatunki, których występowanie na obszarze Polski ma bardzo istotne znaczenie - znana jest zarówno duża liczba ich stanowisk, jak 
również duża liczebność osobników w płatach; większość nadal zwiększa liczbę stanowisk lub zajmowany obszar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iop.krakow.pl/ias/gatunki/142


 
 
 
 

 

 

664 

 

Tabela 9-124 Charakterystyka wymagań ekologicznych stwierdzonych obcych gatunków inwazyjnych flory (na podstawie dokumentacji inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 

Lp. Nazwa polska i łacińska 

Ekologiczne liczby wskaźnikowe (Zarzycki et al.)* 

forma 
życiowa 

wskaźnik 
świetlny 

wskaźnik 

wilgotności 
gleby 

wskaźnik  
żyzności 

wskaźnik  

kwasowości 
gleby 

wskaźnik  

granulometryczny 
gleby 

wskaźnik 

zawartości materii 
organicznej 

1. Czeremcha amerykańska (Padus serotina) N, M 3-4 3 3 3-4 3-4 2 

2. Dąb czerwony (Quercus rubra) M 4 3 2-3 2-3 3-4 2 

3. Nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis) G, H 4-5 3-4 4 4 2-4 2 

4. Nawłoć późna (Solidago gigantea) G, H 4-5 3-4 4 - - - 

5. 
Niecierpek drobnokwiatowy (Impatiens 
parviflora) 

T 4-2 3 4 4 - 2 

6. Róża pomarszczona (Rosa rugosa) N 5 3 3 4 2-4 1-2 

Objaśnienia do tabeli:  
* opracowano na podstawie: Zarzycki, K., Trzcińska-Tacik, H., Różański, W., Szeląg, Z., Wołek, J., Korzeniak, U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland 
(Ekologiczne liczby wskaźnikowe roślin naczyniowych Polski). 
Forma życiowa: N, M - autotrof, megafanerofit - drzewo dorastające normalnie ponad 5 m wysokości; M - autotrof, megafanerofit - drzewo dorastające normalnie ponad 5 m wysokości; 
G, H - autotrof, geofit - pączki zimujące znajdują się w glebie (bylina) lub autotrof, hemikryptofit - pączki zimujące znajdują się na poziomie ziemi (dwuletnia lub bylina); T - autotrof, 
terofit (roślina roczna); N - autotrof, nanofanerofit - krzew lub niskie drzewo, od 0,5 m do 5 m wysokości.  
Wskaźnik świetlny: 3-4 - półcień lub umiarkowane światło; 4 - umiarkowane światło; 4-2 - umiarkowany cień lub półcień lub umiarkowane światło; 4-5 - umiarkowane światło lub pełne 
światło; 5 - pełne światło. 
Wskaźnik wilgotności gleby: 3 – świeża; 3-4 - świeża lub wilgotna. 
Wskaźnik żyzności gleby: 2-3 - gleba (woda) uboga (oligotroficzna) lub gleba (woda) umiarkowanie uboga (mezotroficzna); 3 - gleba (woda) umiarkowanie uboga (mezotroficzna); 4 - 
gleba (woda) zasobna (eutroficzna). 
Wskaźnik kwasowości gleby lub wody: 2-3 - gleba kwaśna (4 <= pH < 5) lub gleba umiarkowanie kwaśna (5 <= pH < 6); 3-4 - gleba umiarkowanie kwaśna (5 <= pH < 6) lub gleba 
obojętna (6 <= pH < 7); 4 - gleba obojętna (6 <= pH < 7). 
Wskaźnik granulometryczny gleby: 2-4 - rumosz skalny, piarg, żwir lub piasek lub gliny piaszczyste i utwory pylaste; 3-4 - piasek lub gliny piaszczyste i utwory pylaste.  
Wskaźnik zawartości materii organicznej: 1-2 - gleba uboga w humus, materię organiczną lub gleba mineralno-próchnicza; 2 - gleba mineralno-próchnicza. 
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Fauna 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Bezkręgowce 

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej w rejonie Przedsięwzięcia stwierdzono występowanie trzech 

gatunków chronionych bezkręgowców:  

• zalotki większej (Leucorrhinia pectorialis) – gatunku ważki objętego ochroną ścisłą oraz 

wymienionego w Załącznikach II i IV Dyrektywy Siedliskowej (a więc odpowiednio: gatunku 

będącego przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, którego ochrona wymaga wyznaczenia 

Specjalnych Obszarów Ochrony w ramach sieci Natura 2000 oraz gatunku wymagającego 

ochrony ścisłej); 

• trzmiela rudonogiego (Bombus ruderarius) – gatunku objętego ochroną częściową; 

• mrówki rudnicy (Formica rufa) – gatunku objętego ochroną częściową. 

Najbliższa względem obszaru Przedsięwzięcia obserwacja miała miejsce w odległości ok. 77 m od 

planowanej linii kablowej i dotyczyła zalotki większej. 

 

Stwierdzone podczas inwentaryzacji siedliska trzmiela rudonogiego i mrówki rudnicy znajdują się 

poza obszarem planowanym do fizycznego przekształcenia w ramach Przedsięwzięcia, w odległości 

ponad 100 m. 

 

Lokalizację poszczególnych elementów Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica na tle 

wyników inwentaryzacji bezkręgowców przedstawia Rysunek 9-108. 

 

 

Rysunek 9-108 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (z uwzględnieniem 
terenu budowy) na tle wyników inwentaryzacji bezkręgowców (na podstawie dokumentacji 
inwentaryzacji przyrodniczej). 
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Podczas inwentaryzacji strefy przybrzeżnej stwierdzono natomiast występowanie, zidentyfikowanej 

również podczas inwentaryzacji przyrodniczej, mrówki rudnicy (Formica rufa) oraz trzech innych 

gatunków bezkręgowców objętych ochroną częściową: trzmiela kamiennika (Bombus lapidarius), 

trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) i ślimaka winniczka (Helix pomatia).  

 

Wspomniane obserwacje zostały dokonane poza obszarem planowanym do fizycznego 

przekształcenia w ramach Przedsięwzięcia. Lokalizacja miejsc obserwacji ww. gatunków  

w odniesieniu do miejsca wyjścia gazociągu na ląd przedstawiono na Rysunku 5.23. w Załączniku 

3.B Raportu.  

 

Płazy i gady 

Podczas inwentaryzacji na obszarze Przedsięwzięcia oraz w strefie jego oddziaływania nie 

odnotowano występowania chronionych gatunków płazów. Nie stwierdzono również potencjalnych 

siedlisk tej grupy organizmów. 

 

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej w rejonie Przedsięwzięcia stwierdzono występowanie dwóch 

chronionych gatunków gadów: 

• żmii zygzakowatej (Vipera berus) – gatunku objętego ochroną częściową; 

• jaszczurki zwinki (Lacerta agilis) – gatunku objętego ochroną ścisłą i wymienionego 

w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej. 

Obserwacja żmii zygzakowatą została dokona w odległości ok. 33 m od planowanej drogi 

dojazdowej, natomiast jaszczurki zwinki – ok. 30 i 195 m od planowanej linii kablowej. Biotopy,  

w których dokonano obserwacji ww. gatunków gadów zakwalifikowane zostały jako ich żerowiska. 

 

Lokalizację poszczególnych elementów Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica na tle 

wyników inwentaryzacji płazów i gadów przedstawia Rysunek 9-109. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

667 

 

 

Rysunek 9-109 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (z uwzględnieniem 
terenu budowy) na tle wyników inwentaryzacji gadów i płazów (na podstawie dokumentacji 
inwentaryzacji przyrodniczej). 

Ichtiofauna 

Na obszarze Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica oraz w jego sąsiedztwie nie 

występują cieki ani zbiorniki wodne, będące środowiskiem życia organizmów wodnych.  

 

Ornitofauna 

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej oraz inwentaryzacji strefy przybrzeżnej w rejonie 

Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica stwierdzono obecność w sumie 32 gatunków 

ptaków lęgowych. Do gatunków tych należały: 

• bogatka (Parus major); 

• cierniówka (Sylvia communis); 

• czarnogłówka (Poecile montanus); 

• czubatka (Lophophanes cristatus); 

• dzięcioł czarny (Dryocopus martius); 

• dzięcioł duży (Dendrocopos major); 

• gajówka (Sylvia borin); 

• grzywacz (Columba palumbus); 

• kapturka (Sylvia atricapilla); 

• kos (Turdus merula); 

• kowalik (Sitta europaea); 

• krogulec (Accipiter nisus); 
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• lelek (Caprimulgus europaeus); 

• muchołówka szara (Muscicapa striata); 

• muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca); 

• mysikrólik (Regulus regulus); 

• paszkot (Turdus viscivorus); 

• pełzacz leśny (Certhia familiaris); 

• piecuszek (Phylloscopus trochilus); 

• piegża (Sylvia curruca); 

• pierwiosnek (Phylloscopus collybita); 

• pliszka siwa (Motacilla alba); 

• pokrzywnica (Prunella modularis); 

• rudzik (Erithacus rubecula); 

• sosnówka (Periparus ater); 

• sójka (Garrulus glandarius); 

• strzyżyk (Troglodytes troglodytes); 

• śpiewak (Turdus philomelos); 

• świergotek drzewny (Anthus trivialis); 

• świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix); 

• trznadel (Emberiza citrinella); 

• zięba (Fringilla coelebs).  

Wszystkie wyżej wymienione gatunki ptaków, z wyjątkiem grzywacza, który jest w Polsce 

gatunkiem łownym, objęte są ochroną ścisłą na podstawie prawa krajowego. Dwa spośród 

zidentyfikowanych gatunków – dzięcioł czarny i lelek zostały wymienione w Załączniku I Dyrektywy 

Ptasiej. Gatunki te zostały zaobserwowane w stosunkowo dużej odległości od obszaru 

Przedsięwzięcia – w przypadku dzięcioła czarnego było to ok. 560 m od linii kablowej i ok. 1000 m 

od SZG, natomiast w przypadku lelka odpowiednio ok. 190 m i ok. 525 m. Lokalizacja miejsc 

obserwacji przedmiotowych gatunków, jako gatunków o najwyższym statusie ochrony, względem 

miejsca wyjścia na gazociągu ląd przedstawiona została na Rysunku 5.1. w Załączniku 3.B Raportu. 

 

W celu rozpoznania składu gatunkowego ornitofauny w okresie migracji wiosennej i jesiennej  

w rejonie Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica, wykonano obserwacje z punktu P1, 

zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie morza na wyniesionej wydmie szarej. Lokalizacja ww. 

punktu zaznaczona została na mapie z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej stanowiącej 

Załącznik 1 do Załącznika 3.A Raportu. 

 

Obserwacje ptaków migrujących wykonano dwukrotnie podczas migracji jesiennej (we wrześniu  

i październiku 2017 r.) oraz dwukrotnie podczas migracji wiosennej (w marcu i kwietniu 2018 r.). 

Podczas przeprowadzonych obserwacji odnotowano w sumie 48 gatunków ptaków. Najliczniej 

obserwowanymi gatunkami były śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) i gęgawa (Anser anser), 

stanowiące przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010. 

Bardzo licznie obserwowano również kormorana (Phalacrocorax carbo). Szczegółowe wyniki 

obserwacji prowadzonych z punktu P1 przedstawia Tabela 9-125. 

Tabela 9-125 Wyniki obserwacji z punktu P1 – skład gatunkowy ornitofauny w okresie migracji 
wiosennej i jesiennej w rejonie Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (na podstawie 
dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej). 

Lp. Gatunek 

Liczba zaobserwowanych osobników gatunku 
podczas poszczególnych kontroli 

Suma 
10-
12.09.2017 

03-
04.10.2017 

22-
24.03.2018 

13-
14.04.2018 

1. Bielik (Haliaeetus albicilla) 0 1 0 0 1 

2. 
Błotniak stawowy (Circus 
aeruginosus) 

1 0 0 0 1 

3. Bogatka (Parus major) 178 40 3 6 227 
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Lp. Gatunek 

Liczba zaobserwowanych osobników gatunku 
podczas poszczególnych kontroli 

Suma 
10-
12.09.2017 

03-
04.10.2017 

22-
24.03.2018 

13-
14.04.2018 

4. Czajka (Vanellus yanellus) 12 0 12 33 57 

5. Czapla siwa (Ardea cinerea) 0 0 2 2 4 

6. Dymówka (Hirundo rustica) 10 0 0 1 11 

7. 
Dzięcioł duży (Dendrocopos 
major) 

1 3 1 1 6 

8. Dzwoniec (Chloris chloris) 0 7 0 6 13 

9. Gawron (Corvus frugilegus) 2 0 6 0 8 

10. Gągoł (Bucephala clangula) 5 0 10 1 16 

11. Gęgawa (Anser anser)* 400 150 10 130 690 

12. Głowienka (Aythya ferina) 11 30 0 9 50 

13. 
Grubodziób (Coccothraustes 
coccothraustes) 

0 0 1 0 1 

14. 
Grzywacz (Columba 
palumbus) 

20 2 0 2 24 

15. Kania ruda (Milvus milvus)* 1 0 0 0 1 

16. Kawka (Corvus monedula) 10 6 7 2 25 

17. 
Kormoran (Phalacrocorax 
carbo) 

300 160 70 35 565 

18. Kos (Turdus merula) 2 0 0 1 3 

19. Krakwa (Anas strepera)* 0 0 0 2 2 

20. Krogulec (Accipiter nisus) 1 0 0 1 2 

21. Kruk (Corvus corax) 2 1 1 0 4 

22. 
Krzyżówka (Anas 
platyrhynchos) 

50 100 6 23 179 

23. Lerka (Lullula arborea) 0 0 0 3 3 

24. Lodówka (Clangula hyemalis) 0 0 2 0 2 

25. Łabędź niemy (Cygnus olor) 3 24 5 16 48 

26. Łęczak (Tringa glareola) 0 0 0 10 10 

27. Markaczka (Melanitta nigra) 0 0 4 0 4 

28. Mewa siodłata (Larus marinus) 0 2 0 1 3 

29. 
Mewa srebrzysta (Larus 
argentatus) 

20 53 13 0 86 

30. 
Modraszka (Cyanistes 
caeruleus) 

0 4 3 2 9 

31. Mysikrólik (Regulus regulus) 0 1 0 2 3 

32. Myszołów (Buteo buteo) 1 2 1 0 4 

33. Nurogęś (Mergus merganser) 0 7 11 4 22 

34. 
Perkoz dwuczuby (Podiceps 
cristatus) 

4 5 0 0 9 

35. 
Piecuszek (Phylloscopus 
trochilus) 

0 0 0 1 1 

36. Pliszka siwa (Motacilla alba) 3 0 0 3 6 

37. Płaskonos (Anas clypeata) 0 0 0 4 4 

38. Rudzik (Erithacus rubecula) 1 0 0 0 1 

39. Skowronek (Alauda arvensis) 0 4 3 0 7 

40. Sójka (Garrulus glandarius) 10 11 0 2 23 

41. Szpak (Sturnus vulgaris) 6 30 0 12 48 

42. 
Śmieszka (Chroicocephalus 
ridibundus)* 

133 0 117 600 850 

43. 
Świergotek łąkowy (Anthus 
pratensis) 

0 0 0 2 2 

44. Świstun (Anas penelope) 0 0 0 30 30 

45. Trznadel (Emberiza citrinella) 0 0 0 3 3 

46. Uhla (Melanitta fusca) 0 0 16 0 16 

47. Zięba (Fringilla coelebs) 124 76 0 10 210 

48. Żuraw (Grus grus)* 10 0 0 6 16 

* gatunki stanowiące przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 
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Przedstawione wyżej wyniki obserwacji ptaków w okresie migracji mają charakter wyłącznie 

informacyjny, gdyż nie przewiduje się, aby Przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter, mogło 

mieć wpływ na gatunki ptaków w trakcie przelotów. 

 

Ssaki z wyłączeniem nietoperzy 

Podczas inwentaryzacji na obszarze Przedsięwzięcia i w strefie jego potencjalnych oddziaływań nie 

stwierdzono występowania chronionych gatunków ssaków lądowych.  

 

Najbliższa dokonana obserwacja chronionych gatunków ssaków miała miejsce w znacznej 

odległości na południe od obszaru Przedsięwzięcia, bo ok. 1,2 km i dotyczyła wiewiórki pospolitej 

(Sciurus vulgaris) – gatunku objętego na podstawie prawa krajowego ochroną częściową. 

Lokalizacja ww. obserwacji przedstawiona została na mapie z wynikami inwentaryzacji 

przyrodniczej stanowiącej Załącznik 1 do Załącznika 3.A Raportu. 

 

Chiropterofauna 

W rejonie Przedsięwzięcia prowadzono badania bioakustyczne nocnej aktywności nietoperzy, za 

pomocą detektora ultradźwiękowego, na transekcie T2 zlokalizowanym nad Bałtykiem wzdłuż 

granicy plaży i boru bażynowego (bliżej wydmy) na północny-wschód od Pogorzelicy. Lokalizacja 

ww. transektu zaznaczona została na mapie z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej stanowiącej 

Załącznik 1 do Załącznika 3.A Raportu. 

 

Podczas nasłuchów stwierdzono co najmniej 6 gatunków nietoperzy: mroczka późnego (Eptesicus 

serotinus), karlika drobnego (Pipistrellus pygmaeus), karlika większego (P. nathusii), karlika 

malutkiego (P. pipistrellus), borowca wielkiego (Nyctalus noctula) oraz nieoznaczone do gatunku 

nocki (Myotis sp.) (rodzaj ten zawiera gatunki najtrudniejsze do oznaczania, w wielu przypadkach 

oznaczenie nie jest możliwe). Wszystkie wyżej wymienione gatunki nietoperzy są objęte ochroną 

ścisłą na podstawie prawa krajowego oraz unijnego (zostały wymienione w Załączniku IV do 

Dyrektywy Siedliskowej jako gatunki wymagające ochrony ścisłej). 

 

Wyniki nasłuchów potwierdziły wysoką aktywność nietoperzy. Szczegółowa informacja na temat 

aktywności nietoperzy na transekcie przedstawia Tabela 9-126. 

Tabela 9-126 Aktywność nietoperzy na transekcie nasłuchowym T2 zlokalizowanym w rejonie 
Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica w kolejnych seriach kontroli. 

Lp. Termin kontroli Stwierdzone gatunki 
Liczba jednostek 
aktywności 

Łączna liczba 
jednostek 
aktywności* 
w lokalizacji 

1. 09-11.08.2017 
Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 39 

129 (ech) 

Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 21 

2. 10-12.09.2017 

Nocek sp. (Myotis sp.) 13 

Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 7 

Karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus) 29 

3. 18-19.05.2018 

Nocek sp. (Myotis sp.) 4 

Karlik większy (Pipistrellus nathusii) 3 

Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 4 

Karlik malutki (Pipistrellus 

pipistrellus)/K. większy (P. nathusii) 
9 

* 5 sekundowe, ciągłe sekwencje odgłosów poszczególnych gatunków zarejestrowane w ciągu pojedynczego 

nagrania na punkcie nasłuchowym, a następnie zsumowane, ech - głosy echolokacyjne 

 

Podczas inwentaryzacji na obszarze Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica oraz 

w strefie jego potencjalnych oddziaływań nie stwierdzono występowania miejsc formowania kolonii 

rozrodczych, miejsc hibernacji, rojenia oraz letnich kryjówek nietoperzy. 
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Wariant Rogowo 

Bezkręgowce 

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej w rejonie Przedsięwzięcia stwierdzono występowanie dwóch 

gatunków chronionych bezkręgowców:  

• trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) – gatunku objętego ochroną częściową; 

• mrówki rudnicy (Formica rufa) – gatunku objętego ochroną częściową. 

Najbliższa względem obszaru Przedsięwzięcia obserwacja miała miejsce w odległości ok. 90 m na 

wschód od odcinka gazociągu planowanego do realizacji metodą bezwykopową i dotyczyła trzmiela 

ziemnego. Dalej w kierunku wschodnim w odległości ok. 180 m odnotowano występowanie mrówki 

rudnicy. W przypadku obu gatunków w miejscach obserwacji zidentyfikowano również ich siedliska. 

Siedliska te znajdują się poza obszarem planowanym do fizycznego przekształcenia w ramach 

Przedsięwzięcia, odpowiednio w odległości ok. 60 i 130 m. 

 

Lokalizację poszczególnych elementów Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo na tle wyników 

inwentaryzacji bezkręgowców przedstawia Rysunek 9-110. 

 

 

Rysunek 9-110 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu budowy) na 
tle wyników inwentaryzacji bezkręgowców (na podstawie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej). 

Podczas inwentaryzacji strefy przybrzeżnej stwierdzono natomiast występowanie, 

zidentyfikowanych również podczas inwentaryzacji przyrodniczej, mrówki rudnicy (Formica rufa)  

i trzmiela ziemnego (Bombus terrestris) oraz trzech innych gatunków: objętych ochroną częściową 

trzmiela kamiennika (Bombus lapidarius) i ślimaka winniczka (Helix pomatia) oraz objętej ochroną 

ścisłą trzepli zielonej (Ophiogomphus cecilia) – gatunku uwzględnionego w Załącznikach II i IV 

Dyrektywy Siedliskowej.  
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Wspomniane obserwacje zostały dokonane poza obszarem planowanym do fizycznego 

przekształcenia w ramach Przedsięwzięcia. Lokalizacja miejsc obserwacji ww. gatunków  

w odniesieniu do miejsca wyjścia gazociągu na ląd przedstawiono na Rysunku 5.27. w Załączniku 

3.B Raportu.  

 

Płazy i gady 

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej w rejonie Przedsięwzięcia stwierdzono występowanie jednego 

objętego ochroną częściową i uwzględnionego w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej gatunku 

płaza – żaby trawnej (Rana temporaria). Obserwacji tego gatunku dokonano w dwóch obszarach, 

stanowiących siedliska rzeczywiste gatunku (miejsca żerowania i rozrodu). Pierwsze z nich 

zinwentaryzowano ok. 200 m w kierunku północnym od SZG, natomiast drugie – ok. 215 m  

w kierunku południowym od SZG, w rejonie rowu melioracyjnego Mrzeżyno Trzebusz IV. 

 

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej w rejonie Przedsięwzięcia stwierdzono występowanie jednego 

objętego ochroną częściową i uwzględnionego w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej gatunku 

gada – jaszczurki zwinki (Lacerta agilis). Dwie obserwacje tego gatunku zostały dokonane 

w odległości ponad 300 m na północ od SZG. Biotopy, w których dokonano obserwacji gatunku 

zakwalifikowane zostały jako żerowiska. 

 

Lokalizacją poszczególnych elementów Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo na tle wyników 

inwentaryzacji płazów i gadów przedstawia Rysunek 9-111. 

 

 

Rysunek 9-111 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu budowy) na 
tle wyników inwentaryzacji gadów i płazów (na podstawie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej). 

Ichtiofauna 
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W sąsiedztwie Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo znajduje się rów melioracyjny Mrzeżyno 

Trzebusz IV, który objęty został inwentaryzacją ichtiofauny. Odnotowano w nim występowanie kozy 

(Cobitis taenia) – gatunku objętego ochroną częściową na podstawie prawa krajowego oraz 

wymienionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (jako gatunek będący przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty, którego ochrona wymaga wyznaczenia Specjalnych Obszarów Ochrony 

w ramach sieci Natura 2000). Odłowu dokonano na odcinku położonym w odległości ok. 950 m od 

SZG, w miejscu, gdzie rów przebiega równoleżnikowo. Lokalizacja odłowu przedstawiona została 

na mapie z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej stanowiącej Załącznik 1 do Załącznika 3.A 

Raportu. 

 

Odcinek rowu sąsiadujący z obszarem Przedsięwzięcia jest w znacznym stopniu zarośnięty,  

w związku z czym nie stanowi odpowiedniego siedliska dla kozy, preferującej rzeki o dnie 

piaszczystym lub mulisto-piaszczystym, a także słabo zeutrofizowane jeziora (Gromadzki red., 

2004b). Jest więc mało prawdopodobne, aby gatunek ten mógł tam występować. 

 

Na odcinku rowu znajdującym się w sąsiedztwie obszaru Przedsięwzięcia nie stwierdzono 

występowania chronionych gatunków ryb. 

 

Ornitofauna 

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej oraz inwentaryzacji strefy przybrzeżnej w rejonie 

Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo stwierdzono obecność w sumie 22 gatunków ptaków 

lęgowych. Do gatunków tych należały: 

• bogatka (Parus major); 

• dzięcioł duży (Dendrocopos major);  

• gajówka (Sylvia borin); 

• grzywacz (Columba palumbus); 

• kapturka (Sylvia atricapilla); 

• kos (Turdus merula); 

• modraszka (Cyanistes caeruleus); 

• muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca); 

• pełzacz leśny (Certhia familiaris); 

• piecuszek (Phylloscopus trochilus); 

• pierwiosnek (Phylloscopus collybita); 

• pliszka siwa (Motacilla alba); 

• rudzik (Erithacus rubecula); 

• sosnówka (Periparus ater); 

• sójka (Garrulus glandarius); 

• strzyżyk (Troglodytes troglodytes); 

• szpak (Sturnus vulgaric); 

• śpiewak (Turdus philomelos); 

• świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix); 

• trznadel (Emberiza citrinella); 

• wrona (Corvus cornix); 

• zięba (Fringilla coelebs). 

Wszystkie wyżej wymienione gatunki ptaków z wyjątkiem grzywacza (Columba palumbus), który 

jest w Polsce gatunkiem łownym oraz wrony (Corvus cornix) podlegającej ochronie częściowej, 

objęte są ochroną ścisłą na podstawie prawa krajowego. 

 

W celu rozpoznania składu gatunkowego ornitofauny w okresie migracji wiosennej i jesiennej,  

w rejonie Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo wykonano obserwacje ze zlokalizowanego na plaży 

Punktu P3. Lokalizacja ww. punktu zaznaczona została na mapie z wynikami inwentaryzacji 

przyrodniczej stanowiącej Załącznik 1 do Załącznika 3.A Raportu. 
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Obserwacje ptaków migrujących wykonano dwukrotnie podczas migracji jesiennej (we wrześniu  

i październiku 2017 r.) oraz dwukrotnie podczas migracji wiosennej (w marcu i kwietniu 2018 r.). 

Podczas przeprowadzonych obserwacji odnotowano w sumie 32 gatunki ptaków. Najliczniej 

obserwowanymi gatunkami były krzyżówka (Anas platyrhynchos) oraz gęgawa (Anser anser) 

(przedmiot ochrony w pobliskim obszarze Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010). 

Szczegółowe wyniki obserwacji prowadzonych z punktu P3 przedstawia Tabela 9-127. 

Tabela 9-127 Wyniki obserwacji z punktu P3 – skład gatunkowy ornitofauny w okresie migracji 
wiosennej i jesiennej w rejonie Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (na podstawie dokumentacji 
inwentaryzacji przyrodniczej). 

Lp. Gatunek 

Liczba zaobserwowanych osobników gatunku podczas 
poszczególnych kontroli 

Suma 
10-
12.09.2017 

03-
04.10.2017 

22-
24.03.2018 

13-
14.04.2018 

1. 
Błotniak stawowy (Circus 
aeruginosus) 

1 0 0 0 1 

2. Bogatka (Parus major) 16 23 10 2 51 

3. Czajka (Vanellus yanellus) 3 0 40 8 51 

4. 
Czapla siwa (Ardea 
cinerea) 

0 1 0 1 2 

5. Czyż (Spinus spinus) 10 12 30 2 54 

6. 
Dymówka (Hirundo 
rustica) 

4 0 0 2 6 

7. 
Dzięcioł duży 
(Dendrocopos major) 

2 0 1 1 4 

8. Dzwoniec (Chloris chloris) 9 0 6 7 22 

9. 
Gawron (Corvus 
frugilegus) 

3 1 0 4 8 

10. 
Gągoł (Bucephala 
clangula) 

2 6 22 13 43 

11. Gęgawa (Anser anser)* 120 70 33 5 228 

12. 
Grzywacz (Columba 
palumbus) 

1 0 0 2 3 

13. Kawka (Corvus monedula) 8 12 3 6 29 

14. Kos (Turdus merula) 1 3 1 2 7 

15. Krakwa (Anas strepera)* 0 2 0 3 5 

16. Kruk (Corvus corax) 0 0 0 1 1 

17. 
Krzyżówka (Anas 
platyrhynchos) 

70 100 70 0 240 

18. Lerka (Lullula arborea) 0 0 0 3 3 

19. 
Łabędź niemy (Cygnus 
olor) 

2 12 2 7 23 

20. 
Modraszka (Cyanistes 
caeruleus) 

0 0 5 2 7 

21. Myszołów (Buteo buteo) 0 1 1 0 2 

22. 
Piecuszek (Phylloscopus 
trochilus) 

1 0 0 0 1 

23. 
Pierwiosnek (Phylloscopus 
collybita) 

0 0 0 1 1 

24. 
Pliszka siwa (Motacilla 
alba) 

1 1 1 7 10 

25. 
Rudzik (Erithacus 
rubecula) 

0 0 0 1 1 

26. 
Skowronek (Alauda 
arvensis) 

7 15 20 34 76 

27. 
Sójka (Garrulus 
glandarius) 

6 2 2 1 11 

28. Szpak (Sturnus vulgaris) 0 0 0 2 2 

29. 
Śmieszka 
(Chroicocephalus 
ridibundus)* 

22 31 15 26 94 

30. 
Śpiewak (Turdus 
philomelos) 

0 0 0 2 2 

31. Zięba (Fringilla coelebs) 30 0 0 50 80 



 
 
 
 
 

 

675 

 

Lp. Gatunek 

Liczba zaobserwowanych osobników gatunku podczas 
poszczególnych kontroli 

Suma 
10-
12.09.2017 

03-
04.10.2017 

22-
24.03.2018 

13-
14.04.2018 

32. Żuraw (Grus grus)* 0 0 0 12 12 

* gatunki stanowiące przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 

 

Przedstawione wyżej wyniki obserwacji ptaków w okresie migracji mają charakter wyłącznie 

informacyjny, gdyż nie przewiduje się, aby Przedsięwzięcie, ze względu na swój charakter, mogło 

mieć wpływ na gatunki ptaków w trakcie przelotów migracyjnych. 

 

Teriofauna z wyłączeniem chiropterofauny 

Podczas inwentaryzacji przyrodniczej w rejonie Przedsięwzięcia stwierdzono występowanie dwóch 

gatunków chronionych ssaków: 

• wydry (Lutra lutra) – gatunku objętego ochroną częściową i wymienionego w Załącznikach II 

i IV Dyrektywy Siedliskowej (a więc odpowiednio: będącego przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, którego ochrona wymaga wyznaczenia Specjalnych Obszarów Ochrony w ramach 

sieci Natura 2000 oraz wymagającego ochrony ścisłej); 

• bobra europejskiego (Castor fiber) – gatunku objętego ochroną częściową i wymienionego  

w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. 

Obserwacje wydry w odniesieniu do obszaru Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo miały miejsce w 

sąsiedztwie rowu melioracyjnego Mrzeżyno Trzebusz IV, gdzie zidentyfikowano siedlisko tego 

gatunku w odległości ok 150 m od SZG. Zarówno stan ochrony gatunku, jak i stan siedliska 

oceniono jako właściwy (FV). 

 

W przypadku bobra europejskiego obserwacje gatunku również miały miejsce w sąsiedztwie rowu 

melioracyjnego Mrzeżyno Trzebusz IV. Siedlisko tego gatunku stwierdzono w odległości ok. 190 m 

od SZG. Stan ochrony gatunku oceniony został jako niezadowalający (U1), zaś stan jego siedliska 

jako właściwy (FV). 

 

Lokalizację poszczególnych elementów Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo, na tle wyników 

inwentaryzacji ssaków (z wyłączeniem nietoperzy), przedstawia Rysunek 9-112. 
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Rysunek 9-112 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu budowy) na 
tle wyników inwentaryzacji ssaków (z wyłączeniem nietoperzy) (na podstawie dokumentacji 
inwentaryzacji przyrodniczej). 

Chiropterofauna 

W rejonie Przedsięwzięcia prowadzono badania bioakustyczne nocnej aktywności nietoperzy, za 

pomocą detektora ultradźwiękowego na transekcie T1 zlokalizowanym nad Bałtykiem wzdłuż 

granicy plaży i boru bażynowego (bliżej wydmy) na północny-wschód od Mrzeżyna oraz punkcie 

PN1 znajdującym się w pobliżu drogi powiatowej nr 3152 Z, ok. 500 m od pierwszych zabudowań 

Rogowa od strony zachodniej. Lokalizacja ww. transektu i punktu zaznaczona została na mapie 

z wynikami inwentaryzacji przyrodniczej stanowiącej Załącznik 1 do Załącznika 3.A Raportu. 

 

Podczas nasłuchów wykonanych na transekcie T1 oraz punkcie PN1 stwierdzono co najmniej pięć 

gatunków nietoperzy: mroczka późnego (Eptesicus serotinus), karlika malutkiego (P. pipistrellus), 

borowca wielkiego (Nyctalus noctula) oraz nieoznaczone do gatunku nocki (Myotis sp.) i karliki 

(Pipistrellus sp.) Wszystkie wyżej wymienione gatunki nietoperzy są objęte ochroną ścisłą na 

podstawie prawa krajowego oraz unijnego (zostały wymienione w Załączniku IV Dyrektywy 

Siedliskowej jako gatunki wymagające ochrony ścisłej). Podczas przeprowadzonych kontroli na 

transekcie T1 oraz punkcie PN1 nietoperze wykazywały dość dużą aktywność. Szczegółową 

informację na temat stwierdzonej aktywności nietoperzy przedstawia Tabela 9-128. 

Tabela 9-128 Aktywność nietoperzy na transekcie nasłuchowym T1 oraz punkcie nasłuchowym PN1 
zlokalizowanym w rejonie Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo w kolejnych seriach kontroli (na 
podstawie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej). 
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Lp. Termin kontroli Stwierdzone gatunki 
Liczba jednostek 
aktywności 

Łączna liczba 
jednostek 
aktywności* 
w lokalizacji 

Transekt nasłuchowy T1 

1. 09-11.08.2017 

Nocek sp. (Myotis sp.) 44 

67 (ech) 

Borowiec wielki (Nyctalus 
noctula) 

13 

2. 10-12.09.2017 
Borowiec wielki (Nyctalus 

noctula) 
2 

3. 18-19.05.2018 
Mroczek późny (Eptesicus 
serotinus) 

8 

Punkt nasłuchowy PN1 

1. 09-11.08.2017 

Borowiec wielki (Nyctalus 
noctula) 

17 

82 (ech) 

Karlik malutki (Pipistrellus 
pipistrellus) 

19 

2. 10-12.09.2017 

Karlik sp. (Pipistrellus sp.) 4 

Karlik malutki (Pipistrellus 
pipistrellus) 

16 

3. 18-19.05.2018 

Borowiec wielki (Nyctalus 
noctula) 

22 

Karlik malutki (Pipistrellus 
pipistrellus) 

3 

Karlik sp. (Pipistrellus sp.) 1 

* - 5 sekundowe, ciągłe sekwencje odgłosów poszczególnych gatunków zarejestrowane w ciągu pojedynczego 

nagrania na punkcie nasłuchowym, a następnie zsumowane, ech - głosy echolokacyjne 

 

Podczas inwentaryzacji na obszarze Przedsięwzięcia oraz strefie jego potencjalnych oddziaływań 

nie stwierdzono występowania miejsc formowania kolonii rozrodczych, miejsc hibernacji, rojenia 

oraz letnich kryjówek nietoperzy. 

Obce geograficznie gatunki inwazyjne zwierząt 

W rejonie Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica odnotowano obecność dwóch obcych 

gatunków inwazyjnych zwierząt – jenota azjatyckiego (Nyctereutes procyonoides) i norki 

amerykańskiej (wizona amerykańskiego) (Neovison vison). Występowanie obu ww. gatunków 

zostało stwierdzone również w rejonie Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo, w którym dodatkowo 

został zaobserwowany szop pracz (Procyon lotor). 

 

Lokalizację Przedsięwzięcia w jego obu rozważanych wariantach na tle wyników inwentaryzacji 

obcych gatunków inwazyjnych fauny przedstawiają Rysunek 9-113 i Rysunek 9-114. 
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Rysunek 9-113 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (z uwzględnieniem 
terenu budowy) na tle wyników inwentaryzacji obcych gatunków inwazyjnych fauny (na podstawie 
dokumentacji inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 
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Rysunek 9-114 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu budowy) na 
tle wyników inwentaryzacji obcych gatunków inwazyjnych fauny (na podstawie dokumentacji 
inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 

 

Tabela 9-129 Zinwentaryzowane w rejonie Przedsięwzięcia obce gatunki inwazyjne fauny (na podstawie 
dokumentacji inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 

Lp. Nazwa polska i łacińska 

Stwierdzona liczba 
osobników w rejonie 
Przedsięwzięcia 

Średnie 
zagęszczenie 
w regionie 
na 10/km 

Typ 
obserwacji Wariant 

Niechorze-
Pogorzelica 

Wariant 
Rogowo 

1. 
Jenot azjatycki (Nyctereutes 
procyonoides) 

1 1 - Tropy 

2. 
Norka amerykańska (Neovison 
vison) 

1 2 1,2 - 2,1* Tropy 

3. Szop pracz (Procyon lotor) 0 1 1* Bezpośrednia 

* dane z opracowania „Analiza oddziaływania norki amerykańskiej i szopa pracza na populacje zwierzyny 

drobnej w województwach lubuskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim”. Stacja Badawcza - Ośrodek 

Hodowli Zwierzyny ZG PZŁ w Czempiniu. 2009. 

 

Charakterystyka poszczególnych zidentyfikowanych obcych gatunków inwazyjnych zwierząt 

zawarta została w Załączniku 3.C Raportu. 

Istniejące presje antropogeniczne 

Obszary i obiekty chronione oraz korytarze ekologiczne 

 

W obszarze oddziaływania Przedsięwzięcia nie występują obszary i obiekty chronione z wyjątkiem 
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obszarów Natura 2000. Istniejące presje antropogeniczne w odniesieniu do przedmiotów ochrony 

tych obszarów określone zostały w Rozdziale 9.21.1 Raportu. 

 

W odniesieniu do korytarzy ekologicznych, w tym korytarza ekologicznego Pobrzeża 

Zachodniopomorskie KPn-21B, w granicach którego zlokalizowane jest Przedsięwzięcie  

w rozważanych wariantach, główną istniejącą presją antropogeniczną jest rozwój infrastruktury 

drogowej, w szczególności dróg szybkiego ruchu oraz zabudowy, powodujące fragmentację 

korytarzy oraz zmniejszenie ich drożności. 

 

Flora 

Głównym istniejącym zagrożeniem antropogenicznym w odniesieniu do flory w rejonie realizacji 

Przedsięwzięcia w rozważanych wariantach, jest mechaniczne niszczenie roślinności związane 

przede wszystkim z uprawianiem turystyki pieszej (wydeptywanie), jazdy konnej oraz jazdy na 

pojazdach zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych, a także w wyniku organizacji kempingów.  

 

W przypadku wariantu Rogowo obszar planowany do przekształcenia w związku z realizacją 

Przedsięwzięcia (tj. z wyłączeniem odcinka gazociągu przeznaczonego do realizacji metodą 

bezwykopową) jest obszarem o płytkim występowaniu wód podziemnych oraz zdarzającymi się 

podtopieniami w okresach natężonych i długotrwałych opadów atmosferycznych, co powoduje 

ograniczenia w korzystaniu z tego obszaru przez ludzi. Z tego powodu obszar cechuje się mniejszą 

atrakcyjnością jako miejsce uprawiania turystyki/rekreacji w porównaniu do nadmorskich borów 

bażynowych, występujących na przebiegu odcinka gazociągu planowanego do realizacji  

w technologii bezwykopowej oraz w obszarze Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica. 

W związku z tym flora w przedmiotowym obszarze jest w mniejszym stopniu narażona na 

oddziaływania antropogeniczne. 

 

Fauna 

Głównymi istniejącymi zagrożeniem antropogenicznym w odniesieniu do fauny w rejonie realizacji 

Przedsięwzięcia w rozważanych wariantach są przede wszystkim płoszenie oraz niszczenie siedlisk 

związane m.in. z uprawianiem turystyki pieszej (wydeptywanie), jazdy konnej oraz jazdy na 

pojazdach zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych, a także w wyniku organizacji kempingów.  

 

Fauna w obszarze planowanym do przekształcenia w związku z realizacją Przedsięwzięcia  

w wariancie Rogowo (tj. z wyłączeniem odcinka gazociągu przeznaczonego do realizacji metodą 

bezwykopową), z powodów opisanych wyżej w części dotyczącej flory, jest w mniejszym stopniu 

narażona na oddziaływania antropogeniczne, w porównaniu do fauny w obszarze Przedsięwzięcia 

w wariancie Niechorze-Pogorzelica. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Obszary i obiekty chronione oraz korytarze ekologiczne 

Znaczenie zasobu 

W obszarze oddziaływania Przedsięwzięcia nie występują obszary i obiekty chronione z wyjątkiem 

obszarów Natura 2000. Znaczenie przedmiotów ochrony tych obszarów określone zostało  

w Rozdziale 9.21 Raportu. 

 

W odniesieniu do krajowych korytarzy ekologicznych, w tym korytarza ekologicznego Pobrzeża 

Zachodniopomorskie KPn-21B, w granicach którego zlokalizowane jest Przedsięwzięcie  

w rozważanych wariantach, znaczenie zasobu oceniono jako duże. 

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Biorąc pod uwagę zakres przestrzenny oraz charakter emisji i zaburzeń powodowanych przez 

Przedsięwzięcie nie przewiduje się, aby mogło ono wpłynąć w sposób negatywny na funkcjonowanie 

korytarza ekologicznego Pobrzeża Zachodniopomorskie KPn-21B, w tym zaburzyć jego główną 

funkcję, jaką jest zachowanie ciągłości szlaków migracyjnych roślin i zwierząt.  
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Przedsięwzięcie nie stworzy trwałych barier dla migracji organizmów, zachowana zostanie więc 

ciągłość powiązań przyrodniczych, a tym samym możliwość migracji zarówno roślin, jak i zwierząt, 

stanowiącej podstawę zachowania różnorodności biologicznej. Ocena ta dotyczy zarówno wariantu 

Niechorze-Pogorzelica, jak i wariantu Rogowo. W związku z powyższym nie przewiduje się 

wystąpienia znaczących oddziaływań Przedsięwzięcia w odniesieniu do zidentyfikowanego 

korytarza ekologicznego Pobrzeża Zachodniopomorskie KPn-21B. 

 

Flora 

Znaczenie zasobu 

Znaczenie zasobu zostało określone dla gatunków flory znajdujących się na obszarze 

Przedsięwzięcia oraz w strefie jego potencjalnych oddziaływań. W związku z tym znaczenie zasobu 

nie zostało określone dla gatunków flory znajdujących się w sąsiedztwie odcinka gazociągu 

planowanego do realizacji metodą bezwykopową. Ocenę znaczenia poszczególnych gatunków flory 

przedstawia Tabela 9-130. 

Tabela 9-130 Znaczenie gatunków flory zidentyfikowanych w obszarze Przedsięwzięcia oraz jego 
sąsiedztwie w obu rozważanych wariantach. 

Lp. Gatunek flory 
Status 
ochronny/Kategoria 
zagrożenia* 

Częstość  
w regionie** 

Znaczenie 
gatunku 

Rośliny naczyniowe 

1. 
Bażyna czarna Empetrum 
nigrum 

OCz/R Częsty Średnie 

Mszaki 

1. 
Rokietnik pospolity 
Pleurozium schreberi 

OCz 
Bardzo pospolity w 
kompleksach leśnych 

Małe 

2. 
Brodawkowiec czysty 
Pseudoscleropodium purum 

OCz 
Bardzo pospolity w 
kompleksach leśnych 

Małe 

3. 
Bielistka siwa Leucobryum 
glaucum 

OCz 
Bardzo pospolity w 
kompleksach leśnych 

Małe 

4. 
Widłoząb miotlasty Dicranum 
scoparium 

OCz 
Bardzo pospolity w 
kompleksach leśnych 

Małe 

5. 
Widłoząb kędzierzawy 
Dicranum polysetum 

OCz 
Bardzo pospolity w 
kompleksach leśnych 

Małe 

6. 
Gajnik lśniący Hylocomium 
splendens 

OCz 
Bardzo pospolity w 
kompleksach leśnych 

Małe 

* Status ochronny w Polsce: OCz - objęty ochroną częściową (na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. poz. 1409)); Kategoria zagrożenia 

na Pomorzu Zachodnim według (Żukowski, Jackowiak, 1995): R – rzadkie i przez to potencjalnie zagrożone. 

** Na podstawie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej; dotyczy częstości występowania gatunku 

w regionie realizacji Przedsięwzięcia oraz gazociągu łączącego Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym. 

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Celem określenia podatności na oddziaływania Przedsięwzięcia zidentyfikowanych podczas 

inwentaryzacji gatunków flory dokonana została analiza wszystkich potencjalnych oddziaływań na 

florę (patrz Rozdział 5 ROOŚ), pod kątem narażenia na nie poszczególnych receptorów, jak również 

potencjalnej istotności i/lub prawdopodobieństwa wystąpienia tych oddziaływań. Na etapie budowy 

i eksploatacji zidentyfikowane zostały dwa następujące główne rodzaje oddziaływań na florę: 

• fizyczne zniszczenie siedlisk i stanowisk gatunków na etapie budowy; 

• trwała utrata powierzchni siedlisk gatunków na etapie eksploatacji. 

 

Pod uwagę wzięto również możliwość pogorszenia stanu siedlisk oraz kondycji gatunków w związku 

z zaburzeniem stosunków wodnych na etapie budowy. Ponieważ nie przewiduje się, aby zasięg leja 

depresji wykroczył poza granice terenu budowy w przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia (patrz 

Rozdział 9.7 ROOŚ), przedmiotowe oddziaływanie zostało wykluczone z dalszych analiz.  
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Podatność na oddziaływania wszystkich gatunków flory, zidentyfikowanych w obszarze 

Przedsięwzięcia w rozważanych wariantach, na fizyczne zniszczenie w przypadku realizacji 

inwestycji, jest duża. 

 

W odniesieniu do oddziaływania polegającego na trwałej utracie powierzchni siedlisk, związanej  

z trwałym zajęciem terenu na etapie eksploatacji w rozważanych wariantach Przedsięwzięcia, 

podatność wszystkich gatunków flory uznano za małą. Wyjątkiem jest bażyna czarna (Empetrum 

nigrum) w wariancie Niechorze-Pogorzelica, dla której podatność określono jako średnią, ze 

względu na bardziej specyficzne wymagania siedliskowe (siedliska występujące wyłącznie w strefie 

nadmorskiej). 

 

Potencjalne pogorszenie stanu siedlisk oraz kondycji gatunków, związane z innymi 

zidentyfikowanymi emisjami i zaburzeniami występującymi wyłącznie na etapie budowy (np. emisją 

zanieczyszczeń do powietrza, poborem wody czy zrzutem ścieków), uznano za bardzo mało 

prawdopodobne i wykluczono z dalszej oceny. 

 

Zmiana warunków siedliskowych na etapie eksploatacji, skutkująca zwiększeniem stopnia 

synantropizacji i udziału gatunków światłolubnych wzdłuż osi gazociągu, jako oddziaływanie  

o pomijalnej skali uznano za nieistotne i wykluczono z dalszej oceny. 

 

Na etapie likwidacji Przedsięwzięcia, zakładając, że z jego obszaru usunięte zostaną elementy 

powodujących zajęcie terenu (m.in. usunięcia placów i chodników o nawierzchni z kostki brukowej 

oraz warstwy grysu z terenu SZG) i zaprzestane zostaną działania utrzymaniowe w pasie wzdłuż 

gazociągu (usuwanie pojawiających się drzew i krzewów), nastąpi przywrócenie powierzchni 

biologicznie czynnej oraz umożliwiona zostanie naturalna sukcesja flory na tym obszarze.  

W konsekwencji możliwe będzie powolne zasiedlenie obszaru przez gatunki flory występujące na 

nim przed realizacją Przedsięwzięcia. Zidentyfikowane gatunki flory występują i będą występować 

w otoczeniu inwestycji i w znacznej liczebności (w szczególności w wariancie Niechorze-

Pogorzelica), podatność na ponowne zasiedlenie przez nie obszaru oceniana jest jako duża.  
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Tabela 9-131 Wrażliwość gatunków flory na oddziaływania Przedsięwzięcia. 

Lp. 
Rodzaj emisji lub 

zaburzenia 
Oddziaływanie Gatunek  

Znaczenie 
zasobu 

Narażenie na wystąpienie oddziaływania 
Podatność na 
oddziaływanie 

Wrażliwość 
Wariant Niechorze-

Pogorzelica 
Wariant Rogowo 

1. 

Czasowe zajęcie 
terenu i jego 
fizyczne 
przekształcenie, w 
tym zmiana jego 
pokrycia (etap 
budowy) 

Zniszczenie siedlisk i 
stanowisk gatunków* 

Bażyna czarna 
(Empetrum nigrum) 

Średnie Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wysoka – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Rokietnik pospolity 
(Pleurozium 
schreberi) 

Małe Tak Tak Duża Średnia 

Brodawkowiec czysty 
(Pseudoscleropodium 
purum) 

Małe Tak Tak Duża Średnia 

Bielistka siwa 
(Leucobryum 
glaucum) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Widłoząb miotlasty 
(Dicranum 
scoparium) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Widłoząb 
kędzierzawy 
(Dicranum 
polysetum) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Gajnik lśniący 
(Hylocomium 
splendens) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

2. 

Trwałe zajęcie 
terenu/zmiana 
sposobu 
użytkowania 
(etap eksploatacji) 

Trwała utrata 
powierzchni siedlisk 
gatunków 

Bażyna czarna 
(Empetrum nigrum) 

Średnie Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Rokietnik pospolity 
(Pleurozium 
schreberi) 

Małe Tak Tak Mała Niska 

Brodawkowiec czysty 
(Pseudoscleropodium 
purum) 

Małe Tak Tak Mała Niska 

Bielistka siwa 
(Leucobryum 
glaucum) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Mała – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica  

Niska – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Widłoząb miotlasty 
(Dicranum 
scoparium) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Mała – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica  

Niska – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 
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Lp. 
Rodzaj emisji lub 

zaburzenia 
Oddziaływanie Gatunek  

Znaczenie 
zasobu 

Narażenie na wystąpienie oddziaływania 
Podatność na 
oddziaływanie 

Wrażliwość 
Wariant Niechorze-

Pogorzelica 
Wariant Rogowo 

Widłoząb 
kędzierzawy 
(Dicranum 
polysetum) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Mała – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica  

Niska – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Gajnik lśniący 
(Hylocomium 
splendens) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Mała – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica  

Niska – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

3. 

Fizyczne 
przekształcenie 
powierzchni oraz 
zaprzestanie działań 
utrzymaniowych 
wzdłuż gazociągu 
(etap likwidacji) 

• Przywrócenie 
powierzchni 
biologicznie czynnej 

• Powtórne 
zasiedlenie przez 
gatunki 
(oddziaływanie 
wtórne) 

Bażyna czarna 
(Empetrum nigrum) 

Średnie Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wysoka – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Rokietnik pospolity 
(Pleurozium 
schreberi) 

Małe Tak Tak Duża Średnia 

Brodawkowiec czysty 
(Pseudoscleropodium 
purum) 

Małe Tak Tak Duża Średnia 

Bielistka siwa 
(Leucobryum 
glaucum) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Widłoząb miotlasty 
(Dicranum 
scoparium) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Widłoząb 
kędzierzawy 
(Dicranum 
polysetum) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Gajnik lśniący 
(Hylocomium 
splendens) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie 
znajduje się w zasięgu 
występowania zaburzenia  

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

* ponieważ w przypadku roślin zniszczenie siedliska gatunku jest tożsame ze zniszczeniem stwierdzonych w jego obrębie stanowisk, oddziaływania związane ze zniszczeniem siedlisk 

i stanowisk gatunków roślin oceniono wspólnie 
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Fauna 

Znaczenie zasobu 

Znaczenie zasobu zostało określone dla gatunków fauny znajdujących się na obszarze 

Przedsięwzięcia oraz w strefie jego potencjalnych oddziaływań, z uwzględnieniem możliwości 

przemieszczania się osobników tych gatunków. W odniesieniu do bezkręgowców, herpetofauny oraz 

teriofauny z wyłączeniem chiropterofauny, podczas oceny znaczenia zasobu, wzięto pod uwagę 

status ochronny i częstość występowania w regionie, określoną w raporcie z wynikami 

inwentaryzacji przyrodniczej (PBE Natura, 2018a). W przypadku ornitofauny ocenę znaczenia 

gatunku wykonano w oparciu o status ochronny oraz kategorię zagrożenia gatunku IUCN w skali 

Europy (IUCN, 2018). Znaczenie poszczególnych gatunków chiropterofauny określono na 

podstawie ich statusu ochronnego oraz informacji na temat rozpowszechnienia i liczności populacji 

(Hutson et al., 2007a-2007e). Ocenę znaczenia poszczególnych gatunków fauny przedstawiają 

Tabela 9-132, Tabela 9-133 i Tabela 9-134. 

Tabela 9-132 Znaczenie gatunków bezkręgowców, herpetofauny oraz teriofauny z wyłączeniem 
chiropterofauny zidentyfikowanych w obszarze Przedsięwzięcia oraz jego sąsiedztwie w obu 
rozważanych wariantach. 

Lp. Gatunek fauny Status ochronny* 
Częstość  
w regionie** 

Znaczenie 

Bezkręgowce 

1. 
Trzmiel ziemny (Bombus 
terrestris) 

OCz Częsty Małe 

2. 
Trzmiel kamiennik (Bombus 

lapidarius)*** 
OCz Częsty Małe 

3. 
Trzmiel rudonogi (Bombus 

ruderarius) 
OCz Rzadki Średnie 

4. Mrówka rudnica (Formica rufa) OCz Częsty Małe 

5. 
Zalotka większa( Leucorrhinia 
pectorialis)**** 

OŚ, DS II, DS IV Rzadki Duże 

6. 
Trzepla zielona (Ophiogomphus 
cecilia)***/**** 

OŚ, DS II, DS IV Rzadki Duże 

7. 
Ślimak winniczek (Helix 

pomatia)*** 
OCz Częsty Małe 

Płazy 

1. Żaba trawna (Rana temporaria) OCz, DS IV Pospolity Małe 

Gady 

1. 
Jaszczurka zwinka (Lacerta 
agilis) 

OCz, DS IV Częsty Średnie 

2. 
Żmija zygzakowata (Vipera 
berus) 

OCz Częsty Małe 

Teriofauna z wyłączeniem chiropterofauny 

1. Bóbr europejski (Castor fiber) OCz, DS II Pospolity Małe 

2. Wydra( Lutra lutra) OCz, DS II, DS IV Częsty Średnie 

* Status ochronny w Polsce: OŚ - objęty ochroną ścisłą, OCz - objęty ochroną częściową (na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 
poz. 2183)); Status ochronny w Unii Europejskiej: DS II - wymieniony w załączniku II do Dyrektywy 
Siedliskowej, DS IV - wymieniony w załączniku IV do Dyrektywy Siedliskowej. 
** Na podstawie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej lub oceny eksperckiej. 
*** Gatunek stwierdzony wyłącznie podczas inwentaryzacji strefy przybrzeżnej. 
**** Stwierdzenie gatunku na tym stanowisku należy uznać jako efemeryczne miejsce odpoczynku/żerowania, 
dlatego też realizacja Przedsięwzięcia nie będzie stanowiło dla niego zagrożenia. 

Tabela 9-133 Znaczenie gatunków lęgowych ornitofauny zidentyfikowanych w obszarze Przedsięwzięcia 
oraz jego sąsiedztwie w obu rozważanych wariantach. 

Lp. Gatunek fauny 
Status 
ochronny* 

Kategoria 
zagrożenia 
gatunku 
IUCN** 

Znaczenie 

1. Bogatka (Parus major) OŚ LC Małe 

2. Cierniówka (Sylvia communis) OŚ LC Małe 

3. Czarnogłówka (Poecile montanus)*** OŚ LC Małe 

4. Czubatka (Lophophanes cristatus)*** OŚ LC Małe 

5. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)*** OŚ(cz), DP I LC Średnie 
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6. Dzięcioł duży (Dendrocopos major)*** OŚ LC Małe 

7. Gajówka (Sylvia borin)*** OŚ LC Małe 

8. Grzywacz (Columba palumbus) Ł LC Małe 

9. Kapturka (Sylvia atricapilla) OŚ LC Małe 

10. Kos (Turdus merula) OŚ LC Małe 

11. Kowalik (Sitta europaea)*** OŚ LC Małe 

12. Krogulec (Accipiter nisus)*** OŚ LC Małe 

13. Lelek (Caprimulgus europaeus)*** OŚ, DP I LC Średnie 

14. Modraszka (Cyanistes caeruleus)*** OŚ LC Małe 

15. Muchołówka szara (Muscicapa striata)*** OŚ LC Małe 

16. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)*** OŚ LC Małe 

17. Mysikrólik (Regulus regulus)*** OŚ LC Małe 

18. Paszkot (Turdus viscivorus)*** OŚ LC Małe 

19. Pełzacz leśny (Certhia familiaris)*** OŚ LC Małe 

20. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) OŚ LC Małe 

21. Piegża (Sylvia curruca)*** OŚ LCŚ Małe 

22. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) OŚ LCŚ Małe 

23. Pliszka siwa (Motacilla alba)*** OŚ LC Małe 

24. Pokrzywnica (Prunella modularis)*** OŚ LC Małe 

25. Rudzik (Erithacus rubecula) OŚ LC Małe 

26. Sosnówka (Periparus ater)*** OŚ LC Małe 

27. Sójka (Garrulus glandarius) OŚ LC Małe 

28. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) OŚ LC Małe 

29. Szpak (Sturnus vulgaris) OŚ LC Małe 

30. Śpiewak (Turdus philomelos) OŚ LC Małe 

31. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) OŚ LC Małe 

32. Świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix) OŚ LC Małe 

33. Trznadel (Emberiza citrinella) OŚ LC Małe 

34. Wrona (Corvus cornix)*** OCz brak Małe 

35. Zięba (Fringilla coelebs) OŚ LC Małe 

* Status ochronny w Polsce: OŚ - objęty ochroną ścisłą, OCz - objęty ochroną częściową, (cz) – wymaga 
ochrony czynnej (na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. poz. 2183)), Ł – gatunek łowny (na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych (Dz.U. nr 45 poz. 
433 z poźn. zm.)); Status ochronny w Unii Europejskiej: DP I - wymieniony w załączniku I do Dyrektywy Ptasiej. 
** Czerwona lista IUCN dla Europy 2018-2; kategoria zagrożenia gatunku: LC - najmniejszej troski (least 
concern); Ś – brak oceny dla Europy, podano kategorię zagrożenia dla świata. 
*** Gatunek stwierdzony wyłącznie podczas inwentaryzacji strefy przybrzeżnej. 

Tabela 9-134 Znaczenie gatunków chiropterofauny zidentyfikowanych w obszarze Przedsięwzięcia oraz 
jego sąsiedztwie w obu rozważanych wariantach. 

Lp. Gatunek fauny 
Status 
ochronny* 

Rozprzestrzenienie/liczność 
populacji** 

Znaczenie 

1. 
Mroczek późny 
Eptesicus serotinus) 

OŚ(cz), DS IV Bardzo rozpowszechniony i liczny Średnie 

2. 
Karlik malutki 
Pipistrellus pipistrellus) 

OŚ(cz), DS IV 

Rozpowszechniony i liczny, jeden z 
najbardziej powszechnych gatunków 
nietoperzy w wielu częściach swojego 
zasięgu 

Średnie 

3. 
Karlik drobny 
Pipistrellus pygmaeus) 

OŚ(cz), DS IV 
Rozpowszechniony i liczny, mniej 
liczny niż karlik malutki P. pipistrellus 

Średnie 

4. 
Karlik większy 
Pipistrellus nathusii) 

OŚ(cz), DS IV 
Liczny w północnych częściach 
swojego zasięgu 

Średnie 

5. 
Borowiec wielki Nyctalus 
noctula) 

OŚ(cz), DS IV 
Rozpowszechniony, stosunkowo 
powszechny w całym swoim zasięgu 

Średnie 

6. Nocek sp. Myotis sp. ) OŚ(cz), DS IV Zależnie od gatunku Średnie 

7. 
Karlik sp. (Pipistrellus 
sp.) 

OŚ(cz), DS IV Zależnie od gatunku Średnie 

* Status ochronny w Polsce: OŚ - objęty ochroną ścisłą, OCz - objęty ochroną częściową, (cz) – wymaga 
ochrony czynnej (na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. poz. 2183)); Status ochronny w Unii Europejskiej: DS IV - wymieniony 
w załączniku IV do Dyrektywy Siedliskowej. 
** Na podstawie (Hutson et al., 2007a-2007e). 
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Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Celem określenia podatności zidentyfikowanych gatunków na oddziaływania, dokonana została 

analiza wszystkich potencjalnych oddziaływań na faunę (patrz Rozdział 5 ROOŚ). Wzięto pod uwagę 

narażenie na oddziaływania danego receptora, potencjalną istotność i/lub prawdopodobieństwo 

wystąpienia tych oddziaływań. W wyniku analizy, na etapie budowy i eksploatacji, zidentyfikowane 

zostało pięć następujących głównych rodzajów oddziaływań Przedsięwzięcia na faunę: 

• fizyczne zniszczenie/przekształcenie siedlisk gatunków na etapie budowy; 

• utrata powierzchni siedlisk gatunków/zmiana warunków siedliskowych na etapie eksploatacji; 

• płoszenie i niepokojenie zwierząt oraz zaburzenie ich funkcjonowania skutkujące wyparciem 

siedlisk w związku z emisją hałasu na etapie budowy powodowaną pracą maszyn i urządzeń, 

w szczególności instalacją ścianek szczelnych na potrzeby wykonania szybu do mikrotunelingu 

– potencjalnie istotne w odniesieniu do ptaków w okresie lęgowym oraz ssaków lądowych; 

• wzrost śmiertelności zwierząt związany m.in. z uwięzieniem w wykopach lub zasypywaniem 

siedlisk tymczasowych (np. głębokie koleiny wypełnione wodą) na skutek fizycznego 

przekształcenia powierzchni terenu oraz pracy ekip budowalnych, lub w wyniku kolizji 

z pojazdami na skutek zwiększenia natężenia ruchu pojazdów na etapie budowy. 

  

Receptorem narażonym na dwa pierwsze ww. oddziaływania są w obu wariantach Przedsięwzięcia 

gatunki ptaków lęgowych. Podatność zidentyfikowanych gatunków na zniszczenie ich siedlisk 

rozrodczych na etapie budowy określono jako dużą, natomiast na utratę powierzchni siedlisk, na 

etapie budowy i eksploatacji, jako małą.  

 

Na oddziaływania związane ze zniszczeniem/przekształceniem siedliska na etapie budowy oraz 

utratą siedlisk, czy zmianą warunków siedliskowych, na etapie eksploatacji w obu wariantach 

Przedsięwzięcia, mogą być również narażone nietoperze. W wyniku realizacji inwestycji może dojść 

do niszczenia schronień letnich niektórych leśnych gatunków nietoperzy oraz uszczuplenia 

powierzchni areału żerowiskowego tych zwierząt (oddziaływanie negatywne), ale także do 

powstania luk w drzewostanie oraz przecinek, chętnie wykorzystywanych przez część gatunków 

nietoperzy jako tereny żerowiskowe (oddziaływanie pozytywne). Podatność gatunków 

chiropterofauny na ww. oddziaływania oceniono jako małą. 

  

W odniesieniu do pozostałych zinwentaryzowanych gatunków zwierząt na obszarze Przedsięwzięcia 

w rozważanych wariantach, nie stwierdzono występowania ich siedlisk. 

 

Płoszenie i niepokojenie zwierząt oraz zaburzenie ich funkcjonowania skutkujące wyparciem 

z siedlisk w związku z emisją hałasu na etapie budowy uznano za istotne w odniesieniu do ptaków 

lęgowych oraz ssaków lądowych - wydry (Lutra lutra) oraz bobra europejskiego (Castor fiber) jako 

receptora. Podatność gatunków ptaków oraz ssaków lądowych na to oddziaływanie uznano za dużą. 

 

Potencjalny wzrost śmiertelności zwierząt związany m.in. z uwięzieniem w wykopach lub 

zasypywaniem siedlisk tymczasowych (np. głębokie koleiny wypełnione wodą) dotyczyć będzie 

przede wszystkim herpetofauny, w szczególności płazów. Oddziaływania takie mogą powstawać na 

skutek fizycznego przekształcenia powierzchni terenu oraz pracy ekip budowalnych, lub w wyniku 

kolizji z pojazdami na skutek zwiększenia natężenia ruchu pojazdów na etapie budowy. Największe 

zagrożenie związane z nieumyślnym zabijaniem płazów wystąpić może w okresie ich migracji do  

i ze zbiorników wodnych. Okres ten rozciąga się odpowiednio na czas od kwietnia do maja (okres 

migracji do zbiorników) oraz od maja do sierpnia (dyspersja młodych płazów ze zbiorników).  

W mniejszym stopniu można się spodziewać tego typu zagrożenia w odniesieniu do płazów  

w okresie migracji jesiennej (w zależności od warunków cieplnych trwającej przez wrzesień, czasem 

do połowy października). Podatność płazów na zwiększenie śmiertelności zarówno związanej z m.in. 

z uwięzieniem w wykopach lub zasypywaniem siedlisk tymczasowych, jak i w wyniku kolizji  

z pojazdami oceniono jako dużą, natomiast podatność gadów na te oddziaływania określona została 

odpowiednio jako mała i średnia. 
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Płoszenie i niepokojenie zwierząt oraz zaburzenie ich funkcjonowania mogące powodować wyparcie 

z siedlisk związane z emisją hałasu i wibracji (etap budowy i likwidacji) – z wyjątkiem ptaków 

lęgowych i ssaków lądowych, emisją światła (etap budowy i eksploatacji) oraz zwiększonym 

natężeniem ruchu (etap budowy) ze względu na ograniczoną liczbę receptorów i ich niską 

aktywność uznano za nieistotne i wykluczono z dalszej oceny. 

 

Utworzenie bazy żerowiskowej dla nietoperzy w związku z wabieniem owadów o aktywności nocnej 

do źródeł światła zlokalizowanych na placu budowy, a następnie na etapie eksploatacji na Stacji 

Zaworowej Gazu (oddziaływanie pozytywne) ze względu na jej generalnie niewielkie znaczenie dla 

lokalnych populacji nietoperzy uznano za nieistotne i wykluczono z dalszej oceny. 

 

W obszarze Przedsięwzięcia ani w strefie jego oddziaływań nie zidentyfikowano siedlisk gatunków, 

których stan byłby zależny od wód podziemnych. Co więcej, choć warunki wodne mogą być bardzo 

istotne dla niektórych gatunków płazów, jedyny gatunek płaza, którego siedliska stwierdzono  

w sąsiedztwie wariantu Rogowo - żaba trawna (Rana temporaria) wykazuje się szeroką tolerancją  

w odniesieniu do warunków siedliskowych. Gatunek ten wykorzystuje wiele typów siedlisk lądowych 

i wodnych. Żaba trawna (Rana temporaria) występuje w lasach iglastych, mieszanych i liściastych, 

zalesionej tundrze i na stepach, na terenach krzewiastych, polanach, łąkach suchych i mokrych, 

bagnach, polach, w ogrodach wiejskich, parkach i na obszarach miejskich. Siedliska wodne tego 

gatunku obejmują zarówno tymczasowe, jak i stałe stawy, jeziora i rzeki (Kuzmin et al., 2009).  

W związku z powyższym potencjalne oddziaływanie Przedsięwzięcia polegające na pogorszeniu 

stanu siedlisk gatunków w związku z zaburzeniem stosunków wodnych na etapie budowy 

wykluczone zostało z dalszej oceny. 

Pogorszenie stanu siedlisk i kondycji gatunków związane z innymi zidentyfikowanymi emisjami  

i zaburzeniami występującymi wyłącznie na etapie budowy (np. emisją zanieczyszczeń do 

powietrza, poborem wody czy zrzutem ścieków) uznano za bardzo mało prawdopodobne  

i wykluczono z dalszej oceny. 

 

Ponieważ żaden ze zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji chronionych gatunków 

bezkręgowców nie cechuje się aktywnością nocną, oddziaływanie polegające na przywabianiu 

owadów przez oświetlenie placu budowy, a następnie na etapie eksploatacji stacji zaworowej gazu, 

gdzie będą narażone na drapieżnictwo wykluczono z dalszej oceny. Nie przewiduje się też, aby 

Przedsięwzięcie mogło wpłynąć w sposób znaczący na bezkręgowce jako grupę organizmów.   
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Tabela 9-135 Wrażliwość gatunków fauny na oddziaływania Przedsięwzięcia. 

Lp. 
Rodzaj emisji 
lub zaburzenia 

Oddziaływanie Gatunek  
Znaczenie 

zasobu 

Narażenie na wystąpienie oddziaływania 
Podatność na 
oddziaływanie 

Wrażliwość 
Wariant Niechorze-

Pogorzelica 
Wariant Rogowo 

1. 

Czasowe zajęcie 
terenu i jego 
fizyczne 
przekształcenie, 
w tym zmiana 
jego pokrycia 
(etap budowy) 

Zniszczenie siedlisk 
gatunków 

Gatunki ptaków 
lęgowych o małym 
znaczeniu 

Małe Tak Tak Duża Średnia 

Gatunki ptaków 

lęgowych o średnim 
znaczeniu 

Średnie Tak 

Brak – gatunki nie zostały 

zinwentaryzowane w 
rejonie Przedsięwzięcia 

Duża – wariant 

Niechorze-
Pogorzelica 

Wysoka – wariant 

Niechorze-
Pogorzelica 

Gatunki nietoperzy Średnie Tak Tak Mała Średnia 

Zwiększenie 
śmiertelności 
zwierząt związane 
m.in. z uwięzieniem 
w wykopach, 
zasypywaniem 
siedlisk 
tymczasowych (np. 
głębokie koleiny 
wypełnione wodą) 

Żaba trawna (Rana 
temporaria) 

Małe 
Brak – gatunek nie 
został zinwentaryzowany 
w rejonie Przedsięwzięcia 

Tak 
Duża – wariant 
Rogowo 

Średnia – wariant 
Rogowo 

Jaszczurka zwinka 
(Lacerta agilis) 

Średnie Tak Tak Mała Średnia 

Żmija zygzakowata 
(Vipera berus) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie został 
zinwentaryzowany w 
rejonie Przedsięwzięcia 

Mała – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

2. 
Zwiększone 
natężenie ruchu 
pojazdów 

Zwiększona 
śmiertelność w 
wyniku kolizji (w 
szczególności 
herpetofauny) 

Żaba trawna (Rana 
temporaria) 

Małe 
Brak – gatunek nie 
został zinwentaryzowany 
w rejonie Przedsięwzięcia 

Tak 
Duża – wariant 
Rogowo 

Średnia – wariant 
Rogowo 

Jaszczurka zwinka 
(Lacerta agilis) 

Średnie Tak Tak Średnia Średnia 

Żmija zygzakowata 
(Vipera berus) 

Małe Tak 
Brak – gatunek nie został 
zinwentaryzowany w 
rejonie Przedsięwzięcia 

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

3. 

Trwałe zajęcie 
terenu/zmiana 
sposobu 
użytkowania 
(etap 
eksploatacji) 

Trwała utrata 
powierzchni siedlisk 
gatunków 

Gatunki ptaków 
lęgowych o małym 
znaczeniu 

Małe Tak Tak Mała Niska 

Gatunki ptaków 
lęgowych o średnim 
znaczeniu 

Średnie Tak 
Brak – gatunki nie zostały 
zinwentaryzowane w 
rejonie Przedsięwzięcia 

Mała – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Średnia – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Gatunki nietoperzy Średnie Tak Tak Mała Średnia 

4. 
Emisja hałasu  
i wibracji (etap 
budowy – 

Płoszenie i 
niepokojenie 
zwierząt oraz 

Gatunki ptaków 
lęgowych o małym 
znaczeniu 

Małe Tak Tak Duża Średnia 
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Lp. 
Rodzaj emisji 
lub zaburzenia 

Oddziaływanie Gatunek  
Znaczenie 

zasobu 

Narażenie na wystąpienie oddziaływania 
Podatność na 
oddziaływanie 

Wrażliwość 
Wariant Niechorze-

Pogorzelica 
Wariant Rogowo 

przygotowanie 
szybu do 
mikrotunelingu)  

zaburzenie ich 
funkcjonowania 
skutkujące 
wyparciem z 
siedlisk 

Gatunki ptaków 
lęgowych o średnim 
znaczeniu 

Średnie Tak 
Brak – gatunki nie zostały 
zinwentaryzowane w 
rejonie Przedsięwzięcia 

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wysoka – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Bóbr europejski 
(Castor fiber) 

Małe 
Brak – gatunek nie 
został zinwentaryzowany 
w rejonie Przedsięwzięcia 

Tak 
Duża – wariant 
Rogowo 

Średnia – wariant 
Rogowo 

(Wydra Lutra lutra) Średnie 
Brak – gatunek nie 
został zinwentaryzowany 
w rejonie Przedsięwzięcia 

Tak 
Duża – wariant 
Rogowo 

Wysoka – wariant 
Rogowo 



 
 
 
 
 

 

691 

 

 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. 

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na florę, 

mykobiotę i faunę, występujące w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena została wykonana 

zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na znaczenie 

poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, 

określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, 

intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ), z wrażliwością danego receptora, 

określoną w tym rozdziale powyżej jako pochodnej jego znaczenia w ekosystemie i podatności na 

dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na florę oraz faunę zostały wymienione  

i ocenione odpowiednio w Tabela 9-136 i Tabela 9-138 poniżej. Wynik oceny oddziaływania 

(znaczenie oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie 

lub duże. Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące 

zmiany w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się w granicach naturalnej zmienności 

środowiska, nie były przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego 

oddziaływania został przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Oddziaływania średnie oraz duże 

zostały natomiast dodatkowo opisane, z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych  

i parametrów Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych 

wariantów.  

 

Jednocześnie, tylko oddziaływania o dużym znaczeniu, zostały uznane za znaczące, tym samym 

wymagające obligatoryjnych działań minimalizujących.   
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Flora i mykobiota 

Tabela 9-136 Znaczenie oddziaływania na florę w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Czasowe zajęcie terenu i jego 
fizyczne przekształcenie, w tym 
zmiana jego pokrycia 

Zniszczenie siedlisk 
i stanowisk gatunków* 

WP Umiarkowane 

Bażyna czarna (Empetrum 
nigrum) – Wysoka 
Sześć gatunków mszaków 
(łączny udział w płacie – 65%) 
– Średnia 

Bażyna czarna (Empetrum 
nigrum) – Średnie 
Sześć gatunków mszaków 
(łączny udział w płacie – 65%) – 
Średnie  

WA Umiarkowane 
Dwa gatunki mszaków (łączny 
udział w płacie – 15%) – 
Średnia 

Dwa gatunki mszaków (łączny 
udział w płacie – 15%) – Średnie 

Etap eksploatacji  

Trwałe zajęcie terenu/zmiana 
sposobu użytkowania 

Trwała utrata powierzchni 
siedlisk gatunków 

WP Umiarkowane 

Bażyna czarna (Empetrum 
nigrum) – Średnia 
Sześć gatunków mszaków 
(łączny udział w płacie – 65%) 
– Niska 

Bażyna czarna (Empetrum 
nigrum) – Średnie 
Sześć gatunków mszaków (łączny 
udział w płacie – 65%) – Małe 

WA Umiarkowane 
Dwa gatunki mszaków (łączny 
udział w płacie – 15%) – 
Niska 

Dwa gatunki mszaków (łączny udział 
w płacie – 15%) – Małe 

Etap likwidacji 

Fizyczne przekształcenie 
powierzchni terenu, w tym 
zmiana jego pokrycia 

• Przywrócenie powierzchni 
biologicznie czynnej 

• Powtórne zasiedlenie 
przez gatunki 
(oddziaływanie wtórne) 

WP Pomijalne 

Bażyna czarna (Empetrum 
nigrum) – Wysoka  
Sześć gatunków mszaków 
(łączny udział w płacie – 65%) 
– Średnia 

Bażyna czarna (Empetrum nigrum) 

– Małe 
Sześć gatunków mszaków (łączny 
udział w płacie – 65%) – Małe 

WA Pomijalne 
Dwa gatunki mszaków (łączny 
udział w płacie – 15%) – 
Średnia  

Dwa gatunki mszaków (łączny udział 
w płacie – 15%) – Małe 

* ponieważ w przypadku roślin zniszczenie siedliska gatunku jest tożsame ze zniszczeniem stwierdzonych w jego obrębie stanowisk, oddziaływania związane ze zniszczeniem siedlisk i 

stanowisk gatunków roślin oceniono wspólnie 
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na florę i mykobiotę, należy spojrzeć  

z szerszej perspektywy na kluczowe parametry realizacji Przedsięwzięcia i parametry środowiska 

narażonego na jego oddziaływania.  

 

W odniesieniu do flory i mykobioty, za kluczowe uwarunkowania wpływające na możliwość i skalę 

wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

• środowiskowe:  

o obecność chronionych gatunków roślin naczyniowych, mszaków, grzybów 

wielkoowocnikowych i porostów, 

o liczba gatunków i ich liczebność, 

o cechy receptorów wpływające na podatność na potencjalne oddziaływania; 

• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ powierzchnia terenu, która zostanie przekształcona oraz czasowo zajęta w związku  

z realizacją prac budowlanych – im większa tym większa liczba stanowisk gatunków 

flory i mykobioty może zostać zniszczona w wyniku realizacji Przedsięwzięcia i tym 

większa powierzchnia zostanie czasowo pozbawiona roślinności, 

▪ powierzchnia terenu, która zostanie trwale zajęta pod lokalizację elementów 

Przedsięwzięcia na etapie eksploatacji – im większa tym większa może być utrata 

powierzchni siedlisk gatunków flory i mykobioty, 

▪ skala i zasięg zmian poziomu wód podziemnych – im większe tym większe 

prawdopodobieństwo pogorszenia kondycji gatunków oraz stanu ich siedlisk. 

W analizowanym przypadku nie przewiduje się, aby lej depresji wykroczył poza 

przekształcony na potrzeby Przedsięwzięcia teren budowy (oba warianty) – 

oddziaływanie nie wystąpi; 

o możliwość kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami w odniesieniu do flory  

i mykobioty. 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-137. 

Tabela 9-137 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań na florę i mykobiotę w rozważanych 
wariantach Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica   

Rogowo 

Obecność chronionych gatunków 
flory na terenie planowanym do 
przekształcenia na potrzeby 
Przedsięwzięcia 

9.19.1 Tak Tak 

Różnorodność biologiczna – 
gatunki chronione flory i 
mykobioty na terenie planowanym 
do przekształcenia na potrzeby 

Przedsięwzięcia 

9.19.1 

7 gatunków roślin, 
w tym 1 gatunek 
rośliny naczyniowej 
i 6 gatunków mchów 
 

Brak chronionych 
gatunków grzybów 

2 gatunki mchów 
 
Brak chronionych 
gatunków grzybów 

Obecność cennych pod względem 
florystycznym zbiorowisk 
roślinnych na terenie planowanym 
do przekształcenia na potrzeby 
Przedsięwzięcia 

9.19.1, 9.21.1 

Tak – zespół 
nadmorskiego boru 
bażynowego 
Empetro nigri-
Pinetum (siedlisko 
przyrodnicze 2180) 

Nie – roślinne 
zbiorowiska 
zastępcze 

Szacowana powierzchnia terenu 
przekształcona oraz czasowo 
zajęta na etapie budowy 
Przedsięwzięcia, w tym w obrębie 
płatu siedliska: 

3 ok. 1,68 ha ok. 1,20 ha 
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Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica   

Rogowo 

- bażyny czarnej  ok. 1,49 ha nie dotyczy 

- mszaków  ok. 1,68 ha ok. 1,02 ha 

Szacowana powierzchnia terenu 
trwale zajęta oraz utrzymywana w 
stanie bezleśnym na etapie 
eksploatacji Przedsięwzięcia, w 
tym w obrębie płatu siedliska: 

3 ok. 0,45 ha ok. 0,30 ha 

- bażyny czarnej  ok. 0,35 ha nie dotyczy 

- mszaków  ok. 0,45 ha ok. 0,30 ha 

Przewidywany zasięg leja depresji 9.7 
W granicach terenu 
budowy 

W granicach terenu 
budowy 

Kumulacja oddziaływań 9.19.2, 11.4 Tak Tak 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Realizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica spowoduje: 

• zniszczenie fragmentu płatu siedliska, na którym stwierdzono występowanie: 

o sześciu gatunków mszaków (łączny udział powierzchniowy w płacie – 65%) o powierzchni 

ok. 1,68 ha,  

o bażyny czarnej (Empetrum nigrum) o powierzchni ok. 1,49 ha; 

• długoterminową utratę fragmentu płatu siedliska, na którym stwierdzono występowanie: 

o sześciu gatunków mszaków o powierzchni ok. 0,45 ha, 

o bażyny czarnej (Empetrum nigrum) o powierzchni ok. 0,35 ha. 

 

W przypadku realizacji Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo nastąpi zniszczenie fragmentu płatu, 

na którym stwierdzono występowanie dwóch gatunków mszaków (łączny udział powierzchniowy  

w płacie – 15%) o powierzchni ok. 1,02 ha oraz długoterminowa utrata fragmentu tego płatu  

o powierzchni ok. 0,3 ha. 

 

Wszystkie ww. gatunki flory są gatunkami objętymi ochroną częściową na podstawie prawa 

krajowego. Żaden ze zidentyfikowanych gatunków flory nie należy do gatunków zagrożonych  

w ujęciu krajowym ani regionalnym, z wyjątkiem bażyny czarnej (Empetrum nigrum), która została 

uwzględniona na liście roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim  

w kategorii „rzadka i przez to potencjalnie zagrożona” (Żukowski, Jackowiak, 1995). Bażyna czarna 

(Empetrum nigrum) jest gatunkiem występującym powszechnie w borach nadmorskich. 

Uszczuplenie zidentyfikowanego podczas inwentaryzacji płatu bażyny (zniszczenie części 

stanowisk) na skutek realizacji Przedsięwzięcia ani zajęcie fragmentu jej siedliska nie wpłyną 

znacząco na populację tego gatunku.  

 

Stwierdzone gatunki mszaków należą do gatunków występujących bardzo licznie w kompleksach 

leśnych. Zniszczenie na etapie budowy Przedsięwzięcia fragmentów płatów, na których występują 

te gatunki, niezależnie od ich udziału powierzchniowego w tych płatach, nie wpłynie w żaden sposób 

na ich populacje. Zajęcie części powierzchni siedliska zidentyfikowanych gatunków mszaków 

również nie będzie miało istotnego wpływu. 

Za oddziaływanie o średnim znaczeniu uznane zostało, w przypadku obu rozważanych wariantów 

Przedsięwzięcia, zniszczenie stanowisk zidentyfikowanych gatunków flory w wyniku fizycznego 

przekształcenia terenu na etapie budowy. W przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica za 

oddziaływanie o średnim znaczeniu uznana została również utrata powierzchni siedliska związana 

z zajęciem terenu na etapie budowy i eksploatacji w odniesieniu do bażyny czarnej (Empetrum 

nigrum), jako gatunku charakterystycznego dla nadmorskich borów bażynowych. Znaczenie 

pozostałych oddziaływań oceniono jako małe. 
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Celem ochrony gatunków flory na etapie budowy Przedsięwzięcia rekomenduje się prowadzenie 

nadzoru botanicznego. W przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica należy w sposób widoczny 

oznaczyć i zabezpieczyć poprzez wygrodzenie stanowisko wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera 

periclymenum), znajdujące się w sąsiedztwie placu budowy na potrzeby drogi dojazdowej, tak aby 

nie dopuścić do jego nieumyślnego zniszczenia w trakcie prowadzenia prac. 

 

W przypadku wszystkich zidentyfikowanych gatunków flory niezbędne będzie uzyskanie odstępstwa 

od zakazu dotyczącego umyślnego niszczenia osobników tych gatunków oraz niszczenia ich siedlisk. 

 

Po zakończeniu etapu budowy, podjęte zostaną działania mające na celu rekultywację terenu 

budowy na rzecz przywrócenia jego wartości użytkowych i przyrodniczych. Działania te prowadzone 

będą z zastosowaniem najlepszych praktyk i z poszanowaniem przepisów prawa. W ich wyniku 

zainicjowana zostanie odbudowa siedlisk, co pozwoli na ich ponowne zasiedlenie przez lokalnie 

występujące gatunki roślin i grzybów. Będzie to miało pozytywny wpływ na środowisko 

w bezpośrednim otoczeniu Przedsięwzięcia.   

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na florę i mykobiotę w żadnym z rozważanych 

wariantów. Pomimo miejscowego całkowitego zniszczenia stanowisk objętych ochroną częściową 

gatunków flory na etapie budowy, a następnie utraty fragmentu powierzchni ich siedlisk na etapie 

budowy i eksploatacji Przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób znaczący na populacje 

zidentyfikowanych gatunków flory.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Pośród zdarzeń nieplanowanych, które mogą powodować oddziaływania na florę zidentyfikowane 

zostały: 

• rozszczelnienie gazociągu w części lądowej, w wyniku, którego może dojść do wybuchu gazu 

lub pożaru strumieniowego; 

• przypadkowe uwolnienie ścieków, środków chemicznych lub odpadów na lądzie, m.in.  

w związku z awariami pojazdów i urządzeń. 

W przypadku rozszczelnienia gazociągu na lądzie może dojść do wybuchu gazu lub pożaru 

strumieniowego, powodującego uszkodzenie lub zniszczenie pokrywy roślinnej (osobników 

gatunków flory i ich siedlisk). Przewiduje się, że oddziaływanie to wystąpi w sąsiedztwie 

Przedsięwzięcia, przy czym w przypadku zapalenia się drzewostanu i rozprzestrzenienia się ognia 

zasięg zniszczeń pokrywy roślinnej może wykroczyć poza skalę lokalną. Prawdopodobieństwo 

rozszczelnienia gazociągu na lądzie oceniono jako bardzo małe.  

 

Przypadkowe uwolnienie ścieków, środków chemicznych lub odpadów na lądzie poprzez 

zanieczyszczenie gleby oraz potencjalnie wód powierzchniowych i podziemnych może spowodować 

lokalne pogorszenie kondycji gatunków flory oraz stanu ich siedlisk. Prawdopodobieństwo takiego 

zdarzenia nieplanowanego oceniono jako średnie.  

 

Oddziaływania powiązane 

Wpływ na różnorodność biologiczną 

Z punktu widzenia całościowej oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko, oddziaływanie 

Przedsięwzięcia na florę stanowi jeden z kluczowych elementów (wraz oddziaływaniem na siedliska 

przyrodnicze oraz faunę) analizowanych podczas oceny jego wpływu na różnorodność biologiczną. 

Ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną przedstawiona została  

w Rozdziale 9.20 Raportu.  
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W przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia nie przewiduje się, aby Przedsięwzięcie mogło 

wywrzeć znacząco negatywne skutki dla różnorodności biologicznej obszaru nadmorskiego w 

odniesieniu do flory.  

 

Realizacja Przedsięwzięcia, niezależnie od jego wariantu, nie spowoduje degradacji funkcji 

ekosystemów lądowych, wewnątrz których będzie zlokalizowane (plaży, wydmowych oraz leśnych), 

warunkujących zrównoważone trwanie populacji zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji 

gatunków flory. 

 

Przedsięwzięcie spowoduje utratę fragmentu powierzchni siedlisk gatunków flory oraz w kumulacji 

z oddziaływaniem inwestycji zakładającej budowę gazociągu łączącego Baltic Pipe z krajowym 

systemem przesyłowym, ich nieznaczną fragmentację. Biorąc pod uwagę powierzchnię 

planowanego do przekształcenia obszaru oraz fakt, że utracona powierzchnia nie stanowi 

unikalnego w skali lokalnej ani regionalnej siedliska, nie odgrywa istotnej funkcji dla zachowania 

właściwego stanu ekosystemu i jest niewielkim fragmentem większego obszaru siedlisk leśnych, 

nie będzie to oddziaływanie istotne z punktu widzenia utrzymania populacji występujących  

w rejonie Przedsięwzięcia gatunków flory.  

 

Przedsięwzięcie nie wpłynie na różnorodność gatunkową flory pasa nadmorskiego, na obszarze, 

którego planowana jest realizacja Przedsięwzięcia w jego obu rozważanych wariantach.  

 

Przedsięwzięcie nie spowoduje izolacji siedlisk flory, w związku z czym nie wpłynie ono na 

wewnątrzgatunkową różnorodność genetyczną w swoim rejonie.  

 

Wpływ na możliwość rozprzestrzeniania się obcych geograficznie gatunków flory 

W sąsiedztwie Przedsięwziecia w wariancie Niechorze-Pogorzelica stwierdzono występowanie 

dwóch obcych gatunków inwazyjnych flory – czeremchy amerykańskiej (czeremchy późnej) (Padus 

serotina) (zdecydowanie dominujacej w obszarze) i róży pomarszczonej (Rosa rugosa). 

W  ąsiedztwie Przedsięwziecia w wariancie Rogowo stwierdzono występowanie dwóch wyżej 

wymienionych gatunków oraz czterech innych gatunków inwazyjnych flory – niecierpka 

drobnokwiatowego (Impatiens parviflora), dębu czerwonego (Quercus robur), nawłoci kanadyjskiej 

(Solidago canadensis) i nawłoci późnej (olbrzymiej) (Solidago gigantea).  

 

Obce gatunki inwazyjne flory negatywnie wpływają na opanowywane środowisko przyrodnicze 

m.in. poprzez tworzenie nowych kompozycji fitocenotycznych nie notowanych wcześniej  

w obszarze, na który wkraczają. Powoduje to m.in. przeobrażenie pierwotnie występujących 

w danym miejscu biocenoz (w tym tzw. siedlisk przyrodniczych), na skutek wypierania z nich 

gatunków rodzimych. W przypadku wkroczenia obcych elementów flory, w skrajnych przypadkach 

powstawać mogą zbiorowiska wybitnie antropogeniczne, zdominowane przez nowych przybyszów, 

w których udział roślin miejscowego pochodzenia jest znikomy. Fitocenozy tego typu określa się 

mianem zbiorowisk ksenospontanicznych. Ich cechą charakterystyczną jest wytworzenie zupełnie 

nowych, nie znanych dotychczas kompozycji gatunkowych oraz struktur przestrzennych 

roślinności. Proces wnikania obcych roślin, mimo że prowadzi do powstawania nowych, nie znanych 

dotychczas kombinacji gatunków charakterystycznych, a w efekcie do wytworzenia się nieznanych 

wcześniej fitocenoz, jest bardzo niepożądany z punktu widzenia ochrony rodzimej różnorodności 

florystycznej i biocenotycznej. Dzieje się tak ponieważ pierwotne występujące mozaiki gatunkowe, 

po opanowaniu przez rośliny obcego pochodzenia, podlegają najczęściej wyraźnemu zubożeniu  

w rodzime elementy florystyczne. Negatywny wpływ obecności niektórych gatunków związany jest 

z możliwością krzyżowania się z gatunkami rodzimymi, co prowadzi do powstawania mieszańców, 

jak np. w przypadku czeremchy amerykańskiej z naszą rodzimą czeremchą pospolitą. 

 

Zagrożenie związane z wnikaniem gatunków obcych geograficznie polega nie tylko na powodowaniu 

wskazanych wyżej skutków ekologicznych. Ich rozprzestrzenianie się przynosić może również 

negatywne skutki ekonomiczne jak i społeczne. Masowy rozrost gatunków roślin takich jak 
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czeremcha amerykańska = cz. późna (Padus serotina) zazwyczaj utrudnia, a nawet uniemożliwia 

prowadzenie odnowień w lasach gospodarczych. Straty ekonomiczne powodowane w obszarach 

upraw leśnych, przez ich zacienianie i konkurencję o składniki pokarmowe, powodować mogą też 

niektóre wysokie byliny jak: nawłocie kanadyjska (Solidago canadensis) i późna (S. gigantea).  

W związku z czym konieczne jest ponoszenie kosztów na dodatkowe zabiegi. 

 

Na etapie budowy Przedsięwzięcia, podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych może 

dochodzić do lokalnych przemieszczeń diaspor roślin inwazyjnych (pociętych fragmentów kłączy, 

bulw, nasion) w obrębie pasa montażowego. Po ułożeniu gazociągu i zasypaniu wykopu, 

pozbawiony roślinności pas terenu może w pierwszej kolejności być kolonizowany przez niektóre 

gatunki inwazyjne, cechujące się mniejszymi wymaganiami siedliskowymi i znacznie szybciej niż 

gatunki rodzime, adaptujące się do życia w siedliskach zaburzonych działalnością człowieka.  

W przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica do gatunków inwazyjnych, które mogą pojawić się na 

etapie prac budowlanych w obszarze Przedsięwzięcia nie będą należały gatunki stwierdzone  

w trakcie prac inwentaryzacyjnych. Wynika to z faktu, że siedliska świeżo zaburzone, w pierwszej 

kolejności opanowywane są przez terofity (gatunki jednoroczne) i nie są dostępne dla gatunków 

wieloletnich (byliny, krzewy, drzewa). Jedynym jednorocznym inwazyjnym gatunkiem 

zidentyfikowanym w zasięgu oddziaływań Przedsięwzięcia był niecierpek drobnokwiatowy 

Impatiens parviflora, którego występowanie stwierdzone zostało w sąsiedztwie wariantu Rogowo. 

Ponieważ na odcinku gazociągu planowanego do realizacji metodą bezwykopową w wariancie 

Rogowo nie jest planowane usuwanie roślinności, obszary leśne położone na tym odcinku nie będą 

narażone na wnikanie niecierpka drobnokwiatowego. Biorąc pod uwagę niską zasobność siedlisk 

występujących na ww. odcinku gazociągu, nawet w przypadku ich przekształcenia w związku  

z realizacją Przedsięwzięcia, nie byłyby one dostępne dla tego gatunku, preferującego bardziej 

zasobne siedliska. Niecierpek drobnokwiatowy może natomiast zacząć zasiedlać żyźniejsze  

i wilgotniejsze tereny wariantu Rogowo, położone na południe od drogi powiatowej nr 3152 Z, 

planowane do przekształcenia w związku z realizacją Przedsięwzięcia.  

 

Należy podkreślić, że niecierpek drobnokwiatowy jest już szeroko rozprzestrzeniony w całym 

regionie a także w kraju, stąd powstanie nowej, lokalnej drogi jego rozprzestrzeniania się nie będzie 

miało żadnego wpływu na istotny wzrost liczebności populacji tego gatunku w skali regionu - a tym 

bardziej w skali kraju. Populacja tego gatunku liczy obecnie w Polsce od ok. 1677 stanowisk 

(1 stanowisko odpowiada kwadratowi o boku 10 km), z których każde liczyć może od kilkuset do 

kilkudziesięciu tysięcy osobników. Stwierdzić więc można, że niecierpek drobnokwiatowy nie 

wpłynie negatywnie na strukturę i funkcje fitocenoz położonych w strefie oddziaływania budowy 

Przedsięwzięcia, w tym tych uznanych za siedliska przyrodnicze. Realizacja Przedsięwzięcia nie 

wpłynie również znacząco na obniżenie różnorodności biologicznej naturalnych i półnaturalnych 

zbiorowisk roślinnych występujących w sąsiedztwie. 

 

W etapie eksploatacji Przedsięwzięcia, w miejscu ułożenia rurociągu utrzymywany będzie 

niezalesiony pas gruntu o szerokości 4 m (po 2 m na stronę gazociągu), na obszar którego mogą 

zacząć wkraczać rozpoznane w okolicy Przedsięwzięcia gatunki roślin inwazyjnych.  

 

W obszarach borów i lasów mieszanych występujących w obszarze Przedsięwzięcia w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica oraz w północnej części wariantu Rogowo (na odcinku gazociągu 

planowanego do realizacji metodą bezwykopową) największą szansę na rozprzestrzenianie się  

w obrębie odcinków przyleśnych gazociągu będą miały gatunki o mniejszych wymaganiach 

troficznych, ze względu na małą żyzność siedlisk. Do takich gatunków należeć będzie przede 

wszystkim czeremcha amerykańska (stwierdzona w obu wariantach). Mniej licznie pojawiać się 

mogą również: róża pomarszczona (występująca w obu wariantach) czy dąb czerwony 

(występujący w wariancie Rogowo). Ponieważ w wariancie Rogowo w obrębie obszarów tych nie 

przewiduje się usunięcia pokrywy roślinnej ani przekształcenia powierzchni terenu, nie nastąpi tu 

również wnikanie ww. gatunków inwazyjnych flory. 
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Pozostałe zidentyfikowane gatunki inwazyjne, ze względu na wyższe wymagania w stosunku do 

zasobności siedlisk, nie będą w stanie skutecznie rozprzestrzeniać się w obrębie ww. borów i lasów 

mieszanych dzięki nowo powstałym siedliskom. Gatunki te będą natomiast mogły rozprzestrzeniać 

się na wilgotniejszych i zasobniejszych siedliskach w obszarze wariantu Rogowo, położonych na 

południe od drogi powiatowej nr 3152 Z. Tam też może mieć miejsce największa presja 

antropofitów. Obszary te będą dość łatwo dostępne zwłaszcza dla zidentyfikowanych w sąsiedztwie 

wariantu Rogowo obu gatunków nawłoci – kanadyjskiej i późnej (olbrzymiej), oraz terofitów, takich 

jak niecierpki. Warto jednak wspomnieć, że na obszarze tym brak jest cennych siedlisk 

przyrodniczych, jak również nie występują tu zagrożone ich obecnością cenne rośliny czy grzyby. 

  

Czynnikiem bardzo istotnym w rozprzestrzenianiu się wszystkich wymienionych gatunków jest 

osiągnięcie przez nie fazy generatywnej umożliwiającej wydanie nasion. W przypadku 

prawidłowego utrzymania pasa technicznego przez cykliczne koszenie i ewentualne niszczenie 

siewek i juwenilnych okazów drzew i krzewów, proces skutecznego rozsiewania propagul przez te 

gatunki zostanie praktycznie całkowicie wyeliminowany. Ograniczy to skutecznie ich dalsze 

rozprzestrzenianie w okolicy. Rekomenduje się więc cykliczne wykaszanie, przynajmniej 

dwukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego (ok. 15 czerwca i ok. 15 sierpnia), strefy kontrolowanej 

gazociągu. Jest to w szczególności istotne na odcinkach gazociągu, gdzie kontaktuje się on 

bezpośrednio z siedliskami przyrodniczymi, tj. w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica. 

 

Dodatkowo, celem ograniczenia rozprzestrzenia się gatunków inwazyjnych flory w obrębie 

chronionego siedliska przyrodniczego 2180 – Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, na 

obszarach które zostały czasowo pozbawione roślinności na potrzeby przygotowania placów 

budowy, a które na etapie eksploatacji Przedsięwzięcia nie będą zajęte przez jego elementy lub 

które nie będą musiały pozostać bez drzew i krzewów (jak strefa kontrolowana gazociągu), 

rekomenduje się ponowne obsadzenie terenu gatunkami typowymi dla tego siedliska. Skład 

odnowienia, termin nasadzeń oraz źródło sadzonek powinny zostać uzgodnione z miejscowym 

nadleśnictwem. 

 

Zakłada się, że na etapie likwidacji Przedsięwzięcia nastąpi przywrócenie powierzchni biologicznie 

czynnej na skutek usunięcia naziemnych elementów Przedsięwzięcia oraz zaniechanie prac 

utrzymaniowych wzdłuż osi odcinka gazociągu. Po zakończeniu likwidacji na obszar mogą  

w związku z tym zacząć wkraczać zidentyfikowane w sąsiedztwie Przedsięwzięcia gatunki inwazyjne 

flory.  

 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że skala presji obcych gatunków roślin, zarówno 

na strukturę jak i funkcje ekosystemów, pod wpływem przyszłej budowy, eksploatacji jak  

i likwidacji Przedsięwzięcia nie ulegnie istotnym zmianom. Inaczej mówiąc – Przedsięwzięcie 

niezależnie od wariantu nie przyczyni się znacząco do rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków 

roślin w swojej okolicy. 

 

Oddziaływania skumulowane 

Przewiduje się, że do kumulacji oddziaływań z oddziaływaniami Przedsięwzięcia w odniesieniu do 

chronionych elementów flory dojdzie, w obu jego wariantach, z gazociągiem łączącym Baltic Pipe  

z krajowym systemem przesyłowym. 

 

Dodatkowo w sąsiedztwie Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo planowana jest budowa 

apartamentów turystyczno-wypoczynkowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Dla inwestycji tej  

w dniu 10 lutego 2017 r. wydana została przez Burmistrza Trzebiatowa decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach na wycinkę drzew. 

 

Kumulacja oddziaływań Przedsięwzięcia z wyżej wspomnianymi inwestycjami w odniesieniu do flory 

dotyczyć będzie przede wszystkim drzewostanu oraz chronionych gatunków mszaków (oba 

warianty) i bażyny czarnej (Empetrum nigrum) (wariant Niechorze-Pogorzelica). 
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Na podstawie wyników inwentaryzacji przyjęto, że kumulacja oddziaływań z planowanym 

gazociągiem nastąpi w obrębie płatu/płatów, na których stwierdzono występowanie chronionych 

gatunków flory narażonych na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia. W związku z powyższym 

zakłada się, że w wariancie Niechorze-Pogorzelica wystąpi kumulacja oddziaływań na:  

• bażynę czarną (Empetrum nigrum) wystąpi z odcinkiem gazociągu o długości ok. 1 500 m, 

wzdłuż którego na etapie budowy nastąpi przekształcenie powierzchni ok. 4,14 ha oraz utrata 

znajdujących się w jej obrębie stanowisk tego gatunku; 

• gatunki mszaków wystąpi z odcinkiem gazociągu od SZG do miejscowości Resko, 

przebiegającym przez siedliska, a obrębie których stwierdzono ich występowanie. W zależności 

od gatunku w związku z budową gazociągu lądowego dojdzie do przekształcenia od 4,16 do 

9,8 ha ww. siedlisk oraz utraty znajdujących się w ich obrębie stanowisk mszaków. 

W przypadku wariantu Rogowo kumulacja oddziaływań na mszaki występować będzie z odcinkiem 

gazociągu o długości ok. 360 m, wzdłuż którego na etapie budowy nastąpi przekształcenie 

powierzchni ok. 1,15 ha oraz utrata znajdujących się w jej obrębie stanowisk gatunków flory. 

 

Przewiduje się więc, że w wyniku realizacji Przedsięwzięcia oraz gazociągu lądowego kumulacja 

oddziaływań na chronione gatunki flory wystąpić może odpowiednio: 

• w wariancie Niechorze-Pogorzelica w obszarze o powierzchni ok. 5,63 ha w odniesieniu do 

bażyny czarnej (Empetrum nigrum) oraz od ok. 5,48 do ok. 11,48 ha w odniesieniu do 

mszaków; 

• w wariancie Rogowo w obszarze o powierzchni ok. 2,35 ha w odniesieniu do mszaków. 

Należy jednak podkreślić, że ww. powierzchnie odnoszą się do obszarów występowania stanowisk 

przedmiotowych gatunków, a nie ich stanowisk w formie płatów. 

 

Biorąc pod uwagę powszechność występowania gatunków flory, narażonych na oddziaływania ze 

strony Przedsięwzięcia, w nadmorskich kompleksach leśnych, nie przewiduje się, aby 

Przedsięwzięcie w kumulacji z oddziaływaniami ww. inwestycji mogło znacząco negatywnie wpłynąć 

na ich populacje. 

 

W przypadku inwestycji zakładającej budowę apartamentów turystyczno-wypoczynkowych wraz 

z niezbędną infrastrukturą w sąsiedztwie wariantu Rogowo, powierzchnia planowana do 

przekształcenia wynosić będzie ok. 0,26 ha. W ramach inwestycji przewidziane jest usunięcie 13 

sztuk drzew, w tym 2 szt. brzozy brodawkowatej, 11 szt. sosny pospolitej z uwagi na stan 

zdrowotny (brak rokowań na przeżycie oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia) oraz 143 

sztuk drzew, w tym 10 szt. brzozy brodawkowatej, 133 szt. sosny pospolitej, z uwagi na kolizję  

z inwestycją. Na obszarze przedmiotowej działki pozostawionych zostanie 201 drzew (Drejer et al., 

2016). W wariancie Rogowo nastąpi więc dodatkowa kumulacja oddziaływań w zakresie usunięcia 

drzewostanu, w szczególności drzewostanu sosnowego. Biorąc pod uwagę skalę planowanego 

przekształcenia w ramach ww. inwestycji, oddziaływanie skumulowane w tym zakresie będzie 

pomijalne.  

 

Porównanie wariantów 

Na obszarze przeznaczonym do fizycznego przekształcenia pod realizację Przedsięwzięcia tj. na 

którym znajdować się będą jego wszystkie elementy z wyjątkiem odcinka gazociągu 

przeznaczonego do realizacji metodą bezwykopową w wariancie preferowanym (Niechorze-

Pogorzelica) zidentyfikowano więcej chronionych gatunków flory niż w wariacie alternatywnym 

(Rogowo) – 8 do 2 gatunków. W wariancie preferowanym stwierdzono występowanie stanowisk 

sześciu bardzo pospolitych gatunków mszaków i bażyny czarnej (Empetrum nigrum). W wariancie 

alternatywnym chroniona flora reprezentowana była wyłącznie przez dwa bardzo pospolicie 

występujące w kompleksach leśnych gatunki mszaków. Pokrycie płatu, w którym stwierdzono 
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występowanie gatunków mszaków przez te gatunki było zdecydowanie większe w wariancie 

preferowanym niż w wariancie alternatywnym (65 do 15% powierzchni płatu). Powierzchnia, na 

której zakładane jest usunięcie pokrywy roślinnej na etapie budowy Przedsięwzięcia będzie większa  

w wariancie preferowanym niż alternatywnym.  

 

Podsumowując należy stwierdzić, że z wyżej opisanych względów oddziaływanie Przedsięwzięcia 

na florę będzie większe wariancie Niechorze-Pogorzelica (preferowanym) niż w wariancie Rogowo 

(alternatywnym). Znaczenie tego oddziaływania będzie więc również większe w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica, przy czym należy podkreślić, że w żadnym z analizowanych wariantów 

oddziaływanie w odniesieniu do flory nie będzie oddziaływaniem znacząco negatywnym. 
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Fauna 

Tabela 9-138 Znaczenie oddziaływania na faunę w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Czasowe zajęcie terenu i jego 
fizyczne przekształcenie, w tym 
zmiana jego pokrycia 

Zniszczenie siedlisk 
gatunków  

WP Umiarkowane 

Gatunki ptaków lęgowych o 
małym znaczeniu – Średnia 
Gatunki ptaków lęgowych o 
średnim znaczeniu – Wysoka 
Chiropterofauna – Średnia 

Wszystkie gatunki ptaków 
lęgowych – Średnie 
Chiropterofauna – Średnie 

WA Umiarkowane 
Gatunki ptaków lęgowych o 
małym znaczeniu – Średnia  

Gatunki ptaków lęgowych 
omałym znaczeniu – Średnie 

Zwiększenie śmiertelności 
zwierząt związane m.in. z 
uwięzieniem w wykopach, 
zasypywaniem siedlisk 

tymczasowych (np. 
głębokie koleiny 
wypełnione wodą) 

WP Małe 

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 
– Średnia 
Żmija zygzakowata (Vipera 
berus) – Średnia  

Jaszczurka zwinka (Lacerta 
agilis) – Małe 
Żmija zygzakowata (Vipera 
berus) – Małe 

WA Małe/Umiarkowane* 

Żaba trawna (Rana temporaria) – 
Średnia 
Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 
– Średnia 

Żaba trawna (Rana 
temporaria) – Małe/Średnie 
Jaszczurka zwinka Lacerta agilis 
– Małe 

Zwiększone natężenie ruchu 
pojazdów 

Zwiększona śmiertelność 
w wyniku kolizji (w 
szczególności 
herpetofauny) 

WP Małe 

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 
– Średnia 
Żmija zygzakowata (Vipera 
berus) – Średnia  

Jaszczurka zwinka (Lacerta 
agilis) – Małe 
Żmija zygzakowata (Vipera 
berus) – Małe 

WA Małe/Umiarkowane* 

Żaba trawna (Rana temporaria) – 
Średnia 
Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 
– Średnia 

Żaba trawna (Rana 
temporaria) – Małe/Średnie 
Jaszczurka zwinka (Lacerta 
agilis) – Małe 

Emisja hałasu i wibracji 

Płoszenie i niepokojenie 
zwierząt oraz zaburzenie 
ich funkcjonowania 
skutkujące wyparciem z 
siedlisk 

WP Umiarkowane 

Gatunki ptaków lęgowych o 
małym znaczeniu – Średnia 
Gatunki ptaków lęgowych o 
średnim znaczeniu – Wysoka 

Wszystkie gatunki ptaków 
lęgowych – Średnie 

WA Umiarkowane 

Gatunki ptaków lęgowych o 
małym znaczeniu – Średnia 
Gatunki ptaków lęgowych o 
średnim znaczeniu – Wysoka 
Bóbr europejski (Castor fiber) – 
Średnia 
Wydra (Lutra lutra) – Wysoka 

Gatunki ptaków lęgowych o 
małym znaczeniu – Średnie 
Gatunki ptaków lęgowych o 
średnim znaczeniu – Średnia 
Bóbr europejski (Castor 
fiber)– Średnia 
Wydra (Lutra lutra) – 
Średnia 



 
 
 
 

 

 

702 

 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap eksploatacji   

Trwałe zajęcie terenu/zmiana 
sposobu użytkowania** 

Trwała utrata powierzchni 
siedlisk gatunków*** 

WP Umiarkowane 

Gatunki ptaków lęgowych  
o małym znaczeniu – Niska 
Gatunki ptaków lęgowych o 
średnim znaczeniu – Średnia 

Gatunki ptaków lęgowych o 
małym znaczeniu – Małe 
Gatunki ptaków lęgowych o 
średnim znaczeniu – Średnia 

WA Umiarkowane 
Gatunki ptaków lęgowych  
o małym znaczeniu – Niska 
Chiropterofauna – Średnia 

Gatunki ptaków lęgowych o 
małym znaczeniu – Małe 
Chiropterofauna – Średnia 

Etap likwidacji – oddziaływanie pomijalne 

* w odniesieniu do płazów w okresie migracji. 

** w przypadku siedlisk leśnych dotyczy to również trwałej zmiany pokrycia terenu związanej z wylesieniem. 

*** w przypadku siedlisk leśnych powierzchnia trwale utracona, ze względu na czas potrzebny do ich odbudowy, jest tożsama z powierzchnią wylesienia.
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na faunę, należy spojrzeć z szerszej 

perspektywy na kluczowe parametry realizacji Przedsięwzięcia i parametry środowiska narażonego 

na jego oddziaływania.  

 

W odniesieniu do fauny, za kluczowe uwarunkowania wpływające na możliwość i skalę wystąpienia 

oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

• środowiskowe:  

o obecność chronionych gatunków bezkręgowców, gadów, płazów, ichtiofauny, ptaków, 

ssaków lądowych i nietoperzy, 

o liczba gatunków i ich liczebność, 

o cechy receptorów wpływające na podatność na potencjalne oddziaływania; 

• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ powierzchnia terenu, która zostanie przekształcona oraz czasowo zajęta w związku  

z realizacją prac budowlanych – im większa tym większa powierzchnia siedlisk fauny 

może zostać zniszczona w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, 

▪ powierzchnia terenu, która zostanie wylesiona w związku z realizacją prac budowlanych 

– im większa tym większa powierzchnia siedlisk oraz stanowisk fauny związanej  

z drzewostanem (ptaków lęgowych i nietoperzy) może zostać zniszczona w wyniku 

realizacji Przedsięwzięcia. Ze względu na czas potrzebny do odbudowy siedlisk leśnych, 

w perspektywie długoterminowej powierzchnia ta jest tożsama z trwale utraconą 

powierzchnią siedliska, 

▪ emisja hałasu – im wyższy poziom dźwięku, jego większy zasięg i czas ekspozycji, tym 

większe prawdopodobieństwo oraz zasięg wystąpienia reakcji behawioralnej  

u gatunków fauny, 

▪ czas trwania budowy – im dłuższy czas budowy tym dłużej występować będą zaburzenia 

z tą budową związane,  

▪ natężenie ruchu pojazdów – im większe tym bardziej może zwiększyć się śmiertelność 

gatunków zwierząt, przede wszystkim herpetofauny, 

o możliwość kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami w odniesieniu do 

zidentyfikowanych gatunków fauny. 

Zestawienie informacji o ww. czynnikach w odniesieniu do obu rozważanych wariantów 

Przedsięwzięcia przedstawia Tabela 9-139. 

Tabela 9-139 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań na faunę w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia 

Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-Pogorzelica 
  

Rogowo 

Obecność chronionych 
gatunków fauny w 
rejonie Przedsięwzięcia 

9.19.1 Tak Tak 

Różnorodność 
biologiczna – gatunki 
chronione fauny 
zidentyfikowane w 
rejonie Przedsięwzięcia 

9.19.1 

32 gatunki ptaków 
lęgowych; co najmniej 6 
gatunków nietoperzy; 2 
gatunki gadów; 6 
gatunków bezkręgowców 

22 gatunki ptaków 
lęgowych; co najmniej 5 
gatunków nietoperzy; 2 
gatunki ssaków lądowych; 
1 gatunek płaza i 1 
gatunek gada; 5 
gatunków bezkręgowców 

Obecność siedlisk 
chronionych gatunków 
fauny na terenie 
planowanym do 
przekształcenia na 
potrzeby Przedsięwzięcia 

9.19.1 
Tak – ptaków lęgowych i 
nietoperzy 

Tak – ptaków lęgowych i 
nietoperzy 
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Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-Pogorzelica 
  

Rogowo 

Szacowana powierzchnia 
terenu przekształcona 
oraz czasowo zajęta na 
etapie budowy 
Przedsięwzięcia 

3.5.2 ok. 1,68 ha ok. 1,2 ha 

Szacowana powierzchnia 
wylesienia na etapie 
budowy Przedsięwzięcia 

3.5.2 ok. 1,48 ha ok. 1,05 ha 

Przewidywane zasięgi i 
poziomy hałasu 

9.9 

Maksymalny zasięg dla 
izofony 50 dB(A) dla 
pory dziennej wynosi ok. 
330 m 

Maksymalny zasięg dla 
izofony 50 dB(A) dla pory 
dziennej wynosi ok. 
600 m 

Szacowany łączny czas 
trwania prac 
budowlanych na lądzie 

3.9  ok. 12 miesięcy ok. 16 miesięcy 

Natężenie ruchu 
pojazdów korzystających 
z dróg na etapie budowy  

3.10 

W najintensywniejszym 
etapie prac budowy: 18 
pojazdów/dobę przez 3 
tygodnie i 15 
pojazdów/dobę przez 6 
tygodni. 
 
Transport personelu -  
15 osób/dziennie 
zaangażowanych w prace 
na etapie budowy. 

W najintensywniejszym 
etapie prac budowy: 18 
pojazdów/dobę przez 3 
tygodnie i 15 
pojazdów/dobę przez 6 
tygodni. 
 
Transport personelu -  
15 osób/dziennie 
zaangażowanych w prace 
na etapie budowy. 

Kumulacja oddziaływań 9.19.2, 11.4 Tak Tak 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Realizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica spowoduje zniszczenie oraz trwałą 

utratę fragmentu siedliska, na którym stwierdzono aktywność 32 gatunków ptaków wykazujących 

zachowania lęgowe (30 gatunków o małym znaczeniu i 2 gatunki o średnim znaczeniu) oraz co 

najmniej 6 gatunków nietoperzy, o powierzchni ok. 1,68 ha, w tym odlesieniu ulegnie ok. 1,48 ha. 

 

Dodatkowo Przedsięwzięcie na etapie budowy w wariancie Niechorze-Pogorzelica może 

powodować:  

• niszczenie siedlisk ptaków, w tym stanowisk lęgowych; 

• niszczenie siedlisk nietoperzy, w tym schronień letnich gatunków leśnych; 

• płoszenie i niepokojenie ptaków oraz maskowanie sygnałów wykorzystywanych przez nie do 

komunikacji, a w konsekwencji wyparcie ich z zajmowanych siedlisk powodowane emisją hałasu 

podczas prac budowlanych; 

• zwiększenie śmiertelności herpetofauny związane m.in. z uwięzieniem w wykopach lub 

zasypywaniem siedlisk tymczasowych (np. głębokie koleiny wypełnione wodą) na skutek 

fizycznego przekształcenia powierzchni terenu oraz pracy ekip budowalnych, oraz w wyniku 

kolizji z pojazdami na skutek zwiększenia natężenia ruchu pojazdów na etapie budowy. 

W przypadku realizacji Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo nastąpi zniszczenie oraz utrata 

fragmentu siedliska, na którym stwierdzono aktywność 22 gatunków ptaków wykazujących 

zachowania lęgowe (wyłącznie gatunki o małym znaczeniu) oraz co najmniej 5 gatunków 

nietoperzy, o powierzchni ok. 1,2 ha, w tym odlesieniu ulegnie ok. 1,05 ha. 

 

Dodatkowo Przedsięwzięcie na etapie budowy w tym wariancie, analogicznie, jak w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica, może powodować: 

• niszczenie stanowisk lęgowych ptaków; 

• niszczenie letnich schronień leśnych gatunków nietoperzy; 
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• płoszenie i niepokojenie ptaków oraz maskowanie sygnałów wykorzystywanych przez nie do 

komunikacji, a w konsekwencji wyparcie ich z zajmowanych siedlisk powodowane emisją hałasu 

podczas prac budowlanych; 

• płoszenie i niepokojenie oraz zaburzenie funkcjonowania ssaków lądowych - wydry (Lutra lutra) 

oraz bobra europejskiego (Castor fiber), mogące skutkować wyparciem ich z zajmowanych 

siedlisk; 

• zwiększenie śmiertelności herpetofauny związane m.in. z uwięzieniem w wykopach lub 

zasypywaniem siedlisk tymczasowych (np. głębokie koleiny wypełnione wodą) na skutek 

fizycznego przekształcenia powierzchni terenu oraz pracy ekip budowalnych, oraz w wyniku 

kolizji z pojazdami na skutek zwiększenia natężenia ruchu pojazdów na etapie budowy. 

Podczas wycinki drzew na etapie budowy może dojść więc do zniszczenia stanowisk lęgowych 

jednego lub kilku zidentyfikowanych w obszarze inwentaryzacji gatunków ptaków.  

W wyniku wycinki oraz późniejszego przekształcenia obszaru dojdzie również do utraty fragmentu 

potencjalnego siedliska lęgowego tych gatunków. 

 

Znaczenie oddziaływania polegającego na zniszczeniu stanowisk lęgowych zostało ocenione jako 

średnie w przypadku wszystkich zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji gatunków ptaków 

(niezależnie od ich znaczenia). Znaczenie utraty powierzchni siedliska uznane zostało natomiast za 

średnie w przypadku gatunków ptaków o średnim znaczeniu oraz za małe w przypadku gatunków 

o małym znaczeniu. 

 

Zdecydowana większość spośród odnotowanych gatunków uznanych za gatunki o małym znaczeniu 

to gatunki bardzo licznie lub licznie lęgowe w Polsce, których populacje krajowe kształtują się  

w granicach od setek tysięcy do kilku milionów osobników. Do grupy gatunków o małym znaczeniu 

zakwalifikowano również: 

• 5 gatunków średnio licznie lęgowych, z czego 3 to gatunki, których populacje krajowe 

szacowane są w granicach od ponad stu do prawie czterystu tysięcy osobników, oraz 1 to 

gatunek, którego populacja szacowana jest na 57-77 tys. osobników (wrona siwa (Corvus 

cornix) – wariant Niechorze-Pogorzelica); 

• 1 gatunek nielicznie lęgowy, o szacowanej populacji krajowej na poziomie 20,5-39,0 tys. 

osobników (krogulec (Accipiter nisus) – wariant Niechorze-Pogorzelica) (Chodkiewicz et al., 

2015). 

Można z całą pewnością stwierdzić, że utrata jednego lub nawet kilku stanowisk lęgowych  

w przypadku gatunków o małym znaczeniu nie będzie miała wpływu na stan populacji tych 

gatunków. Dodatkowo, ponieważ ptaki szponiaste są zazwyczaj ściśle terytorialne – rewiry 

gatunków polujących na duże, mało liczne ssaki lub ptaki mogą osiągać rozmiary nawet kilkuset 

km2 (orzeł przedni, bielik), natomiast terytoria zajmowane przez szponiaste, żywiące się np. 

drobnymi gryzoniami, są zazwyczaj znacznie mniejsze i zajmują powierzchnię kilkunastu, a nawet 

kilku km2 (orlik krzykliwy, myszołów) (Chylarecki et al., 2015), nie przewiduje się aby, na skutek 

wycinki drzew na potrzeby Przedsięwzięcia mogłoby dojść do zniszczenia więcej niż jednego 

stanowiska nielicznie lęgowego krogulca. 

 

W przypadku obu gatunków uznanych za gatunki o średnim znaczeniu – dzięcioła czarnego oraz 

lelka, uwzględniając znaczną odległość miejsc ich obserwacji w odniesieniu do obszaru 

Przedsięwzięcia, nie przewiduje się, aby w związku z jego realizacją mogło dojść do zniszczenia ich 

stanowisk lęgowych. Jest to szczególnie mało prawdopodobne w przypadku lelka – gatunku 

składającego jaja wprost na suche podłoże, zwykle na skraju lasu, w pobliżu polan, luk 

w drzewostanach starszych lub w młodnikach (Gromadzki red., 2004a), którego obserwacji 

dokonano podczas inwentaryzacji na siedlisku wydmy szarej. 
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Biorąc pod uwagę wielkość obszaru planowanej wycinki nie przewiduje się, aby Przedsięwzięcie 

mogło mieć znaczący wpływ na populację zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji gatunków. 

Niemniej jednak, mając na celu ochronę lokalnych populacji gatunków ptaków wycinka drzew  

i krzewów związana z przygotowaniem placów budowy na potrzeby Przedsięwzięcia w jego obu 

wariantach powinna być prowadzona poza okresem lęgowym, tj. poza okresem od 1 marca do 15 

września. 

 

Utrata fragmentu potencjalnego siedliska lęgowego w obu rozważanych wariantach Przedsięwzięcia 

będzie dotyczyła stosunkowo niewielkiego obszaru. W związku z realizacją Przedsięwzięcia nie 

dojdzie do przekształcenia unikalnego fragmentu siedliska, warunkującego przetrwanie lokalnych 

populacji zidentyfikowanych gatunków. 

 

Na etapie budowy Przedsięwzięcia, na skutek emisji hałasu dochodzić może do płoszenia  

i niepokojenia ptaków oraz zaburzanie ich funkcjonowania poprzez maskowanie sygnałów 

wykorzystywanych przez nie do komunikowania się między sobą, co może prowadzić do wyparcia 

tych gatunków z ich siedlisk. Znaczenie tego oddziaływania ocenione jako średnie w przypadku 

wszystkich zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji gatunków ptaków (niezależnie od ich 

znaczenia). 

 

Hałas może powodować szereg zmian w zachowaniu i fizjologii ptaków, obejmujących: 

• uszkodzenie słuchu i trwałe przesunięcie progu słyszenia; 

• tymczasowe przesunięcie progu słyszenia; 

• maskowanie sygnałów wykorzystywanych przez ptaki do komunikacji; 

• możliwą reakcję behawioralną i/lub fizjologiczną (Dooling, Popper, 2007). 

Przyjmuje się, że uszkodzenie słuchu i trwałe przesunięcie progu słyszenia u ptaków może nastąpić 

na skutek ekspozycji na hałas o poziomie 125 dB(A) o charakterze wielokrotnych impulsów (np. od 

młota pneumatycznego lub kafara do wbijania ścianek szczelnych), natomiast tymczasowe 

przesuniecie progu słyszenia – od ekspozycji na hałas o poziomie 93 dB(A) o charakterze ciągłym 

(np. hałas budowlany) (Dooling, Popper, 2007). Poziom hałasu w sąsiedztwie placu budowy nie 

jest na tyle wysoki, aby mógł powodować uszkodzenie słuchu czy też trwałe lub tymczasowe 

przesunięcie progu słyszenia u ptaków.  

 

Przyjmuje się, że w sąsiedztwie placu budowy, w obszarze, gdzie poziom hałasu jest wyższy od 

poziomu tła akustycznego (szczególnie w zakresie 2-4 kHz), występuje dodatkowe maskowanie 

sygnałów wykorzystywanych przez ptaki do komunikacji, poza maskowaniem, wynikającym  

z naturalnego tła otoczenia. Pojawienie się efektu maskowania po przekroczeniu poziomu tła 

akustycznego jest założeniem konserwatywnym. Biorąc pod uwagę informacje na temat wartości 

krytycznych dla 14 gatunków ptaków, stosowane przez ptaki, dobrze udokumentowane, 

krótkoterminowe behawioralne strategie adaptacyjne oraz tło akustyczne typowe dla cichych 

obszarów podmiejskich, sugerowany poziom graniczny dla wystąpienia maskowania to 50-60 dB(A) 

(Dooling i Popper, 2007). 

 

Ponieważ ptaki mają tendencje do opuszczania obszarów, w których ich sygnały są maskowane 

przez hałas, obecność źródła hałasu powoduje spadek ich liczebności w jego otoczeniu (Bottalico, 

2015). Zgodnie z wynikami modelowania propagacji hałasu (patrz Załącznik 5 ROOŚ) największy 

zasięg strefy, w której poziom dźwięku przekraczać będzie 50 dB(A) wystąpi podczas wbijania 

grodzic (ścianek szczelnych) i wykonywania prac ziemnych równocześnie na potrzeby budowy SZG 

i przygotowania szybu do mikrotunelingu i wynosić będzie na lądzie: 

• w wariancie Niechorze-Pogorzelica ok. 330 m od źródła; 

• w wariancie Rogowo ok. 600 m od źródła.   
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W związku z powyższym stwierdzić można, że ewentualne maskowanie sygnałów 

wykorzystywanych przez ptaki do komunikacji mogące skutkować ich wyparciem z siedlisk  

w związku z emisją hałasu na etapie budowy Przedsięwzięcia będzie miało lokalny charakter. 

Dodatkowo, biorąc pod uwagę, iż w rejonie Przedsięwzięcia w jego obu wariantach znajdują się 

obszary o podobnej charakterystyce siedliskowej, co obszary znajdujące się w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie (kompleksy leśne), w wyniku emisji hałasu nie dojdzie do czasowej utraty siedliska 

warunkującego przetrwanie lokalnych populacji zidentyfikowanych gatunków ptaków. 

Oddziaływanie to nie będzie powodowało więc znaczących oddziaływań na te populacje.  

 

W odniesieniu do możliwych reakcji behawioralnych ptaków na hałas dane empiryczne są bardzo 

ograniczone (Dooling i Popper, 2007). Zakłada się, że hałas związany z wykonywaniem prac 

budowalnych, w szczególności nagły hałas impulsowy (generowany np. podczas wbijania ścianek 

szczelnych) może spowodować przepłoszenie ptaków z ich dotychczasowych siedlisk. 

Oddziaływanie to może mieć potencjalnie największe znaczenie w okresie lęgowym ptaków, kiedy 

to w skrajnych przypadkach może dojść do porzucenia gniazda przez wypłoszone ptaki. Ponieważ 

w rejonie Przedsięwzięcia w rozważanych wariantach znajdują się siedliska o podobnej 

charakterystyce co siedliska znajdujące się w jego sąsiedztwie, oddziaływanie to nie będzie miało 

większego znaczenia dla lokalnych populacji zidentyfikowanych gatunków ptaków.  

 

W odniesieniu do chiropterofauny na etapie budowy Przedsięwzięcia może dochodzić do niszczenia 

schronień letnich (siedlisk) niektórych leśnych gatunków nietoperzy znajdujących się w danym 

momencie w wycinanych drzewach np. stwierdzonego podczas inwentaryzacji w rejonie 

Przedsięwzięcia borowca wielkiego (Nyctalus noctula) (oba warianty) i karlika większego 

(Pipistrelus nathusii) (wariant Niechorze-Pogorzelica). Znaczenie tego oddziaływania ocenione 

zostało jako średnie. Biorąc pod uwagę wielkość obszaru planowanego do przekształcenia w 

związku z realizacją inwestycji można stwierdzić, że skala tego oddziaływania będzie bardzo 

ograniczona. 

 

Większość gatunków nietoperzy stwierdzonych w rejonie Przedsięwzięcia w obu wariantach poluje 

nad lub pomiędzy koronami drzew i krzewów (borowiec wielki (Nyctalus noctula), mroczek późny 

(Eptesicus serotinus), karliki sp. (Pipistrellus sp.)) lub nad ciekami wodnymi (nocki sp. (Myotis 

sp.)). W związku z tym wycinka drzew na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia może spowodować 

pewne uszczuplenie powierzchni areału żerowiskowego tych zwierząt. Znaczenie tego 

oddziaływania oceniono jako średnie. Biorąc pod uwagę powierzchnię planowanej wycinki 

w stosunku do powierzchni znajdujących się w jej sąsiedztwie obszarów leśnych, uszczuplenie to 

nie będzie powodowało większych skutków dla lokalnych populacji nietoperzy. Należy zauważyć, 

że planowana wycinka może odnieść również pewien pozytywny skutek w odniesieniu do 

chiropterofauny, gdyż usunięcie drzew z obszaru Przedsięwzięcia spowoduje powstanie luk 

w drzewostanie oraz przecinek chętnie wykorzystywanych przez część gatunków nietoperzy 

w trakcie przelotu od lub do schronień dziennych oraz do lub z miejsc żerowania (Bat Conservation 

Trust, 2010a-2010f). 

 

W sąsiedztwie obszaru Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo stwierdzono występowanie siedlisk 

ssaków lądowych - wydry (Lutra lutra) oraz bobra europejskiego (Castor fiber). W związku z tym  

w wyniku emisji hałasu na etapie budowy Przedsięwzięcia w tym wariancie może dojść do płoszenia 

i niepokojenia oraz zaburzenia funkcjonowania ww. zwierząt, skutkującego nawet opuszczeniem 

przez nie zajmowanych siedlisk. Zakłada się, że do tego typu oddziaływania może dojść  

w szczególności podczas najbardziej „hałaśliwych” prac, tj. wbijania grodzic (ścianek szczelnych) 

oraz wykonywania prac ziemnych, kiedy to zasięg, w którym poziom hałasu w środowisku zostanie 

znacznie podniesiony będzie największy. Znaczenie przedmiotowego oddziaływania oceniono jako 

średnie, ponieważ nie przewiduje się, aby Przedsięwzięcie mogło w sposób znaczący wpłynąć na 

lokalne populacje wydry (Lutra lutra) oraz bobra europejskiego (Castor fiber). Celem minimalizacji 

oddziaływania hałasu na ww. zwierzęta w okresie rozrodu, rekomenduje się, aby o ile to będzie 

możliwe, przygotowanie placu budowy, wbijanie ścianek szczelnych i wykonanie prac ziemnych 
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oraz przygotowanie gazociągu do użytkowania (odwadnianie i osuszanie) odbywało w miesiącach 

od września do lutego. Niezależnie od powyższego dla etapu budowy niezbędne będzie uzyskanie 

odstępstwa od zakazu obowiązującego dla ww. gatunków chronionych dotyczącego umyślnego 

płoszenia i niepokojenia. 

 

Znaczenie oddziaływań polegających na zwiększeniu śmiertelności herpetofauny związanym m.in. 

z uwięzieniem w wykopach lub zasypywaniem siedlisk tymczasowych (np. głębokie koleiny 

wypełnione wodą) na skutek fizycznego przekształcenia powierzchni terenu oraz pracy ekip 

budowalnych, oraz w wyniku kolizji z pojazdami na skutek zwiększenia natężenia ruchu pojazdów 

na etapie budowy ocenione zostało w przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia jako małe. Jedynie 

w przypadku zidentyfikowanej w rejonie Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo żaby trawnej Rana 

temporaria, w odniesieniu do okresu migracji oddziaływania te uznano za oddziaływania o średnim 

znaczeniu. Niemniej jednak, celem ochrony herpetofauny na etapie budowy Przedsięwzięcia w jego 

obu wariantach rekomenduje się objęcie terenu budowy nadzorem przyrodniczym przez 

doświadczonego herpetologa. Dodatkowo, w wariancie Rogowo, w przypadku którego 

w sąsiedztwie Przedsięwzięcia zidentyfikowano występowanie żaby trawnej (Rana temporaria) oraz 

siedlisk rzeczywistych tego gatunku, celem ochrony płazów rekomenduje się: 

• odpowiednie zabezpieczenie wykopów płotkami, które zapobiegną wpadaniu do nich płazów;  

• w przypadku ew. stwierdzenia korytarzy ekologicznych przebiegających przez teren budowy, 

ograniczenie obszaru płotkami zapobiegającymi przedostawaniu się zwierząt, monitorowanie 

zastosowanych barier i wykopów na terenie budowy oraz przenoszenie zwierząt z zachowaniem 

kierunków, w których się przemieszczają; 

• na terenie budowy w przypadku powstawania zastoisk wodnych ich natychmiastowe usuwanie; 

• objęcie kontrolą przez nadzór przyrodniczy i ewentualne wygradzanie płotkami chroniącymi 

przed przedostawaniem się płazów pozostawionych na dłużej stanowisk stagnującej wody. 

Żaba trawna (Rana temporaria) wykazuje zdolność do znacznych dyspersji i rozproszenia poza 

siedliskami rozrodczymi, w związku z czym może być ona narażona na oddziaływania podczas 

budowy Przedsięwzięcia. W związku z tym ww. działania mogą być szczególnie istotne dla tego 

gatunku. 

 

Celem ochrony gatunków fauny na etapie budowy Przedsięwzięcia rekomenduje się prowadzenie 

nadzoru przyrodniczego. 

 

Po zakończeniu etapu budowy, podjęte zostaną działania mające na celu rekultywację terenu 

budowy na rzecz przywrócenia jego wartości użytkowych i przyrodniczych. Działania te prowadzone 

będą z zastosowaniem najlepszych praktyk i z poszanowaniem przepisów prawa. W ich wyniku 

zainicjowana zostanie odbudowa siedlisk fauny. Będzie to miało pozytywny wpływ na środowisko 

w bezpośrednim otoczeniu Przedsięwzięcia.   

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na faunę w żadnym z rozważanych wariantów. 

Pomimo zniszczenia fragmentów siedlisk oraz potencjalnego zniszczenia stanowisk gatunków na 

etapie budowy, a następnie utraty fragmentu powierzchni ich siedlisk na etapie budowy  

i eksploatacji Przedsięwzięcie nie wpłynie w sposób znaczący na populacje zidentyfikowanych 

gatunków fauny.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Pośród zdarzeń nieplanowanych, które mogą powodować oddziaływania na faunę zidentyfikowane 

zostały: 

• rozszczelnienie gazociągu w części lądowej w wyniku, którego może dojść do wybuchu gazu 

lub pożaru strumieniowego; 



 
 
 
 
 

 

709 

 

• przypadkowe uwolnienie ścieków, środków chemicznych lub odpadów na lądzie, m.in.  

w związku z awariami pojazdów i urządzeń. 

W przypadku rozszczelnienia gazociągu na lądzie może dojść do wybuchu gazu lub pożaru 

strumieniowego, powodującego obrażenia lub śmierć osobników gatunków fauny oraz zniszczenie 

lub uszkodzenia ich siedlisk. Przewiduje się, że oddziaływanie to wystąpi w sąsiedztwie 

Przedsięwzięcia, przy czym w przypadku zapalenia się drzewostanu i rozprzestrzenienia się ognia 

zasięg negatywnego wpływu na faunę może wykroczyć poza skalę lokalną. Prawdopodobieństwo 

rozszczelnienia gazociągu na lądzie oceniono jako bardzo małe.  

 

Przypadkowe uwolnienie ścieków, środków chemicznych lub odpadów na lądzie poprzez 

zanieczyszczenie gleby oraz potencjalnie wód powierzchniowych i podziemnych może spowodować 

lokalne pogorszenie kondycji gatunków fauny oraz stanu ich siedlisk. Prawdopodobieństwo takiego 

zdarzenia nieplanowanego oceniono jako średnie.  

 

Oddziaływania powiązane 

Wpływ na różnorodność biologiczną 

Z punktu widzenia całościowej oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko, oddziaływanie 

Przedsięwzięcia na faunę stanowi jeden z kluczowych elementów (wraz oddziaływaniem na siedliska 

przyrodnicze oraz florę) analizowanych podczas oceny jego wpływu na różnorodność biologiczną. 

Ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną przedstawiona została  

w Rozdziale 9.20 Raportu. 

 

W przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia nie przewiduje się, aby Przedsięwzięcie mogło 

wywrzeć znacząco negatywne skutki dla różnorodności biologicznej obszaru nadmorskiego  

w odniesieniu do fauny.  

 

Realizacja Przedsięwzięcie, niezależnie od jego wariantu, nie spowoduje degradacji funkcji 

ekosystemów lądowych, wewnątrz których będzie ono zlokalizowane (plaży, wydmowych oraz 

leśnych), warunkujących zrównoważone trwanie populacji zidentyfikowanych podczas 

inwentaryzacji gatunków fauny. 

 

Przedsięwzięcie spowoduje utratę fragmentu powierzchni siedlisk gatunków fauny (ptaków  

i nietoperzy) oraz, w kumulacji z oddziaływaniem inwestycji zakładającej budowę gazociągu 

łączącego Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym, ich nieznaczną fragmentację (co  

w przypadku nietoperzy może nieść za sobą pozytywne skutki poprzez utworzenie „korytarzy” 

chętnie wykorzystywanych przez część gatunków w trakcie przelotu od lub do schronień dziennych 

oraz do lub z miejsc żerowania). Biorąc pod uwagę powierzchnię planowanego do przekształcenia 

obszaru oraz fakt, że utracona powierzchnia nie stanowi unikalnego w skali lokalnej ani regionalnej 

siedliska i jest niewielkim fragmentem większego obszaru siedlisk leśnych, nie będzie to 

oddziaływanie istotne z punktu widzenia utrzymania populacji występujących w rejonie 

Przedsięwzięcia gatunków fauny.  

 

Przedsięwzięcie nie wpłynie na różnorodność gatunkową fauny występującej w obrębie pasa 

nadmorskiego, w żadnym z rozważanych wariantów, natomiast w skali lokalnej może spowodować 

czasowe ograniczenie liczby gatunków ptaków gniazdujących w jego rejonie, na skutek usunięcia 

potencjalnych stanowisk lęgowych podczas wycinki drzew oraz w wyniku emisji hałasu na etapie 

budowy Przedsięwzięcia. Dodatkowo, w związku z emisją hałasu na etapie budowy Przedsięwzięcia 

w przypadku wariantu Rogowo może dojść do czasowego wyparcia z siedlisk zidentyfikowanych  

w jego sąsiedztwie gatunków ssaków lądowych - wydry (Lutra lutra) oraz bobra europejskiego 

(Castor fiber). Przewiduje się natomiast, że po ustaniu zaburzeń związanych z etapem budowy 

Przedsięwzięcia, zidentyfikowane podczas inwentaryzacji gatunki fauny powrócą na znajdujące się 

w otoczeniu Przedsięwzięcia siedliska.  
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Przedsięwzięcie nie spowoduje izolacji lokalnych populacji gatunków fauny (nie stworzy 

nieprzekraczalnej dla tych gatunków bariery), w związku z czym nie wpłynie ono na 

wewnątrzgatunkową różnorodność genetyczną w swoim rejonie.  

 

Wpływ na możliwość rozprzestrzeniania się obcych geograficznie gatunków fauny 

W rejonie Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica odnotowano obecność dwóch obcych 

gatunków inwazyjnych fauny – jenota azjatyckiego (Nyctereutes procyonoides) i norki 

amerykańskiej (Neovison vison). Występowanie obu ww. gatunków zostało stwierdzone również 

w rejonie Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo, w którym dodatkowo został zaobserwowany szop 

pracz (Procyon lotor). 

 

Obce gatunki inwazyjne fauny negatywnie wpływają na opanowywane środowisko przyrodnicze 

m.in. poprzez wypieranie z nich gatunków rodzimych, na skutek konkurencji lub ograniczania bazy 

pokarmowej. Wnikające do ekosystemu obce gatunki zwierząt zaczynają konkurować o te same 

zasoby środowiskowe co gatunki rodzime. Przykładem może tu być jenot azjatycki (Nyctereutes 

procyonoides) konkurujący o pokarm z lisem pospolitym (Vulpes vulpes) i borsukiem europejskim 

(Meles meles), norka amerykańska (Neovison vison) i szop pracz (Procyon lotor) – z tchórzem 

europejskim (Mustela putorius) czy wydrą (Lutra lutra). Jenot powoduje też istotne straty  

w populacjach ptaków wodnych i wodno-błotnych oraz wśród kuraków leśnych. Podobnie jak norka 

amerykańska w populacjach wodnych ssaków i ptaków, np. karczownika ziemnowodnego, łyski, 

kaczek (szczególnie krzyżówki). Negatywny wpływ obecności niektórych gatunków inwazyjnych 

fauny związany jest z możliwością krzyżowania się z gatunkiem rodzimym, co prowadzi do 

powstawania mieszańców, jak np. w przypadku bernikli kanadyjskiej z naszą rodzimą gęgawą.  

 

Inwazyjne gatunki zwierząt oprócz wspomnianego już negatywnego wpływu biocenotycznego, 

powodować mogą również wymierne straty gospodarcze. Na przykład masowy pojaw obcych 

gatunków tzw. „nagich ślimaków”, jak pomrowy Limax maximus i L. cinereoniger czy śliniki Arion 

sp. div wpływa negatywnie na uprawy. Duże ślimaki, np. należące do inwazyjnego w Polsce gatunku 

ślinik luzytański (Arion lusitanicus), mogą być drapieżnikami piskląt ptaków należących do 

gatunków, które nisko budują gniazda. Jenot azjatycki i szop pracz są istotnymi wektorami 

roznoszenia chorób i pasożytów groźnych również dla człowieka. W Polsce w latach 1999 - 2004 

ponad 700 jenotów (ok. 8% wszystkich przypadków) było zarażonych wścieklizną. Szopy, oprócz 

wścieklizny, mogą przenosić bąblowicę, a także są rezerwuarem glisty Baylisascaris procyonis. 

Norka amerykańska jest natomiast nosicielem chorób przenoszonych na rodzime gatunki 

łasicowatych (np. tchórz europejski (Mustela putorius), czy wydra (Lutra lutra)). 

 

Prace prowadzone na etapie budowy Przedsięwzięcia mogą powodować odstraszanie stwierdzonych 

gatunków inwazyjnych przez obecność pracujących ludzi i sprzętu. Ich drogi rozprzestrzeniania 

związane są raczej z obecnością wody w sąsiedztwie, a nie z terenami zruderalizowanymi, jakie 

powstaną na etapie budowy. Każdy ze zidentyfikowanych gatunków (jenot, norka amerykańska, 

szop pracz) ma zdolność swobodnego przemieszczania się w obrębie różnych siedlisk, otwartych 

jak i zadrzewionych. Podobnie jak większość dzikich ssaków wymienione gatunki są stosunkowo 

płochliwe, jeśli mają dosyć pokarmu, unikają kontaktu z człowiekiem. Tym chętniej wykorzystują 

w związku z tym do przemieszczania obszary zarośnięte drzewami i krzewami lub choćby wyższą 

roślinnością. Szopy pracze większość dnia spędzają w lesie (preferują lasy liściaste) bądź przy 

ciekach wodnych. Schowane w bezpiecznym ukryciu śpią, dopiero po zmroku wychodzą na łowy.  

Według charakterystyki gatunku podanej przez Instytut Ochrony Przyrody siedliska zajmowane 

przez jenoty w Polsce to: tereny podmokłe (z lustrem wody występującym przez co najmniej sześć 

miesięcy w roku) tereny bagienne i torfowiska oraz lasy nadrzeczne wilgotne lasy liściaste  

i mieszane z bogatym podszytem, doliny rzeczne, turzycowiska, brzegi jezior. Norka amerykańska, 

podobnie jak pozostałe gatunki jest silnie związana ze zbiornikami wodnymi i jest najbardziej 

elastyczna środowiskowo, także jednak chętnie kryje się wśród roślinności, wykrotów, leżących 

gałęzi itp. Dlatego należy przypuszczać, iż omawiane ssaki będą raczej unikać bezpośredniej 

ekspozycji na obszarze odsłoniętym w związku z budową gazociągu. Oczyszczenie terenu  



 
 
 
 
 

 

711 

 

z roślinności nie będzie sprzyjało rozprzestrzenianiu się ssaków gatunków inwazyjnych. 

W przypadku inwazyjnych gatunków ssaków otwarcie przestrzeni związane realizacją 

Przedsięwzięcia niezależnie od wariantu nie będzie miało istotnego wpływu na ich 

rozprzestrzenianie, a tym samym ich negatywna presja biocenotyczna nie nasili się w stosunku do 

aktualnie wykazywanego wpływu na biotyczne elementy pobliskich ekosystemów. 

 

Etap eksploatacji Przedsięwzięcia, z tych samych przyczyn, które opisano dla etapu budowy, 

wynikających głównie z utworzenia nowej, otwartej przestrzeni, przy uwzględnieniu preferowanych 

zachowań stwierdzonych gatunków ssaków, w żadnym wypadku nie wpłynie istotnie na ich 

rozprzestrzenianie się ani w skali lokalnej, ani regionalnej. Tym samym ich negatywna presja 

biocenotyczna nie nasili się w stosunku do aktualnie wykazywanego wpływu na biotyczne elementy 

pobliskich ekosystemów.  

 

Oddziaływanie na etapie likwidacji Przedsięwzięcia na możliwość rozprzestrzeniania się gatunków 

inwazyjnych fauny będzie podobne do tego, jakie wystąpi na etapie jego budowy. 

 

Prace związane z budową, eksploatacją oraz likwidacją Przedsięwzięcia niezależnie od wariantu nie 

spowodują nasilenia presji gatunków inwazyjnych na inwentaryzowanych obszarach obu wariantów 

i w ich sąsiedztwie. 

 

Oddziaływania skumulowane 

Przewiduje się, że do kumulacji oddziaływań z oddziaływaniami Przedsięwzięcia w odniesieniu do 

fauny dojdzie w jego obu wariantach z gazociągiem łączącym Baltic Pipe z krajowym systemem 

przesyłowym. 

 

Dodatkowo w sąsiedztwie Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo planowana jest budowa 

apartamentów turystyczno-wypoczynkowych wraz z niezbędną infrastrukturą. Dla inwestycji tej  

w dniu 10 lutego 2017 r. wydana została przez Burmistrza Trzebiatowa decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach na wycinkę drzew.  

 

Kumulacja oddziaływań Przedsięwzięcia z wyżej wspomnianymi inwestycjami w odniesieniu do 

gatunków fauny dotyczyć będzie zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji gatunków ptaków 

lęgowych oraz nietoperzy. Dodatkowo kumulacja oddziaływań z gazociągiem lądowym dotyczyć 

może zinwentaryzowanych gatunków płazów i gadów.  

 

W przypadku ptaków i nietoperzy kumulacja oddziaływań będzie dotyczyła zniszczenia oraz 

późniejszej utraty siedlisk wykorzystywanych przez ptaki w okresie lęgowym oraz przez nietoperze 

jako żerowiska lub schronienia letnie. Może ona dotyczyć również zniszczenia stanowisk lęgowych 

ptaków. Zakłada się, że do kumulacji oddziaływań Przedsięwzięcia z ww. inwestycjami dojdzie  

w obrębie płatu siedlisk leśnych, w granicach którego jest ono zlokalizowane.  

 

Szacuje się więc, że przedmiotowa kumulacja w wariancie Niechorze-Pogorzelica wystąpi  

z odcinkiem gazociągu o długości ok. 2 800 m, wzdłuż którego na etapie budowy nastąpi 

przekształcenie powierzchni ok. 8,1 ha, a co za tym idzie zniszczenie i utrata fragmentu siedlisk 

fauny, jak również znajdujących się w jej obrębie stanowisk lęgowych ptaków. W przypadku 

wariantu Rogowo zakłada się natomiast, że kumulacja oddziaływań nastąpi z odcinkiem gazociągu 

o długości ok. 360 m, wzdłuż którego na etapie budowy nastąpi przekształcenie powierzchni ok. 

1,15 ha oraz zniszczenie i utrata siedlisk fauny, jak również znajdujących się w jej obrębie 

stanowisk lęgowych gatunków ptaków. 

 

W przypadku inwestycji zakładającej budowę apartamentów turystyczno-wypoczynkowych wraz  

z niezbędną infrastrukturą w sąsiedztwie wariantu Rogowo, powierzchnia planowana do 

przekształcenia wynosić będzie ok. 0,26 ha. W ramach inwestycji przewidziane jest usunięcie 13 

sztuk drzew, w tym 2 szt. brzozy brodawkowatej, 11 szt. sosny pospolitej z uwagi na stan 
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zdrowotny (brak rokowań na przeżycie oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia) oraz 143 

sztuk drzew, w tym 10 szt. brzozy brodawkowatej, 133 szt. sosny pospolitej, z uwagi na kolizję  

z inwestycją. Na obszarze przedmiotowej działki pozostawionych zostanie 201 drzew (Drejer et al., 

2016). 

 

Utrata fragmentu potencjalnego siedliska lęgowego ptaków oraz żerowiska nietoperzy, w obu 

rozważanych wariantach Przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu kumulacji oddziaływań z gazociągiem 

i linią elektroenergetyczną oraz w przypadku wariantu Rogowo, budową apartamentów 

turystyczno-wypoczynkowych wraz z niezbędną infrastrukturą, będzie dotyczyła stosunkowo 

niewielkiego obszaru w odniesieniu do wielkości otaczających siedlisk leśnych (ok. 9,78 ha  

w wariancie Niechorze-Pogorzelica oraz ok. 2,61 ha w wariancie Rogowo). Przetrwanie lokalnych 

populacji zidentyfikowanych gatunków ptaków oraz nietoperzy nie jest w żaden sposób uzależnione 

od fragmentu siedliska, które miałoby ulec przekształceniu w wyniku realizacji wszystkich 

planowanych przedsięwzięć. W przypadku nietoperzy dodatkowa liniowa wycinka drzew może być 

zjawiskiem pozytywnym, gdyż spowoduje powstanie korytarzy chętnie wykorzystywanych przez 

niektóre gatunki tych zwierząt. 

 

Nie przewiduje się również, aby zniszczenie stanowisk lęgowych, zidentyfikowanych podczas 

inwentaryzacji gatunków ptaków, w kumulacji z ww. inwestycjami mogło w sposób znaczący 

wpłynąć na ich populacje. Niemniej jednak, mając na celu ochronę lokalnych populacji gatunków 

ptaków prowadzenie wycinki drzew związanej z realizacją inwestycji powinno mieć miejsce poza 

okresem lęgowym, tj. poza okresem od 1 marca do 15 września. 

 

W przypadku herpetofauny kumulacja oddziaływań dotyczyć może zwiększenia śmiertelności na 

skutek fizycznego przekształcenia powierzchni terenu i pracy ekip budowalnych oraz wzmożonego 

ruchu pojazdów zaangażowanych w proces budowy Przedsięwzięcia oraz gazociągu lądowego  

(w przypadku równoczesnej realizacji obu inwestycji). Biorąc jednak pod uwagę, że prace związane 

z budową gazociągu lądowego postępują stosunkowo szybko (nie są przez długi okres skupione na 

jednym jego odcinku), ew. kumulacja oddziaływań na lokalne populacje zidentyfikowanych 

gatunków herpetofauny może mieć miejsce jedynie przez krótki okres czasu. 

 

Podsumowując, nie przewiduje się, aby realizacja Przedsięwzięcia razem z realizacją gazociągu 

łączącego Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym oraz linii elektroenergetycznej zasilającej 

SZG mogła w sposób znacząco negatywny wpłynąć na stan populacji zidentyfikowanych gatunków 

fauny.  

 

Porównanie wariantów 

Realizacja Przedsięwzięcia, niezależnie od jego wariantu, nie będzie powodowała znaczących 

oddziaływań na faunę. 

 

Na oddziaływania Przedsięwzięcia w wariancie preferowanym (Niechorze-Pogorzelica) może być 

narażona nieco większa liczba chronionych gatunków ptaków i nietoperzy, niż w przypadku 

wariantu alternatywnego (Rogowo), zarówno ze względu na większą liczbę stwierdzonych 

gatunków, jak i większą powierzchnię terenu planowaną do przekształcenia w związku z realizacją 

Przedsięwzięcia. W wyniku realizacji Przedsięwzięcia w wariancie preferowanym dojdzie do 

zniszczenia, a następnie trwałej utraty fragmentu siedliska, w rejonie którego stwierdzono 

aktywność 32 gatunków ptaków lęgowych oraz aktywność co najmniej 6 gatunków nietoperzy, 

natomiast w wariancie alternatywnym – 22 gatunków ptaków wykazujących zachowania lęgowe 

oraz co najmniej 5 gatunków nietoperzy. Powierzchnia przekształconego na etapie budowy 

Przedsięwzięcia terenu będzie większa w przypadku wariantu preferowanego. Przewiduje się więc, 

że oddziaływanie polegające na zniszczeniu oraz utracie fragmentu siedliska wykorzystywanego 

przez ptaki w okresie lęgowym oraz żerujące nietoperze będzie nieco większe w przypadku wariantu 

preferowanego. 
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Podczas wycinki drzew na potrzeby Przedsięwzięcia może dojść do niszczenia stanowisk lęgowych 

ptaków oraz schronień letnich gatunków leśnych nietoperzy zidentyfikowanych gatunków. 

 

Ponieważ powierzchnia podlegająca przekształceniu na potrzeby Przedsięwzięcia będzie większa  

w wariancie preferowanym, w wariancie tym może potencjalnie dojść do zniszczenia większej liczby 

potencjalnych stanowisk lęgowych zidentyfikowanych gatunków ptaków. Znaczenie większości 

gatunków ptaków lęgowych stwierdzonych podczas inwentaryzacji w rejonie Przedsięwzięcia,  

w tym wszystkich w przypadku wariantu alternatywnego, ocenione zostało jako małe. W przypadku 

wariantu preferowanego w rejonie Przedsięwzięcia stwierdzono obecność dwóch gatunków, których 

znaczenie uznano za średnie – dzięcioła czarnego (Dryocopus martius) oraz lelka (Caprimulgus 

europaeus). Biorąc jednak pod uwagę znaczną odległość miejsc ich obserwacji w odniesieniu do 

obszaru Przedsięwzięcia, jest mało prawdopodobne, aby mogło dojść do zniszczenia stanowisk 

lęgowych tych gatunków. 

 

W przypadku chiropterofauny przewiduje się, że oddziaływanie dotyczące niszczenia schronień 

letnich, jeśli wystąpi, będzie to miało miejsce w bardzo małej skali (w obu wariantach na obszarze 

Przedsięwzięcia dominuje stosunkowo młody drzewostan, nieodpowiedni do pełnienia funkcji takich 

schronień). Niemniej jednak przed przeprowadzeniem wycinki na obszarze Przedsięwzięcia zaleca 

się wykonanie dokładnej kontroli chiropterologicznej pod kątem zasiedlenia drzew przez nietoperze. 

W przypadku stwierdzenia zasiedlenia, należy podjąć działania umożliwiające opuszczenie drzewa 

przez nietoperze przed wycinką. 

 

Ze względu na większą długość odcinków gazociągu łączącego Baltic Pipe z krajowym systemem 

przesyłowym oraz linii elektroenergetycznej zasilającej stację zaworową gazu, z którymi może 

nastąpić kumulacja oddziaływań Przedsięwzięcia, przewiduje się, że oddziaływania skumulowane 

w odniesieniu do ptaków i nietoperzy będą większe w przypadku wariantu preferowanego. 

 

Przewiduje się oddziaływania dotyczące płoszenia i niepokojenia ptaków oraz maskowania 

sygnałów wykorzystywanych przez nie do komunikacji, mogące skutkować wyparciem ptaków z ich 

siedlisk, związane z emisją hałasu na etapie budowy Przedsięwzięcia będą miały większy zasięg w 

przypadku wariantu Rogowo. Dodatkowo, w wariancie tym czas trwania zaburzania jakim jest 

podniesienie poziomu hałasu, a co za tym idzie narażenia na nie gatunków ptaków będzie 

zdecydowanie dłuższy w porównaniu z wariantem preferowanym. 

 

Przewiduje się, że wariant alternatywny wywrze większy wpływ na teriofaunę lądową, ponieważ na 

oddziaływania Przedsięwzięcia związane z emisją hałasu na etapie budowy mogą być narażone dwa 

gatunki ssaków lądowych - wydra (Lutra lutra) oraz bóbr europejski (Castor fiber). 

 

W odniesieniu do herpetofauny przewiduje się, że wpływ Przedsięwzięcia może być większy  

w przypadku wariantu alternatywnego, ze względu na stwierdzenie w jego sąsiedztwie dwóch 

rzeczywistych siedlisk żaby trawnej (Rana temporaria) (w wariancie preferowanym stwierdzono 

występowanie wyłącznie gatunków gadów, w mniejszym stopniu narażonych na śmiertelność 

wynikającą z realizacji prac budowalnych) oraz dłuższy szacowany okres budowy. 

 

W przypadku obu rozważanych wariantów nie przewiduje się, aby realizacja Przedsięwzięcia mogła 

się przyczynić do nasilenia rozprzestrzeniania się obcych geograficznie gatunków inwazyjnych 

fauny. 

 Wnioski 

1) W zasięgu oddziaływania Przedsięwzięcia w jego obu wariantach nie występują obszary  

i obiekty chronione na lądzie, z wyjątkiem obszarów Natura 2000 będących przedmiotem oceny 

w Rozdziale 9.21 Raportu. 

2) Oba warianty Przedsięwzięcia zlokalizowane są w granicach północnego korytarza 

ekologicznego Pobrzeża Zachodniopomorskie KPn-21B, przy czym nie przewiduje się, aby 
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mogło ono wpłynąć w sposób negatywny na funkcjonowanie przedmiotowego korytarza, w tym 

zaburzyć jego główną funkcję, jaką jest zachowanie ciągłości szlaków migracyjnych roślin  

i zwierząt. 

3) Przedsięwzięcie w rozważanych wariantach, osobno i w powiązaniu z innymi inwestycjami, nie 

będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na florę. Ze względu na większą liczbę 

narażonych gatunków chronionych oraz większą powierzchnię planowanego do przekształcenia 

terenu oddziaływanie Przedsięwzięcia na florę będzie nieco większe w wariancie preferowanym. 

Przedsięwzięcie niezależnie od wariantu nie będzie oddziaływać na mykobiotę. 

4) Przedsięwzięcie niezależnie od wariantu nie spowoduje znaczącego nasilenia rozprzestrzeniania 

się inwazyjnych gatunków roślin w swojej okolicy. 

5) Przedsięwzięcie w rozważanych wariantach, osobno i w powiązaniu z innymi inwestycjami, nie 

będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać na faunę. 

6) Ze względu na większy obszar wymagający przekształcenia na etapie budowy, w przypadku 

prowadzenia wycinki drzew w okresie lęgowym oddziaływanie Przedsięwzięcia na chronione 

gatunki ptaków może być większe w wariancie preferowanym. 

7) Zasięg oraz czas trwania oddziaływań związanych z emisją hałasu na etapie budowy 

Przedsięwzięcia na ptaki będą większe w wariancie alternatywnym. 

8) Przewiduje się, że wariant alternatywny wywrze większy wpływ na teriofaunę lądową, ponieważ 

na oddziaływania Przedsięwzięcia związane z emisją hałasu na etapie budowy w tym wariancie 

mogą być narażone dwa gatunki ssaków - wydra oraz bóbr europejski. 

9) Przewiduje się, że wariant alternatywny wywrze większy wpływ na herpetofaunę ze względu 

na stwierdzenie w jego sąsiedztwie dwóch rzeczywistych siedlisk żaby trawnej, podczas gdy  

w wariancie preferowanym stwierdzono występowanie wyłącznie gadów, w mniejszym stopniu 

narażonych na śmiertelność wynikającą z realizacji prac budowalnych. 

10) Przedsięwzięcie niezależnie od wariantu nie przyczyni się do nasilenia rozprzestrzeniania się 

obcych geograficznie gatunków inwazyjnych fauny. 
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9.20 Bioróżnorodność 

Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. 

definiuje bioróżnorodność w następujący sposób: „Różnorodność biologiczna oznacza 

zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów pochodzących, inter alia, z ekosystemów lądowych, 

morskich i innych wodnych ekosystemów oraz zespołów ekologicznych, których są one częścią. 

Dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz ekosystemami”. Zgodnie 

z art. 3 ust. 1 lit. b Dyrektywy 2011/92/UE, ocena oddziaływania na środowisko polega  

w szczególności na zbadaniu wpływu danego przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną, ze 

szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk chronionych na podstawie Dyrektywy 

Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej. Założenie to jest jednym z podstawowych do sporządzenia 

niniejszego raportu.  

 

Wymogi w zakresie ochrony bioróżnorodności znajdują swój wyraz w przepisach Dyrektywy 

2011/92/UE (pkt 4 i pkt 5 lit. b Załącznika IV), a w konsekwencji przepisach krajowych, zawartych 

zarówno w Uooś, jak i Uop. Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. d) Uooś niniejszy rozdział Raportu 

zawiera informacje o różnorodności biologicznej oraz ocenę w jaki sposób Przedsięwzięcie może na 

nią oddziaływać.  

 

Niniejszy rozdział Raportu realizuje wymóg IV.11 lit a) tiret 13 postanowienia RDOŚ w Szczecinie 

z dnia 30 kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12. 

 

Ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną została wykonana w oparciu  

o przygotowany na zlecenie Komisji Europejskiej w 2013 r. „Poradnik dotyczący włączania 

problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej do oceny oddziaływania na środowisko” 

(dalej „Poradnik KE”). 

 

Sieć obszarów Natura 2000 utworzona na mocy Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej 

stanowi podstawę unijnej polityki w zakresie różnorodności biologicznej, należy jednak pamiętać, 

że koncepcja różnorodności biologicznej nie ogranicza się do sieci Natura 2000:   

• Dyrektywy Ptasia i Siedliskowa obejmują również gatunki i siedliska poza obszarami sieci 

Natura 2000;  

• zgodnie z art. 6 ust. 3 Dyrektywy Siedliskowej „odpowiedniej oceny” wymaga każdy plan lub 

przedsięwzięcie, które może mieć znaczący wpływ na obszar sieci Natura 2000, nawet jeśli jest 

realizowany, poza tym obszarem;  

• przepisy art. 10 Dyrektywy Siedliskowej podkreślają wagę zapewnienia spójności ekologicznej 

obszarów sieci Natura 2000; 

• wreszcie unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. zatwierdzona 

przez Radę i Parlament Europejski obejmuje całe terytorium UE i podkreśla korzyści, jakie 

przynosi nam ekosystem. Zawiera ona pakiet działań koniecznych do zatrzymania utraty 

różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów do 2020 r. oraz do przywrócenia 

ich w możliwie największym stopniu (Komisja Europejska, 2013).  

W ocenie oddziaływania Przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną przeanalizowane zostały 

wszystkie główne problemy z nią związane, określone w Poradniku KE tj.: 

• degradacja funkcji ekosystemów; 

• utrata siedlisk, fragmentacja (w tym zakresu lub jakości siedlisk, obszarów znajdujących się 

pod ochroną, w tym obszarów sieci Natura 2000, fragmentacja lub izolacja siedlisk, 

oddziaływanie na proces konieczny do tworzenia lub utrzymywania ekosystemów); 

• utrata różnorodności gatunków (w tym gatunków będących pod ochroną na mocy przepisów 

Dyrektywy Siedliskowej i Dyrektywy Ptasiej); 

• utrata różnorodności genetycznej. 
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 Charakterystyka 

Charakterystyka elementów środowiska istotnych z punktu widzenia oceny jego oddziaływania na 

różnorodność biologiczną, w obszarze potencjalnego oddziaływana Przedsięwzięcia w jego 

rozważanych wariantach, przedstawiona została w Rozdziałach 9.19.1 (w odniesieniu do flory  

i roślinności oraz fauny) oraz 9.21.1 (w odniesieniu do chronionych siedlisk przyrodniczych oraz 

integralności obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017) Raportu. 

 

W poniższej tabeli przedstawione zostało zestawienie czynników charakteryzujących różnorodność 

biologiczną w obszarze potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia, wzięte pod uwagę podczas 

oceny. 

Tabela 9-140 Czynniki charakteryzujące różnorodność biologiczną w obszarze Przedsięwzięcia w jego 
rozważanych wariantach wzięte pod uwagę podczas oceny. 

Czynniki charakteryzujące 
różnorodność biologiczną 

Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Chronione gatunki flory i 
mykobioty na terenie planowanym 
do przekształcenia na potrzeby 
Przedsięwzięcia 

7 gatunków, w tym: 
• 1 gatunek rośliny 

naczyniowej  
• 6 gatunków mchów 
 
Wszystkie ww. gatunki 
występują również w 
sąsiedztwie planowanego do 
przekształcenia terenu 
 
Brak chronionych gatunków 
grzybów 

2 gatunki mchów 
 
Wszystkie ww. gatunki 
występują również w 
sąsiedztwie planowanego do 
przekształcenia terenu 
 
Brak chronionych gatunków 
grzybów 

Chronione gatunki fauny 
zidentyfikowane w rejonie 
Przedsięwzięcia 

• 32 gatunki ptaków 
lęgowych 

• co najmniej 6 gatunków 
nietoperzy 

• 2 gatunki gadów 
• 6 gatunków 

bezkręgowców 

• 22 gatunki ptaków 
lęgowych 

• co najmniej 5 gatunków 
nietoperzy 

• 2 gatunki ssaków lądowych 
• 1 gatunek płaza 
• 1 gatunek gada 
• 5 gatunków bezkręgowców 

Obecność siedlisk chronionych 
gatunków fauny na terenie 
planowanym do przekształcenia na 
potrzeby Przedsięwzięcia 

Tak – ptaków i nietoperzy Tak – ptaków i nietoperzy 

Gatunki ptaków zidentyfikowanych 
w rejonie Przedsięwzięcia 
wymienione w załączniku I 
Dyrektywy Ptasiej 

Brak Brak 

Gatunki fauny zidentyfikowane w 
rejonie Przedsięwzięcia gatunków 
wymienione w załączniku II 
Dyrektywy Siedliskowej 

1 gatunek bezkręgowca • 1 gatunek bezkręgowca 
• 2 gatunki ssaków lądowych 

Gatunki fauny zidentyfikowane w 
rejonie Przedsięwzięcia gatunków 
wymienione w załączniku IV 
Dyrektywy Siedliskowej 

• co najmniej 6 gatunków 
nietoperzy 

• 1 gatunek gada 

• co najmniej 5 gatunków 
nietoperzy 

• 1 gatunek ssaka lądowego 
• 1 gatunek płaza 
• 1 gatunek gada 

Obecność siedlisk przyrodniczych 
wymienionych w załączniku I 

Dyrektywy Siedliskowej na terenie 
planowanym do przekształcenia na 
potrzeby Przedsięwzięcia 

Tak – siedlisko przyrodnicze 
2180 

Nie 

 Ocena oddziaływania 

Oddziaływania Przedsięwzięcia w jego obu rozważanych wariantach w odniesieniu do flory  

i roślinności oraz fauny, jak również chronionych siedlisk przyrodniczych, ocenione zostały 

odpowiednio w Rozdziałach 9.19.1 oraz 9.21.1 Raportu oraz wzięte pod uwagę podczas oceny 

oddziaływania Przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną. W ramach oceny przeanalizowano 

wpływ Przedsięwzięcia w kontekście: 
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• możliwości degradacji funkcji ekosystemów warunkujących zrównoważone trwanie populacji 

gatunków oraz chronionych siedlisk przyrodniczych; 

• utraty, fragmentacji oraz izolacji siedlisk gatunków oraz objętych ochroną siedlisk 

przyrodniczych; 

• utraty różnorodności gatunkowej; 

• utraty wewnątrzgatunkowej różnorodności genetycznej. 

Wpływ na funkcje ekosystemu 

Realizacja Przedsięwzięcia, niezależnie od jego wariantu, nie będzie skutkować znaczącą zmianą 

warunków środowiskowych w swoim otoczeniu. W wyniku jego realizacji nie nastąpi trwałe 

obniżenie poziomu wód podziemnych ani zajęcie takiej powierzchni siedlisk w obrębie danego 

ekosystemu (obszarów leśnych), która byłaby znacząca w kontekście pełnionej przez niego funkcji. 

Nie będzie ono również źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska na etapie swojej eksploatacji. 

Przedsięwzięcie nie spowoduje więc degradacji funkcji ekosystemów lądowych, wewnątrz których 

będzie zlokalizowane (plaży, wydmowych oraz leśnych), warunkujących zrównoważone trwanie 

populacji gatunków flory i fauny oraz siedlisk przyrodniczych zidentyfikowanych podczas 

przeprowadzonej inwentaryzacji.  

 

Wpływ na siedliska gatunków i siedliska przyrodnicze 

Przedsięwzięcie w obu rozważanych wariantach spowoduje utratę fragmentu powierzchni siedlisk 

flory i fauny w obszarze lokalizacji SZG, łącznika gazociągu i drogi dojazdowej oraz w przypadku 

wariantu Niechorze-Pogorzelica – linii elektroenergetycznej. W przypadku nietoperzy może nieść 

za sobą pozytywne skutki poprzez utworzenie „korytarzy” chętnie wykorzystywanych przez część 

gatunków w trakcie przelotu od lub do schronień dziennych oraz do lub z miejsc żerowania. Biorąc 

pod uwagę powierzchnię planowanego do przekształcenia obszaru oraz fakt, że utracona 

powierzchnia nie stanowi unikalnego w skali lokalnej ani regionalnej siedliska gatunków i jest 

niewielkim fragmentem większego obszaru siedlisk leśnych, nie będzie to oddziaływanie istotne  

z punktu widzenia utrzymania populacji występujących w rejonie Przedsięwzięcia gatunków. Co 

istotne, dzięki wykonaniu gazociągu jako podziemnego nie dojdzie do przerwania ciągłości plaży  

i pasa wydmowego, nie będzie konieczna wycinka drzew. 

 

W wariancie Niechorze-Pogorzelica realizacja Przedsięwzięcia wiązać się będzie ze zniszczeniem 

fragmentu siedliska przyrodniczego 2180 – Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, 

stanowiącego przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas 

Nadmorski PLH320017, oraz w kumulacji z oddziaływaniem inwestycji zakładającej budowę 

gazociągu łączącego Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym, spowoduje nieznaczną 

fragmentację tego siedliska. Przekształcona na etapie budowy Przedsięwzięcia powierzchnia ww. 

siedliska stanowi niewielki fragment całości powierzchni tego siedliska chronionego w ww. obszarze 

Natura 2000, ok. 0,08%. W odniesieniu do całej strefy nadmorskiej przekształcenie to będzie 

jeszcze bardziej znikome i będzie wynosić ok. 0,01% całkowitej powierzchni siedliska 

przyrodniczego 2180 w Polsce, przy założeniu, że wynosi ona ok. 12 000 ha (dane EIONET za lata 

2007-2012). Przedsięwzięcie w wariancie Niechorze-Pogorzelica nie spowoduje więc utraty 

przedmiotowego zasobu zarówno w skali krajowej, jak i regionalnej, ani nie doprowadzi do 

zmniejszenia powierzchni siedliska 2180 w sposób mogący pogorszyć perspektywy jego 

zachowania w obszarze Natura 2000. 

 

Przedsięwzięcie niezależnie od wariantu nie spowoduje izolacji siedlisk gatunków oraz chronionych 

siedlisk przyrodniczych. 

 

Wpływ na różnorodność gatunkową 

Przedsięwzięcie nie wpłynie na różnorodność gatunkową flory pasa nadmorskiego, na obszarze, 

którego planowana jest realizacja Przedsięwzięcia w jego obu rozważanych wariantach – nie nastąpi 

istotna utrata stanowisk gatunków rzadkich i/lub chronionych związanych z siedliskami leśnymi 

strefy nadmorskiej w rejonie Przedsięwzięcia. Za wyjątkiem wiciokrzewu pomorskiego Lonicera 
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periclymenum w wariancie Niechorze-Pogorzelica, wszystkie gatunki flory występujące w obszarze 

planowanym do przekształcenia w związku z realizacją Przedsięwzięcia w obu rozważanych 

wariantach występują powszechnie również w jego otoczeniu. 

 

Przedsięwzięcie nie wpłynie na różnorodność gatunkową fauny występującej w obrębie pasa 

nadmorskiego, na obszarze, którego planowana jest realizacja Przedsięwzięcia w jego obu 

rozważanych wariantach. W skali lokalnej może spowodować natomiast czasowe ograniczenie 

liczby gatunków ptaków gniazdujących w jego rejonie, na skutek potencjalnego usunięcia 

stanowisk lęgowych podczas wycinki drzew oraz w wyniku emisji hałasu na etapie budowy 

Przedsięwzięcia. Dodatkowo, w związku z emisją hałasu na etapie budowy 

w wariancie Rogowo, może dojść do czasowego wyparcia z siedlisk zidentyfikowanych w jego 

sąsiedztwie gatunków ssaków lądowych - wydry (Lutra lutra) oraz bobra europejskiego (Castor 

fiber). Przewiduje się jednak, że po ustaniu zaburzeń związanych z etapem budowy 

Przedsięwzięcia, zidentyfikowane podczas inwentaryzacji gatunki fauny powrócą na znajdujące się 

w otoczeniu Przedsięwzięcia siedliska.  

 

Wpływ na różnorodność genetyczną 

Przedsięwzięcie nie spowoduje zniszczenia siedlisk gatunków na rozległych powierzchniach 

skutkujących istotnym spadkiem liczebności poszczególnych gatunków ani izolacji lokalnych 

populacji gatunków flory i fauny - nie stworzy nieprzekraczalnej dla tych gatunków bariery.  

W związku z powyższym nie wpłynie ono na poziom zmienności genetycznej w obrębie populacji 

gatunków flory i fauny (wewnątrzgatunkową różnorodność genetyczną) w swoim rejonie.  

 Wnioski 

W przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia nie przewiduje się, aby mogło ono przyczynić się do 

zmniejszenia różnorodności biologicznej obszaru nadmorskiego, w którym będzie ono realizowane. 

 

Realizacja Przedsięwzięcia niezależnie od wariantu nie spowoduje: 

1) degradacji funkcji ekosystemów, od których zależne byłoby zrównoważone trwanie lokalnych 

populacji gatunków oraz chronionych siedlisk przyrodniczych; 

2) znaczącej utraty powierzchni oraz fragmentacji siedlisk gatunków oraz objętych ochroną 

siedlisk przyrodniczych; 

3) izolacji siedlisk gatunków oraz objętych ochroną siedlisk przyrodniczych; 

4) utraty różnorodności gatunkowej; 

5) utraty wewnątrzgatunkowej różnorodności genetycznej. 
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9.21 Natura 2000 

W rozdziale dokonano opisu obszarów należących do sieci Natura 2000 na lądzie, występujących  

w zasięgu oddziaływania Przedsięwzięcia oraz przedstawiono wyniki oceny oddziaływania 

Przedsięwzięcia na integralność, spójność i przedmiot ochrony tych obszarów. 

 
Charakterystyka obszarów Natura 2000 na morzu, znajdujących się w zasięgu oddziaływania 

Przedsięwzięcia w jego rozważanych wariantach oraz ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na nie 

zostały przedstawione w Rozdziale 9.18 Raportu. W rozdziale tym przedstawiono także podstawę 

prawną dokonania oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. 

 Charakterystyka 

Opis obszarów Natura 2000 na lądzie, znajdujących się w zasięgu oddziaływania Przedsięwzięcia  

w jego rozważanych wariantach, wykonany został w oparciu o materiały istniejące, obejmujące 

opracowane dla obszarów Standardowe Formularze Danych (SDF), plany zadań ochronnych (PZO) 

wraz z dokumentacją, materiały kartograficzne oraz dane geoprzestrzenne. Zasadnicze znaczenie 

miały także wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, przeprowadzonych na potrzeby Przedsięwzięcia: 

• inwentaryzacji obejmującej obszar Przedsięwzięcia oraz gazociągu łączącego Baltic Pipe  

z krajowym systemem przesyłowym i ich strefy oddziaływania; 

• inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I do Dyrektywy Siedliskowej 

oraz gatunków ptaków lęgowych w strefie przybrzeżnej na lądzie (w pasie ok. 200 m od 

brzegu). 

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych inwentaryzacji, w tym przyjętych metodyk 

badań zawarte są odpowiednio w: 

• opracowaniu pn. „Wyciąg z inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej dla projektu 

inwestycyjnego pn. „Gazociąg łączący Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym” dla 

potrzeb raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rurociąg podmorski 

Baltic Pipe część Polska”” z 2019 r. autorstwa Pracowni Badań Ekologicznych „NATURA” Marek 

Wierzba (patrz Załącznik 3.A ROOŚ); 

• Raporcie z inwentaryzacji – Badania lądowe z 2018 r. autorstwa Instytutu Morskiego w Gdańsku 

(patrz Załącznik 3.B ROOŚ). 

Oba spośród rozważanych wariantów Przedsięwzięcia na lądzie – wariant Niechorze-Pogorzelica  

i wariant Rogowo zlokalizowane są w granicach obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski 

Pas Nadmorski PLH320017. Obszar ten wyznaczony został celem ochrony gatunków roślin  

i zwierząt z wyłączeniem ptaków oraz siedlisk przyrodniczych. Dodatkowo w wariancie Niechorze-

Pogorzelica Przedsięwzięcie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Wybrzeże 

Trzebiatowskie PLB320010. Obszar ten, wyznaczony został w celu ochrony gatunków ptaków i ich 

siedlisk. Wariant Rogowo położony jest w odległości około 870 m na północ od tego obszaru. 

Przybliżone położenie Przedsięwzięcia na lądzie, w jego rozważanych wariantach, w odniesieniu do 

lokalizacji obszarów należących do sieci Natura 2000 przedstawiają rysunki w Rozdziale 9.19 

Raportu. 

Obszar Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 

Obszar ten, o powierzchni 17 468,8 ha, obejmuje dobrze zachowany fragment zróżnicowanego 

geomorfologicznie wybrzeża Bałtyku: brzegi klifowe, wydmowe, mierzeje odcinające lagunowe 

jeziora przymorskie, płytkie ujścia rzek. Występujący w obszarze typowo wykształcony układ 

pasowy biotopów obejmuje pas wód przybrzeżnych, plażę z pasami kidziny, wydmy białe oraz 

wydmy szare z charakterystyczna roślinnością psammofilną i wydmy brunatne, porośnięte borami 

bażynowymi. Na odcinkach dyluwialnych rozwija się pomorski las brzozowo-dębowy, natomiast na 

zapleczu pasa wydmowego spotkać można lasy bagienne i łęgowe, wykształcone częściowo na 

podłożu torfowym: wokół jeziora Liwia Łuża, między Włodarką a Mrzeżynem oraz na południowy 
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wschód od Dźwirzyna. Na południowy wschód od Kołobrzegu w obszarze rozciąga się duży 

kompleks leśny z dominacją żyznych buczyn, ale również z udziałem dobrze wykształconych 

grądów, łęgów, olsów z zachowanymi fragmentami starodrzewu (Kołobrzeski Las). 

Charakterystycznym elementem pasa brzegowego w tym obszarze są oddzielone od morza wąskim 

pasem mierzei jeziora lagunowe: Resko Przymorskie i Liwia Łuża. Jeziora te pełnią ważną rolę jako 

ostoje ptaków, a także obfitują w cenne gatunki flory. Nad jeziorem Liwia Łuża zidentyfikowane 

zostało niewielkie stanowisko selerów błotnych. Obszar jest zamknięty od południa rozległym, 

pasmowym obniżeniem Pradoliny Bałtyckiej, w dużym stopniu wypełnionej pokładami torfów 

niskich, w większości odwodnionych w przeszłości i wykorzystywanych jako użytki zielone. Obszar 

pradoliny przecięty jest siecią kanałów oraz mniej lub bardziej naturalnych cieków (m. in. Rega, 

Stara Rega, Czerwona). Obecnie duży procent powierzchni pradoliny nie jest użytkowany rolniczo, 

a na jej obrzeżach obserwuje się rozwój zarośli z udziałem woskownicy europejskiej (Roby, 

Dźwirzyno). Obszar odznacza się wysokim stopniem reprezentatywności siedlisk 

charakterystycznych dla południowego wybrzeża Bałtyku. Głównym walorem obszaru jest dobry 

stan zachowania typowych biotopów tworzących pas nadmorski, w szczególności kompleksu borów 

bażynowych. W obrębie obszaru, na północ od Włodarki, występuje jedno z bardziej rozległych 

skupisk roślinności halofilnej w Polsce, natomiast w okolicach Robów i Stramniczki znajdują się 

niewielkie, ale cenne florystycznie mszarne torfowiska typu bałtyckiego. 

 

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych opracowanym dla obszaru Natura 2000 

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 w grudniu 2001 r. i następnie 

zaktualizowanym w lutym 2017 r., przedmiotem ochrony w obszarze są 22 typy siedlisk 

przyrodniczych (w tym 5 o znaczeniu priorytetowym) oraz 2 gatunki: 1614 selery błotne (Apium 

repens) oraz 1099 minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis). 

 

Siedliskami przyrodniczymi chronionymi w przedmiotowym obszarze są (siedliska o znaczeniu 

priorytetowym oznaczone zostały gwiazdką *):  

• 1130 – Estuaria;  

• 1150 – Laguny przybrzeżne*; 

• 1210 – Kidzina na brzegu morskim;  

• 1230 – Klify na wybrzeżu Bałtyku;  

• 1330 – Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia Maritimae, część – zbiorowiska 

nadmorskie); 

• 2110 – Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych; 

• 2120 – Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum); 

• 2130 – Nadmorskie wydmy szare*; 

• 2160 – Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika; 

• 2170 – Nadmorskie wydmy z zaroślami wierzby piaskowe; 

• 2180 – Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich; 

• 2330 – Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis); 

• 3150 – Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion; 

• 4010 – Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym (Ericion tetralix); 

• 4030 – Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion); 

• 6430 – Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 

sepium); 

• 7110 – Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)*; 

• 7120 – Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 

regeneracji; 

• 9130 – Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion); 

• 9160 – Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum); 
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• 91D0 – Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi 

Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe 

bagienne lasy borealne*; 

• 91E0 – Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 

albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe*. 

Dla obszaru opracowany został plan zadań ochronnych, przyjęty Zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu 

zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1657), a następnie zmieniony Zarządzeniem z dnia 28 

czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2914). Podczas prac nad 

przygotowaniem planu zadań ochronnych na obszarze nie stwierdzono występowania dwóch typów 

siedlisk przyrodniczych wymienionych w jego SDF: 

• 2330 – Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi; 

• 4010 – Wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym.  

Zgodnie z informacją zawartą w SDF obszaru, oczekiwana jest decyzja Komisji Europejskiej  

w sprawie usunięcia ww. typów siedlisk z listy przedmiotów ochrony. 

 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Według dokumentacji do PZO obszaru, Przedsięwzięcie w wariancie Niechorze-Pogorzelica 

zlokalizowane będzie w obrębie następujących typów siedlisk przyrodniczych (Rysunek 9-115): 

• 2180 – Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich – odcinek gazociągu wykonywany  

w technologii bezwykopowej, łącznik gazociągu, SZG, droga dojazdowa oraz kablowa linia 

elektroenergetyczna; 

• 2130 – Nadmorskie wydmy szare* – odcinek gazociągu w technologii bezwykopowej oraz 

kablowa linia elektroenergetyczna; 

• 1210 – Kidzina na brzegu morskim – odcinek gazociągu w technologii bezwykopowej. 

  

Rysunek 9-115 Przybliżone położenie Przedsięwzięcia na lądzie w wariancie Niechorze-Pogorzelica  
(fioletowa linia przerywana) na tle mapy prezentującej lokalizację przedmiotów ochrony obszaru Natura 
2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 (na podstawie dokumentacji do Planu 
Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017). 

Przeprowadzona na potrzeby Przedsięwzięcia oraz gazociągu łączącego Baltic Pipe z krajowym 

systemem przesyłowym inwentaryzacja przyrodnicza potwierdziła występowanie, w obszarze 
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Przedsięwzięcia w tym wariancie, siedlisk przyrodniczych zidentyfikowanych wstępnie na podstawie 

istniejącej dokumentacji.  

 

Lokalizację Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica na tle zidentyfikowanych podczas 

inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych przedstawia Rysunek 9-116, natomiast charakterystykę 

przedmiotowych siedlisk – Tabela 9-141. 

 

 

Rysunek 9-116 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (z uwzględnieniem 
terenu budowy) na tle wyników inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych. 

 

Tabela 9-141 Charakterystyka siedlisk przyrodniczych zidentyfikowanych w obszarze Przedsięwzięcia  
w wariancie Niechorze-Pogorzelica oraz jego sąsiedztwie na podstawie wyników inwentaryzacji 
przyrodniczej. 

Lp. ID 
Kod i nazwa 
siedliska  

Opis siedliska, w tym gatunki charakterystyczne, stan 
siedliska, specyficzna struktura i funkcja 

1. 32 
1210 – Kidzina na 
brzegu morskim 

W płacie obecna rukwiel nadmorska, piaskownica zwyczajna, 
starzec zwyczajny, łoboda oszczepowata, jastrzębiec 
baldaszkowaty. 
Uproszczona struktura i różnorodność gatunkowa fitocenozy, 
słabo zachowana funkcja siedliska. 
Stan ochrony siedliska U2. 

2. 30 
2130 – Nadmorskie 
wydmy szare* 

W płacie dominuje szczotlicha siwa, bylica polna, kocanki 
piaskowe, turzyca piaskowa, jastrzębiec baldaszkowaty, 
szczaw polny, piaskownica zwyczajna, fiołek trójbarwny, 
przelot pospolity.  
Umiarkowanie uproszczona struktura  
i różnorodność gatunkowa fitocenozy, zachowana funkcja 
siedliska. 
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Lp. ID 
Kod i nazwa 
siedliska  

Opis siedliska, w tym gatunki charakterystyczne, stan 
siedliska, specyficzna struktura i funkcja 

Stan ochrony siedliska U1. 

3. 45 
2180 – Lasy mieszane 
i bory na wydmach 
nadmorskich 

W warstwie drzew dominuje sosna,  
w warstwie krzewów sosna z udziałem buka, brzozy, dębu 
bezszypułkowego i jarzębu.  
W runie borówka czarna i brusznica, śmiałek pogięty, bażyna 
czarna, tajęża jednostronna, gruszynka jednostronna, wrzos i 
pszeniec zwyczajny. W warstwie mszystej dominuje bielistka 
siwa, widłozęby. 
Dobrze zachowana struktura, znaczna różnorodność 
gatunkowa fitocenozy, zachowana funkcja siedliska. 
Stan ochrony siedliska U1. 

 

Wariant Rogowo 

W przypadku realizacji Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo, zgodnie z dokumentacją do PZO 

obszaru, wyłącznie odcinek gazociągu wykonywany w technologii bezwykopowej przebiegać będzie 

przez następujące siedliska przyrodnicze (Rysunek 9-117): 

• 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich; 

• 2130 Nadmorskie wydmy szare*. 

 

Rysunek 9-117 Przybliżone położenie Przedsięwzięcia na lądzie w wariancie Rogowo (fioletowa linia 
przerywana) na tle mapy prezentującej lokalizację przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 
Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 (na podstawie dokumentacji do Planu Zadań 
Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017). 

Pozostałe elementy Przedsięwzięcia (z uwzględnieniem placów budowy) w wariancie Rogowo 

zlokalizowane będą poza chronionymi, w tym obszarze Natura 2000, siedliskami przyrodniczymi. 

 

Przeprowadzona na potrzeby Przedsięwzięcia oraz gazociągu łączącego Baltic Pipe z krajowym 

systemem przesyłowym inwentaryzacja przyrodnicza potwierdziła występowanie w obszarze 

Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo siedlisk przyrodniczych zidentyfikowanych wstępnie na 

podstawie istniejącej dokumentacji.  

 

Lokalizację Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo na tle zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji 

siedlisk przyrodniczych przedstawia Rysunek 9-118, natomiast charakterystykę przedmiotowych 

siedlisk – Tabela 9-142. 
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Rysunek 9-118 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu budowy) na 
tle wyników inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych. 

 

Tabela 9-142 Charakterystyka siedlisk przyrodniczych zidentyfikowanych w obszarze Przedsięwzięcia  
w wariancie Rogowo oraz jego sąsiedztwie na podstawie wyników inwentaryzacji przyrodniczej. 

Lp. ID 
Kod i nazwa 
siedliska  

Opis siedliska, w tym gatunki charakterystyczne, stan 
siedliska, specyficzna struktura i funkcja 

1. 27 
2130 – Nadmorskie 
wydmy szare* 

W runie turzyca piaskowa, wydmuchrzyca piaskowa, piaskownica 

zwyczajna, bylica polna, kostrzewa kosmata. 
Dobrze zachowana struktura, prawidłowa różnorodność 
gatunkowa fitocenozy, zachowana funkcja siedliska. 
Stan ochrony siedliska FV. 

2. 31 

2180 – Lasy 
mieszane i bory na 
wydmach 
nadmorskich 

Drzewostan sosnowy. W runie dominuje wrzos, pszeniec 
zwyczajny, borówka brusznica, bażyna czarna, śmiałek pogięty, 
macierzanka piaskowa, tajęża jednostronna, gruszynka 
jednostronna.  
W warstwie mchów bielistka sina i chrobotek leśny. 
Dość dobrze zachowana struktura, nieco zubożony skład 
gatunkowy fitocenozy, zachowana funkcja siedliska. 
Stan ochrony siedliska U1. 

 

Całkowita powierzchnia ww. siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko-

Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 (wg SDF obszaru) wynosi: 

• 2180 – Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich – 1905,92 ha; 

• 2130 – Nadmorskie wydmy szare* – 71,88 ha; 

• 1210 – Kidzina na brzegu morskim – 1,83 ha. 
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Istniejące presje antropogeniczne 

W PZO dla obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 dokonana 

została identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony  

w obszarze. Tabela 9-171 poniżej przedstawia informację na temat istniejących zagrożeń (presji) 

antropogenicznych w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych występujących w obszarze 

Przedsięwzięcia. 

Tabela 9-143 Istniejące zagrożenia (presje) antropogeniczne dla zachowania właściwego stanu ochrony 
siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 
(na podstawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas 
Nadmorski PLH320017). 

Lp. 
Kod i nazwa 
siedliska 

Isniejące zagrożenie Opis zagrożenia 

1. 
1210 – Kidzina na 
brzegu morskim 

G05.01 wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie  

Niszczenie mechaniczne roślinności  
i zwałowanej materii organicznej 

G05.05 oczyszczanie plaż  
Niszczenie mechaniczne roślinności  
i zwałowanej materii organicznej 

2. 
2130 – Nadmorskie 
wydmy szare* 

B01.01 zalesianie terenów 
otwartych (drzewa rodzime) 

Zanik typowej fizjonomii i struktury 
gatunkowej 

B01.02 sztuczne plantacje na 
terenach otwartych (drzewa 
nierodzime) 

Zanik typowej fizjonomii i struktury 
gatunkowej 

G01.02 turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 

Niszczenie mechaniczne roślinności wydm, 
uruchamianie procesów eolicznych, 
zaśmiecanie 

G05.01 wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie 

Niszczenie mechaniczne roślinności, 
uruchamianie procesów eolicznych, 
zaśmiecanie 

J02.12.01 prace związane  
z obroną przed aktywnością 
morza i ochroną wybrzeży, 
groble 

Obsadzanie wydm krzewami/drzewami, 
wpływają na strukturę gatunkową  
i fizjonomię siedliska 

K02.01 zmiana składu 
gatunkowego (sukcesja) 

Naturalna lub przyspieszona przez 
nasadzenia drzew i krzewów sukcesja  
w kierunku kolejnych stadiów rozwoju 
roślinności na wydmach nadmorskich 

3. 

2180 – Lasy 
mieszane i bory na 

wydmach 
nadmorskich 

• D01.01 ścieżki, szlaki piesze, 
szlaki rowerowe  

Wydeptywanie/niszczenie mechaniczne runa 

E01.03 zabudowa rozproszona 
Niszczenie ciągłości płatów siedliska, wzrost 
antropopresji 

G01.02 turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych  

Niszczenie mechaniczne roślinności wydm, 
uruchamianie procesów eolicznych, 
zaśmiecanie 

G01.03 pojazdy 
zmotoryzowane 

Kłady - niszczenie mechaniczne roślinności, 
uruchamianie procesów eolicznych, 
zaśmiecanie 

G02.08 kempingi i karawaningi 
Niszczenie mechaniczne roślinności, 
uruchamianie procesów eolicznych, 
zaśmiecanie 

G05.01 wydeptywanie, 
nadmierne użytkowanie  

Niszczenie mechaniczne roślinności, 
uruchamianie procesów eolicznych, 
zaśmiecanie 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Wszystkie typy siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 zidentyfikowanych w obszarze 

Przedsięwzięcia, w obu rozważanych wariantach, posiadają wysoki status ochronny. Biorąc jednak 

pod uwagę powszechność występowania siedliska 2180 w regionie znaczenie tego zasobu określone 

zostało jako średnie. Ocenę znaczenia poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych przedstawia 

Tabela 9-144. 
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Tabela 9-144 Znaczenie siedlisk przyrodniczych zidentyfikowanych w obszarze Przedsięwzięcia oraz jego 
sąsiedztwie w obu rozważanych wariantach. 

Lp. Kod i nazwa Status ochronny 
Częstość  
w regionie 

Znaczenie 

1. 1210 – Kidzina na brzegu morskim 
Chronione na podstawie 
prawa krajowego  
i unijnego 

Rzadki Duże 

2. 2130 – Nadmorskie wydmy szare* 

Chronione na podstawie 
prawa krajowego  
i unijnego, siedlisko 
priorytetowe 

Rzadki Bardzo duże 

3. 
2180 – Lasy mieszane i bory na 
wydmach nadmorskich 

Chronione na podstawie 
prawa krajowego  
i unijnego 

Pospolity Średnie 

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Celem określenia podatności zidentyfikowanych siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 na 

oddziaływania Przedsięwzięcia, dokonana została analiza wszystkich potencjalnych oddziaływań na 

te siedliska (patrz Rozdział 5 ROOŚ). Wzięto pod uwagę narażenie na oddziaływania 

poszczególnych receptorów oraz potencjalną istotność i/lub prawdopodobieństwo wystąpienia tych 

oddziaływań. W wyniku analizy, na etapie budowy i eksploatacji, zidentyfikowane zostały dwa 

następujące główne rodzaje oddziaływań na siedliska przyrodnicze związane z planowanym 

Przedsięwzięciem: 

• czasowe fizyczne zniszczenie/przekształcenie siedlisk przyrodniczych na potrzeby realizacji 

placu budowy (oddziaływanie długoterminowe, odwracalne – możliwe odtworzenie siedliska) – 

na etapie budowy; 

• trwała utrata powierzchni siedlisk przyrodniczych, na terenie przeznaczonym pod lokalizację 

SZG i drogi dojazdowej oraz na skutek konieczności utrzymywania odlesionego pasa terenu 

nad łącznikiem gazociągu i nad linią kablową (oddziaływanie długoterminowe, trwałe – 

odtworzenie siedliska niemożliwe) - na etapie budowy i eksploatacji. 

 

Pod uwagę wzięto również możliwość pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych w związku  

z zaburzeniem stosunków wodnych na etapie budowy. Ponieważ nie przewiduje się, aby zasięg leja 

depresji wykroczył poza granice terenu budowy w przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia (patrz 

Rozdział 9.7 ROOŚ), przedmiotowe oddziaływanie zostało wykluczone z dalszych analiz.  

Biorąc pod uwagę lokalizację poszczególnych elementów Przedsięwzięcia (w tym również placów 

budowy) oraz zakładaną technologię prowadzenia prac (odcinki gazociągu planowane do realizacji 

metodą bezwykopową) siedliskami przyrodniczymi narażonym na oddziaływanie związane  

z czasowym fizycznym zniszczeniem/przekształceniem są siedliska 2180 - Lasy mieszane i bory na 

wydmach nadmorskich i 2130 – Nadmorskie wydmy szare* w wariancie Niechorze-Pogorzelica. Na 

trwałą utratą powierzchni siedliska narażone będzie natomiast wyłącznie siedlisko 2180. Siedlisko 

wydmy szarej 2130* nie będzie narażone na to oddziaływanie, ponieważ nie zostanie ono w sposób 

fizyczny zajęte pod żaden z elementów Przedsięwzięcia, zaś po zakończeniu budowy (zakopaniu 

kabla) będzie mogła zajść jego naturalna regeneracja.  

 

Podatność zidentyfikowanych typów chronionych siedlisk przyrodniczych na fizyczne 

zniszczenie/przekształcenie na etapie budowy oraz w przypadku siedliska 2180 na trwałą utratę 

powierzchni związaną z zajęciem terenu jest duża.  

 

Pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych związane z innymi zidentyfikowanymi emisjami  

i zaburzeniami występującymi wyłącznie na etapie budowy (np. emisją zanieczyszczeń do 

powietrza, poborem wody czy zrzutem ścieków) uznano za bardzo mało prawdopodobne  

i wykluczono z dalszej oceny. 
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Na etapie likwidacji Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica, nastąpi przywrócenie 

powierzchni biologicznie czynnej oraz umożliwiona zostanie naturalna sukcesja flory na tym 

obszarze. Przy założeniu, że z jego obszaru usunięte zostaną elementy powodujące zajęcie terenu 

(m.in. usunięcia placów i chodników o nawierzchni z kostki brukowej oraz warstwy grysu z terenu 

SZG) i zaprzestane zostaną działania utrzymaniowe w pasie wzdłuż gazociągu (usuwanie 

pojawiających się drzew i krzewów). W konsekwencji możliwa będzie powolna odbudowa utraconej 

w wyniku realizacji Przedsięwzięcia powierzchni siedliska przyrodniczego 2180 – Lasy mieszane 

i bory na wydmach nadmorskich. Ponieważ siedliska leśne mają stosunkowo długi okres regeneracji 

podatność siedliska 2180 na to oddziaływanie oceniono jako średnią. Dodatkowo, utrudnieniem dla 

procesu odbudowy mogą być występujące w płacie siedliska obce geograficznie gatunki inwazyjne 

- czeremcha amerykańska (Padus serotina) i róża pomarszczona (Rosa rugosa) (patrz Rozdział 

9.19.1 ROOŚ). 

 

Ocenę wrażliwości siedlisk przyrodniczych na oddziaływania Przedsięwzięcia w jego rozważnych 

wariantach przedstawia Tabela 9-145. 

 



 
 
 
 

 

 

728 

 

Tabela 9-145 Wrażliwość siedlisk przyrodniczych na oddziaływania Przedsięwzięcia (źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych materiałów). 

Lp. 
Rodzaj emisji lub 
zaburzenia 

Oddziaływanie 
Kod 
siedliska  

Znaczenie 
zasobu 

Narażenie na wystąpienie oddziaływania 
Podatność na 
oddziaływanie 

Wrażliwość 
Wariant Niechorze-
Pogorzelica 

Wariant Rogowo 

1. 

Fizyczne 
przekształcenie 
powierzchni terenu,  
w tym zmiana jego 
pokrycia (również 
dla dróg 
dojazdowych) oraz 
czasowe zajęcie 
terenu (etap 
budowy) 

Czasowe fizyczne 
zniszczenie/ 
przekształcenie 
siedliska 
przyrodniczego 

2130* Bardzo duże Tak 
Brak – siedlisko nie znajduje 
się w zasięgu występowania 
zaburzenia 

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wysoka – 
wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

2180 Średnie Tak 
Brak – siedlisko nie znajduje 
się w zasięgu występowania 
zaburzenia 

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wysoka – 
wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

2. 
Zajęcie terenu 
(etap budowy  
i eksploatacji) 

Trwała utrata 
powierzchni siedliska 
przyrodniczego 

2180 Średnie Tak 
Brak – siedlisko nie znajduje 
się w zasięgu występowania 
zaburzenia 

Duża – wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wysoka – 
wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

3. 

Fizyczne 

przekształcenie 
powierzchni oraz 
zaprzestanie działań 
utrzymaniowych 
wzdłuż gazociągu 
(etap likwidacji) 

• Przywrócenie 

powierzchni 
biologicznie czynnej 

• Odbudowa siedlisk 
przyrodniczych 
(oddziaływanie 
wtórne) 

2180 Średnie Tak 
Brak – siedlisko nie znajduje 
się w zasięgu występowania 
zaburzenia 

Średnia – 
wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 

Średnia – 
wariant 
Niechorze-
Pogorzelica 
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Obszar Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 

Obszar ten, o powierzchni 31 757,6 ha, rozciąga się wzdłuż wybrzeża Bałtyku od miejscowości 

Kamień Pomorski do Grzybowa koło Kołobrzegu. Krajobraz w obszarze odznacza się 

występowaniem zbiorowisk związanych z bezpośrednim oddziaływaniem morza. Dominują tu 

siedliska na podłożu piasków akumulacji morskiej, na których potencjalnym zbiorowiskiem jest 

nadmorski bór bażynowy. Zespół ten jest najbardziej rozprzestrzenionym w obszarze typem 

roślinności leśnej w strefie wydm nadmorskich. W granicach obszaru między Pogorzelicą  

a Kołobrzegiem rozciąga się pas wydm nadmorskich z wykształconą wydmą białą i wydmą szarą. 

Na zapleczu ustabilizowanych wydm ciągnie się pas borów i lasów mieszanych. Na odcinku od 

Niechorza, aż do ujścia Regi wydmy osiągają do 40 m wysokości n.p.m. i tworzą formy o kształtach 

parabolicznych oraz dużych barchanów. Dalej na zachód, aż do ujścia Parsęty, pas wydm 

nadmorskich jest znacznie węższy i składa się jedynie z pojedynczych wałów ciągnących się wzdłuż 

linii brzegowej, które w wielu miejscach są jednak niemal zupełnie zniszczone przez procesy 

abrazyjne. Przybrzeżna akumulacja piasków odcięła od morza jeziora Resko Przymorskie oraz Liwia 

Łuża. Na wschód od jeziora Liwia Łuża położone jest jezioro Konarzewo, zwane również Bagnem 

Pogorzelickim. Stanowi ono zbiornik wytopiskowy, ale o bardzo posuniętym procesie zarastania  

i wypłycania (głębokość do 2,0 m). Pomiędzy pasem wydm a Pradoliną Pomorską rozpościera się 

nisko położona równina denno-morenowa, dochodząca miejscami do 20 m n.p.m. Ponad równiną 

wznoszą się jedynie pojedyncze pagórki kemów. W obszarze w pasie przymorskim wykształciły się 

gleby bielicowe, w obniżeniach Pradoliny Pomorskiej występują gleby bagienne, natomiast na 

południowych krańcach obszaru na równinie morenowej dominują gleby brunatne. W obszarze 

dominują obszary rolnicze. Trzon tych obszarów stanowią siedliska łąkowe, na których po 

kilkunastoletniej przerwie przywracane jest gospodarowanie (głównie wykaszanie). W zachodniej 

części obszaru teren jest często zalewany przez wody rzeki Świniec i Niemica. Znaczną 

powierzchnię zalewanych terenów porasta trzcina i wikliny nadrzeczne. Lasy i zadrzewienia 

pokrywają jedynie ok. 13% powierzchni obszaru Natura 2000 i wyłącznie pomiędzy Pogorzelicą  

a Mrzeżynem tworzą zwarty kompleks. Na pozostałym obszarze ich fragmenty są rozproszone w 

krajobrazie rolniczym. Obecność w obszarze wilgotnych łąk w dolinach rzecznych, torfowisk, jezior, 

a także rozproszonych zadrzewień i lasów, tworzących zróżnicowany, mozaikowy krajobraz, sprzyja 

występowaniu bogactwa ornitofauny. 

 

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych opracowanym dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże 

Trzebiatowskie PLB320010 w październiku 2002 r. i następnie zaktualizowanym w styczniu 2018 r. 

przedmiotem ochrony w obszarze jest 19 następujących gatunków ptaków:  

• zimorodek (Alcedo atthis) (populacja lęgowa);  

• krakwa (Anas strepera) (populacja lęgowa); 

• gęś białoczelna (Anser albifrons) (populacja przelotna);  

• gęgawa (Anser anser) (populacje lęgowa, przelotna i zimująca); 

• gęś zbożowa (Anser fabalis) (populacja przelotna); 

• uszatka błotna (Asio flammeus) (populacja lęgowa); 

• dziwonia (Carpodacus erythrinus) (populacja lęgowa); 

• błotniak łąkowy (Circus pygargus) (populacja lęgowa);  

• derkacz (Crex crex) (populacja lęgowa); 

• żuraw (Grus grus) (populacje lęgowa i przelotna);  

• gąsiorek (Lanius collurio) (populacja lęgowa); 

• śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) (populacja lęgowa);  

• słowik szary (Luscinia luscinia) (populacja lęgowa); 

• podróżniczek (Luscinia svecica) (populacja lęgowa);  

• kania ruda (Milvus milvus) (populacja lęgowa); 

• kulik wielki (Numenius arquata) (populacja przelotna);  

• rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) (populacja lęgowa);  

• jarzębatka (Sylvia nisoria) (populacja lęgowa); 

• ohar (Tadorna tadorna) (populacja lęgowa). 
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Dla obszaru opracowany został plan zadań ochronnych, przyjęty Zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1926), a następnie zmieniony Zarządzeniem z dnia 22 

czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2741). 

 

Wariant Niechorze-Pogorzelica 

Zgodnie z dokumentacją do PZO opracowaną dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie 

PLB320010, w przypadku położonego wewnątrz obszaru wariantu Niechorze-Pogorzelica, na terenie 

Przedsięwzięcia oraz w strefie jego oddziaływania nie zostały zidentyfikowane żadne stanowiska 

gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony w tym obszarze. Najbliższe stanowiska 

gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony w obszarze zidentyfikowane zostały na jeziorze 

Konarzewo (stanowisko krakwy (Anas strepera), gęgawy (Anser anser), śmieszki (Chroicocephalus 

ridibundus) i rybitwy rzecznej (Sterna hirundo)) położonym w odległości ok. 1,3 km na południe 

od lokalizacji Przedsięwzięcia oraz nad kanałem Włodarka w odległości ok. 2 km w kierunku 

południowo-wschodnim od obszaru Przedsięwzięcia (stanowisko żurawia (Grus grus)). Rysunek 

9-119 poniżej przedstawia poglądowo lokalizację Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-

Pogorzelica (oznaczoną fioletową linią przerywaną) w odniesieniu do zidentyfikowanych w ww. 

dokumentacji stanowisk ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru (oznaczonych 

czerwonymi kropkami). 

 
Objaśnienia: AnsAlb - gęś białoczelna (Anser albifrons), AnsAns - gęgawa (Anser anser), AnsFab - gęś zbożowa 
(Anser fabalis), AnaStr - krakwa (Anas strepera), GruGru - żuraw (Grus grus), LarRid - śmieszka 
(Chroicocephalus ridibundus; akronim utworzony od synonimu Larus ridibundus), LusSve - podróżniczek 
(Luscinia svecica), SteHir - rybitwa rzeczna (Sterna hirundo) 

Rysunek 9-119 Przybliżone położenie Przedsięwzięcia na lądzie w wariancie Niechorze-Pogorzelica 
(czerwona linia przerywana) na tle mapy prezentującej lokalizację stanowisk ptaków – przedmiotów 
ochrony na terenie obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 (na podstawie 
dokumentacji do Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie 
PLB320010). 

Podczas inwentaryzacji ornitofauny, przeprowadzonych na potrzeby Przedsięwzięcia, na obszarze 

Przedsięwzięcia w tym wariancie oraz w strefie jego oddziaływania również nie stwierdzono 

występowania stanowisk gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 

2000. Najbliższe stanowiska tych gatunków oraz ich siedliska zidentyfikowane zostały w pasie 

objętym inwentaryzacją, przebiegającym wzdłuż gazociągu łączącego Baltic Pipe z krajowym 

systemem przesyłowym, na położonym w odległości ok. 1,3 km na południe od obszaru 

Przedsięwzięcia jeziorze Konarzewo oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie (gęgawy (Anser anser), 



 
 
 
 
 

 

731 

 

oraz żurawia (Grus grus)). Lokalizacja tych stwierdzeń została oznaczona na mapie z wynikami 

inwentaryzacji przyrodniczej stanowiącej Załącznik 1 do Załącznika 3.A do Raportu. 

 

Podczas obserwacji prowadzonych w rejonie Przedsięwzięcia z punktu P1, zlokalizowanego  

w bezpośrednim sąsiedztwie morza na wyniesionej wydmie szarej, mających na celu rozpoznanie 

składu gatunkowego awifauny w okresie migracji wiosennej (2 kontrole) i jesiennej (2 kontrole) 

(patrz: Rozdział 9.19 ROOŚ), odnotowano w sumie pięć gatunków ptaków stanowiących przedmiot 

ochrony obszaru: krakwy (Anas strepera) (w sumie 25 osobników), gęgawy (Anser anser) (w sumie 

690 osobników), śmieszki (Chroicocephalus ridibundus) (w sumie 850 osobników), żurawia (Grus 

grus) (w sumie 16 osobników) i kani rudej (Milvus milvus) (w sumie 1 osobnik podczas kontroli 

wrześniowej). 

 

Wariant Rogowo 

W przypadku położonego poza granicami obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie 

PLB320010 wariantu Rogowo, wg. dokumentacji do PZO, najbliższe stanowiska ptaków 

stanowiących przedmioty ochrony obszaru znajdują się w odległości ok. 1,2 km w kierunku 

południowo-zachodnim od Przedsięwzięcia (stanowisko dziwonii (Carpodacus erythrinus)) oraz nad 

jeziorem Resko Przymorskie w odległości 1,4 km na południowy wschód od obszaru Przedsięwzięcia 

(stanowisko uszatki błotnej (Asio flammeus)). Rysunek 9-120 poniżej przedstawia poglądowo 

lokalizację Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (oznaczoną fioletową linią przerywaną)  

w odniesieniu do zidentyfikowanych w ww. dokumentacji stanowisk ptaków stanowiących 

przedmioty ochrony obszaru (oznaczonych czerwonymi kropkami). 

 

 
Objaśnienia: AsiFla - uszatka błotna Asio flammeus, CarEry - dziwonia Carpodacus erythrinus, SylNis - 
jarzębatka Sylvia nisoria 

Rysunek 9-120 Przybliżone położenie Przedsięwzięcia na lądzie w wariancie Rogowo (czerwona linia 
przerywana) na tle mapy prezentującej lokalizację stanowisk ptaków – przedmiotów ochrony na terenie 
obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 (źródło: opracowanie własne na podstawie 
dokumentacji do Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie 
PLB320010). 

Podczas inwentaryzacji ornitofauny, przeprowadzonej na potrzeby Przedsięwzięcia oraz gazociągu 

łączącego Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym, na obszarze Przedsięwzięcia w tym 

wariancie oraz w strefie jego oddziaływania również nie stwierdzono występowania stanowisk 

gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000. Najbliższe stanowisko 

chronionego w obszarze gatunku – gąsiorka (Lanius collurio) i jego siedlisko zidentyfikowane 

zostało w pasie objętym inwentaryzacją, przebiegającym wzdłuż gazociągu łączącego Baltic Pipe  

z krajowym systemem przesyłowym, w odległości ok. 800 m na południe od obszaru 
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Przedsięwzięcia. Lokalizacja tych stwierdzeń została oznaczona na mapie z wynikami inwentaryzacji 

przyrodniczej stanowiącej Załącznik 1 do Załącznika 3.A do Raportu. 

 

Podczas obserwacji prowadzonych w rejonie Przedsięwzięcia ze zlokalizowanego na plaży punktu 

P3, mających na celu rozpoznanie składu gatunkowego awifauny w okresie migracji wiosennej  

(2 kontrole) i jesiennej (2 kontrole), odnotowano w sumie cztery gatunki ptaków stanowiące 

przedmiot ochrony obszaru: krakwy (Anas strepera) (w sumie 35 osobników), gęgawy (Anser 

anser) (w sumie 228 osobników), śmieszki (Chroicocephalus ridibundus) (w sumie 94 osobniki) i 

żurawia (Grus grus) (w sumie 12 osobników podczas kontroli kwietniowej) (patrz Rozdział 9.19 

ROOŚ). 

Istniejące presje antropogeniczne 

W PZO dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 dokonana została 

identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony 

gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze. Zidentyfikowane 

istniejące zagrożenia (presje) antropogeniczne przedstawia Tabela 9-146. 

Tabela 9-146 Istniejące zagrożenia (presje) antropogeniczne dla zachowania właściwego stanu ochrony 
gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Wybrzeże 
Trzebiatowskie PLB320010 (źródło: opracowanie własne na podstawie planu zadań ochronnych dla 
obszaru Natura Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010). 

Lp. Gatunek Istniejące zagrożenie Opis zagrożenia 

1. 

Żuraw (Grus grus), 
jarzębatka (Sylvia 
nisoria), gąsiorek 
(Lanius collurio)  

A02.01 intensyfikacja 
rolnictwa 

Stosowanie nawozów i środków ochrony 
roślin 

2. Derkacz (Crex crex) 
A02.03 usuwanie trawy pod 
grunty orne 

Utrata siedliska spowodowana zanikiem 
łąk 

3. Derkacz (Crex crex) 
A03.01 intensywne koszenie 
lub intensyfikacja  

Miejscami zbyt intensywne koszenie  
i nawożenie oraz zbyt wczesne  
i nieprawidłowe wykaszanie (metoda 
koszenia od peryferii do środka łąki) 

4. Derkacz (Crex crex) 
A03.03 zaniechanie/brak 
koszenia 

Utrata siedliska spowodowana 
zarastaniem niskodarniowych łąk 

5. Derkacz (Crex crex) 
A04.01.01 intensywny 
wypas bydła 

Niepokojenie ptaków, niszczenie darni 

6. Derkacz (Crex crex) 
A04.03 zarzucenie 
pasterstwa, brak wypasu 

Utrata siedliska spowodowana 
zarastaniem niskodarniowych łąk 

7. 

Gęś zbożowa (Anser 
fabalis), gęś 
białoczelna (Anser 
albifrons) 

B01 zalesianie terenów 
otwartych 

Utrata żerowisk w związku z zakładaniem 
plantacji - głównie drzew ozdobnych  
i owocowych 

8. 

Błotniak łąkowy (Circus 
pygargus), kania ruda 
(Milvus milvus), żuraw 
(Grus grus), gęś 
zbożowa (Anser 
fabalis), gęś 
białoczelna (Anser 
albifrons), gęgawa 
(Anser anser), krakwa 
(Anas strepera) 

C03.03 produkcja energii 
wiatrowej 

Bariery zagrażające życiu oraz 
wymuszające zmiany tras migracji i 
miejsc postojowych/żerowiskowych 

9. 
Derkacz (Crex crex), 
dziwonia (Carpodacus 
erythrinus) 

E01.03 zabudowa 
rozproszona 

Niszczenie siedlisk lub ich zaburzanie 

10. Żuraw (Grus grus) E01.04 inne typy zabudowy 
Zmniejszanie się powierzchni siedlisk 
poprzez rozwój rozproszonej zabudowy 
letniskowo-rekreacyjnej 

11. 
Ohar (Tadorna 
tadorna) 

E06 inne rodzaje aktywności 
człowieka związane z 
urbanizacją, przemysłem 

etc. 

Płoszenie ptaków przez pracowników 
oczyszczalni 
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Lp. Gatunek Istniejące zagrożenie Opis zagrożenia 

12. 

Rybitwa rzeczna 

(Sterna hirundo), 
zimorodek (Alcedo 
atthis), śmieszka 
(Chroicocephalus 
ridibundus) 

F02.03 wędkarstwo 
Płoszenie ptaków przez wędkarzy (w tym 
łowiących z łodzi) 

13. 

Gęś zbożowa (Anser 
fabalis), gęś 

białoczelna (Anser 
albifrons), gęgawa 
(Anser anser), krakwa 
(Anas strepera) 

F03.01 polowanie 

• Zabijanie, okaleczanie i płoszenie 
ptaków na żerowiskach znajdujących 
się poza pasem 5 km od brzegu morza 
w głąb lądu, gdzie obowiązuje zakaz 
polowań na ptaki 

• Płoszenie, utrata życia lub zdrowia, 
zatrucie ołowiem 

14. Gęgawa (Anser anser) 
F04 pozyskiwanie/usuwanie 
roślin lądowych - ogólnie 

Zimowe wycinanie trzciny na dużym 
obszarze, skutkujące zmniejszeniem 
powierzchni siedliska lęgowego 

15. 

Rybitwa rzeczna 
(Sterna hirundo), 
gęgawa (Anser anser), 
ohar (Tadorna 
tadorna), krakwa (Anas 
strepera) 

G01 sporty i różne formy 
czynnego wypoczynku 
rekreacji, uprawiane w 
plenerze 

Płoszenie ptaków (w tym przez turystów) 

16. 
Zimorodek Alcedo 
atthis 

G01.01.02 niemotorowe 
sporty wodne 

Płoszenie ptaków podczas niewłaściwie 
prowadzonych spływów kajakowych 

17. 
Błotniak łąkowy (Circus 
pygargus) 

G05.07 niewłaściwie 
realizowane działania 
ochronne lub ich brak 

Brak zabezpieczenia gniazd skutkujące ich 
niszczeniem w wyniku użytkowania 
kośnego lub zbioru zbóż 

18. 

Błotniak łąkowy (Circus 
pygargus), derkacz 
(Crex crex), kulik 
wielki (Numenius 
arquata), uszatka 
błotna (Asio 
flammeus), słowik 
szary (Luscinia 
luscinia) 

J02.01 zasypywanie terenu, 
melioracje  
i osuszanie – ogólnie  

• Utrata siedliska spowodowana 
przekształceniami w wyniku nadmiernie 
osuszanych powierzchni użytków 
zielonych 

• Zanik, fragmentacja lub spadek jakości 
siedliska 

19. 

Błotniak łąkowy (Circus 
pygargus), zimorodek 
(Alcedo atthis), 
podróżniczek (Luscinia 
svecica) 

J02.03 regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych i zmiana 
przebiegu koryt rzecznych 

• Utrata siedliska spowodowana 
przekształceniami w wyniku zmian 
reżimu hydrologicznego nadrzecznych 
łąk 

• Podwyższenie poziomu wód w ciekach 
powodujące zatopienie gniazd 

• Spadek jakości siedliska spowodowany 
zmianą reżimu hydrologicznego rzeki, 
zwłaszcza brak zalewów oraz 
niszczeniem zakrzewień podczas prac 
nad obwałowaniem rzeki 

20. 
Zimorodek (Alcedo 
atthis), słowik szary 
(Luscinia luscinia) 

J03.01 zmniejszenie lub 
utrata określonych cech 
siedliska 

• Spadek jakości siedliska spowodowany 
usuwaniem zakrzewień i zadrzewień 
wzdłuż cieków 

• Utrata jakości siedliska związana  
z usuwaniem zakrzewień w związku  
z regulacją i obwałowaniem rzeki 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Na podstawie dokumentacji do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże 

Trzebiatowskie PLB320010, jak i wyników przeprowadzonej inwentaryzacji ornitofauny na obszarze 

Przedsięwzięcia w obu rozważanych wariantach oraz w jego sąsiedztwie nie stwierdzono 

występowania stanowisk ani siedlisk gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony tego 

obszaru. W związku z tym realizacja Przedsięwzięcia nie spowoduje utraty stanowisk wyżej 

wspomnianych gatunków ptaków czy też utraty/pogorszenia stanu ich siedlisk. Jedynymi 

oddziaływaniami, które mogą wystąpić w odniesieniu do tych gatunków jest ich płoszenie na etapie 

budowy – w przypadku, gdyby były one obecne w sąsiedztwie Przedsięwzięcia w czasie 

prowadzenia prac, np. podczas przelotów. Biorąc jednak pod uwagę, że rejon Przedsięwzięcia nie 
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jest obszarem funkcjonalnie istotnym dla tych gatunków, można stwierdzić, że nie będzie to 

oddziaływanie istotne. 

 Ocena oddziaływania 

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. 

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na obszary 

Natura 2000, występujące w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena została wykonana 

zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu.  

Obszar siedliskowy - Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 

Ocena wstępna – Screening 

W ramach screeningu (oceny wstępnej) dokonano identyfikacji prawdopodobnych oddziaływań 

Przedsięwzięcia, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, oraz przeanalizowano, czy 

przewidywane oddziaływania mogą wywrzeć znaczący wpływ na cele ochrony obszarów Natura 

2000. Ocena wstępna wykonana została na podstawie charakterystyki obszarów Natura 2000 

przedstawionej we wcześniejszej części tego rozdziału oraz informacji na temat przedsięwzięć 

mogących powodować kumulację oddziaływań z planowanym Przedsięwzięciem opisanych 

w Rozdziale 11 Raportu.   

 

Przedsięwzięcie w obu rozważanych wariantach zlokalizowane jest w obszarze Natura 2000 

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017.  

 

W wariancie Niechorze-Pogorzelica w wyniku realizacji Przedsięwzięcia dojdzie do fizycznego 

zniszczenia/przekształcenia fragmentu siedliska przyrodniczego 2180 - Lasy mieszane i bory na 

wydmach nadmorskich w wyniku czasowej lokalizacji w jego obrębie placów budowy oraz trwałej 

utraty fragmentu siedliska na skutek zajęcia terenu pod SZG, drogę dojazdową, utrzymywania 

odlesionego pasa terenu nad łącznikiem gazociągu i linią kablową. Ponadto zniszczeniu ulegnie 

niewielki fragment siedliska 2130 – nadmorskiej wydmy szarej* w wyniku zlokalizowania w jej 

obrębie odcinka linii elektroenergetycznej. Nie przewiduje się natomiast, aby zasięg leja depresji 

wykroczył poza teren przekształcony na potrzeby budowy, w związku z czym Przedsięwzięcie nie 

spowoduje pogorszenia stanu siedliska przyrodniczego 2180, znajdującego się w sąsiedztwie tego 

terenu. 

W wariancie Rogowo w obrębie siedlisk przyrodniczych chronionych w obszarze w ramach 

Przedsięwzięcia realizowany będzie wyłącznie odcinek gazociągu planowany do wykonania metodą 

bezwykopową. Przedsięwzięcie w wariancie tym nie będzie powodowało więc fizycznego 

przekształcenia siedlisk przyrodniczych chronionych w obszarze. Nie przewiduje się również, aby 

zasięg leja depresji wykroczył poza teren przekształcony na potrzeby budowy, w związku z czym 

Przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia stanu siedliska przyrodniczego 2180, znajdującego się 

w sąsiedztwie tego terenu. Nie pogorszy ono także integralności przedmiotowego obszaru Natura 

2000 ani jego powiązań z innymi obszarami. 

Pozostałe przedmioty ochrony w obszarze nie będą narażone na oddziaływania ze strony 

Przedsięwzięcia w jego rozważanych wariantach. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe: 

• ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas 

Nadmorski PLH320017 w wariancie Rogowo została zakończona na etapie screeningu; 
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• ponieważ na etapie screeningu nie można wykluczyć wystąpienia znaczącego oddziaływania 

Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica na obszar Natura 2000 Trzebiatowsko-

Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017, przeprowadzona została ocena właściwa oddziaływania 

Przedsięwzięcia na ten obszar.   

Ocena właściwa 

Głównym czynnikiem zagrażającym integralności obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski 

Pas Nadmorski PLH320017, tj. spójności czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących 

zrównoważone trwanie chronionych w obszarze siedlisk przyrodniczych jest antropopresja 

związana z:  

• nadmierną penetracją i użytkowaniem rekreacyjno-turystycznym siedlisk, skutkująca m.in. 

mechanicznym niszczeniem roślinności, uruchamianiem procesów eolicznych, zaśmiecaniem; 

• rozwojem zabudowy rozproszonej, powodująca utratę powierzchni chronionych siedlisk.  

 

Nie przewiduje się, aby realizacja Przedsięwzięcia mogła spowodować znaczące nasilenie penetracji 

chronionych siedlisk. Przedsięwzięcie w wariancie Niechorze-Pogorzelica nie spowoduje 

przekształcenia takiej powierzchni siedliska przyrodniczego 2180 – Lasy mieszane i bory na 

wydmach nadmorskich, której utrata mogłaby wpłynąć na perspektywy zachowania 

przedmiotowego siedliska w obszarze lub w sposób znaczący uszczuplić jego zasoby. 

 

Do czynników mniej istotnych, ze względu na specyfikę chronionego siedliska przyrodniczego 2180, 

narażonego na oddziaływania Przedsięwzięcia, należą występujące w obszarze warunki gruntowo-

wodne. W wyniku realizacji Przedsięwzięcia nie nastąpi trwałe obniżenie poziomu wód 

podziemnych, mogące potencjalnie spowodować pogorszenie stanu siedliska przyrodniczego 2180. 

 

Na integralność obszaru wpływ ma również ogólna jakość komponentów środowiska abiotycznego 

w obszarze – wody, powietrza, gleby. Ponieważ Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji 

zanieczyszczeń do środowiska na etapie swojej eksploatacji, a emisje na etapie jego budowy będą 

krótkotrwałe i przestrzennie ograniczone, nie wpłynie ono na pogorszenie jakości ww. 

komponentów w sposób mogący wpłynąć na stan chronionych w obszarze siedlisk przyrodniczych. 

Pogorszenie powiązań obszaru z innymi obszarami mogłoby nastąpić w przypadku utworzenia 

trwałej, nieprzekraczalnej bariery, powodującej izolację siedlisk przyrodniczych stanowiących 

przedmiot ochrony w tym obszarze. Przedsięwzięcie, w obu rozważanych wariantach, nie przyczyni 

się do powstania takiej bariery, w związku z czym nie wpłynie na ciągłość powiązań obszaru 

z innymi obszarami. 
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Tabela 9-147 Znaczenie oddziaływania na przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 w wariancie preferowanym (WP – 
Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo) (źródło: opracowanie własne na podstawie dostępnych materiałów). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Czasowe zajęcie terenu i jego 
fizyczne przekształcenie, w tym 
zmiana jego pokrycia (teren 
budowy) 
 

Czasowe zniszczenie/ 
przekształcenie siedliska 
przyrodniczego  

WP 
Umiarkowane 
 
 
Małe 

Siedlisko przyrodnicze 2180 – 
Wysoka 
 
Siedlisko przyrodnicze 2130* - 
Wysoka 

Siedlisko przyrodnicze 2180 
– Średnie 
 
Siedlisko przyrodnicze 2130* – 
Małe 

WA 
Brak oddziaływania Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap eksploatacji 

Trwałe zajęcie terenu/zmiana 
sposobu użytkowania (SZG, 
droga dojazdowa, utrzymanie 
odlesionego pasa terenu nad 
łącznikiem gazociągu i w 
przypadku WP linią kablową) 

Trwała utrata powierzchni 
siedliska przyrodniczego  

WP 
Umiarkowane 

Siedlisko przyrodnicze 2180 – 
Wysoka 

Siedlisko przyrodnicze 2180 
– Średnie 

WA 

Brak oddziaływania Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap likwidacji 

Fizyczne przekształcenie 
powierzchni oraz zaprzestanie 
działań utrzymaniowych wzdłuż 
gazociągu 

• Przywrócenie powierzchni 
biologicznie czynnej 

• Odbudowa siedlisk 
przyrodniczych 
(oddziaływanie wtórne) 

WP 
Pomijalne 

Siedlisko przyrodnicze 2180 – 
Średnia 

Siedlisko przyrodnicze 2180 – 
Małe 

WA 
Brak oddziaływania Nie dotyczy Nie dotyczy 
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 na lądzie, 

należy spojrzeć z szerszej perspektywy na kluczowe parametry realizacji Przedsięwzięcia  

i parametry środowiska narażonego na jego oddziaływania.  

 

W odniesieniu do obszarów Natura 2000, za kluczowe uwarunkowania wpływające na możliwość  

i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

• środowiskowe:  

o położenie w granicach obszarów Natura 2000, 

o obecność gatunków i siedlisk przyrodniczych chronionych w obszarze Natura 2000, ich 

liczba/powierzchnia w zasięgu oddziaływania Przedsięwzięcia i w obszarze Natura 2000 oraz 

cechy wpływające na podatność na potencjalne oddziaływania; 

• antropogeniczne: 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ powierzchnia terenu, która zostanie przekształcona oraz czasowo zajęta w związku  

z realizacją prac budowlanych – im większa tym większa liczba stanowisk gatunków lub 

powierzchnia siedlisk gatunków lub siedlisk przyrodniczych chronionych w obszarze 

Natura 2000 może zostać zniszczona oraz utracona w wyniku realizacji Przedsięwzięcia, 

▪ powierzchnia terenu, która zostanie trwale zajęta pod lokalizację elementów 

Przedsięwzięcia lub będzie musiała pozostać trwale pozbawiona drzew oraz krzewów na 

etapie eksploatacji – im większa tym większa będzie trwała, długoterminowa utrata 

powierzchni siedlisk gatunków lub siedlisk przyrodniczych chronionych w obszarze 

Natura 2000, bez możliwości ich odtworzenia, 

▪ skala i zasięg zmian poziomu wód podziemnych – im większe tym większe 

prawdopodobieństwo pogorszenia stanu siedlisk gatunków lub siedlisk przyrodniczych 

chronionych w obszarze Natura 2000. W analizowanym przypadku nie przewiduje się, 

aby lej depresji wykroczył poza przekształcony na potrzeby Przedsięwzięcia teren 

budowy (oba warianty) – oddziaływanie nie wystąpi; 

o możliwość kumulacji oddziaływań z innymi przedsięwzięciami w odniesieniu do obszarów 

Natura 2000. 

Zestawienie informacji o ww. czynnikach w odniesieniu do obu rozważanych wariantów 

Przedsięwzięcia przedstawiono w Tabeli 9-148. 

Tabela 9-148 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań na obszar Natura 2000 
Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 w rozważanych wariantach Przedsięwzięcia. 

Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica   

Rogowo* 

Położenie obszaru Natura 2000 
PLH320017 w strefie 
potencjalnego oddziaływania 
Przedsięwzięcia 

9.21.1 Tak Tak 

Obecność gatunków chronionych 
w obszarze Natura 2000 i ich 
siedlisk na terenie planowanym do 
przekształcenia na potrzeby 
Przedsięwzięcia 

9.21.1 Nie Nie 

Obecność siedlisk przyrodniczych 
chronionych w obszarze Natura 
2000 na terenie planowanym do 
przekształcenia na potrzeby 
Przedsięwzięcia 

9.21.1 Tak Nie 

Powierzchnia czasowego 
zajęcia/przekształcenia terenu na 
etapie budowy Przedsięwzięcia  
w obszarze Natura 2000, w tym  
w obrębie: 

3.5.2 ok. 1,68 ha ok. 1,2 ha 
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Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-

Pogorzelica   
Rogowo* 

- siedliska przyrodniczego 2180  ok. 1,55 ha Brak 

- siedliska przyrodniczego 2130*  ok. 0,01 ha Brak 

Szacowana powierzchnia terenu 
trwale zajęta/utrzymywana w 
stanie bezleśnym na etapie 
eksploatacji Przedsięwzięcia w 
obszarze Natura 2000, w tym w 
obrębie:  

3.7.4 ok. 0,45 ha ok. 0,30 ha 

- siedliska przyrodniczego 2180  ok. 0,38 ha Brak 

Przewidywany zasięg leja depresji 9.7 
W granicach 
terenu budowy 

W granicach terenu 
budowy 

Kumulacja oddziaływań 9.21.2, 11.4 Tak Nie 

* na podstawie analizy przedmiotowych czynników możliwość wystąpienia znaczącego oddziaływania 

Przedsięwzięcia w tym wariancie została wykluczona na etapie oceny wstępnej. 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Realizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica spowoduje zarówno czasowe 

przekształcenie fragmentu siedliska 2180 – lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich na 

potrzeby wykonania placu budowy, jak i trwałą utratę powierzchni siedliska na skutek lokalizacji 

takich obiektów jak SZG, droga dojazdowa oraz odlesienie pasa terenu nad łącznikiem gazociągu  

i linią kablową: 

• czasowe zniszczenie fragmentu siedliska przyrodniczego: 

o 2180 – Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich o powierzchni ok. 1,55 ha – z czego 

ok. 1,17 ha możliwe do odtworzenia po zakończeniu etapu budowy, 

o 2130 – Nadmorskie wydmy szare* o powierzchni ok. 0,01 ha możliwe praktycznie w całości 

do odtworzenia po zakończeniu etapu budowy; 

• trwałe zajęcie/przekształcenie fragmentu siedliska przyrodniczego 2180 o powierzchni ok. 0,38 

ha – bez możliwości jego odtworzenia na etapie eksploatacji. 

Powierzchnia siedliska przyrodniczego 2180 przewidywana do zniszczenia w związku z realizacją 

Przedsięwzięcia wyniesie w wariancie Niechorze-Pogorzelica ok. 0,08% całkowitej powierzchni 

siedliska w ostoi, zaś siedliska 2130* – ok. 0,01% całkowitej powierzchni w ostoi.  

 

Biorąc pod uwagę nieznaczną wielkość przewidzianej do przekształcenia w wyniku realizacji 

Przedsięwzięcia powierzchni siedliska przyrodniczego 2130* oraz możliwość jej odtworzenia 

(naturalnej regeneracji) po zakończeniu etapu budowy, stwierdzić można, że Przedsięwzięcie nie 

wpłynie na stan tego siedliska w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski 

PLH320017. Nie spowoduje ono również niemożności osiągnięcia celu działań ochronnych 

określonego dla tego siedliska w PZO obszaru, jakim jest przywrócenie właściwego stanu ochrony 

FV, poprzez nadzór i kontynuację odgradzania siatką wałów wydmowych od plaży oraz stopniową 

eliminację nasadzeń i usuwanie nalotu drzew i krzewów. 

 

Po zakończeniu etapu budowy, podjęte zostaną działania mające na celu rekultywację terenu 

budowy na rzecz przywrócenia jego wartości użytkowych i przyrodniczych. Działania te prowadzone 

będą z zastosowaniem najlepszych praktyk i z poszanowaniem przepisów prawa. W ich wyniku 

zainicjowana zostanie odbudowa siedlisk przyrodniczych. Będzie to miało pozytywny wpływ na 

środowisko w bezpośrednim otoczeniu Przedsięwzięcia.   

 

Na etapie eksploatacji Przedsięwzięcia nastąpić może wkraczanie zidentyfikowanych podczas 

inwentaryzacji obcych gatunków inwazyjnych flory – czeremchy amerykańskiej Padus serotina oraz 

róży pomarszczonej Rosa rugosa, na obszary pozbawione roślinności na etapie budowy, a nie zajęte 

przez elementy Przedsięwzięcia (SZG oraz drogę dojazdową). Utworzenie powierzchni bezleśnej 

wewnątrz siedliska przyrodniczego 2180 może ułatwić ww. gatunkom wnikanie w to siedlisko. 
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W związku z powyższym rekomenduje się, aby po zakończeniu budowy, ww. obszary z wyjątkiem 

strefy kontrolowanej gazociągu oraz obszaru nad liną kablową zostały obsadzone gatunkami 

typowymi dla siedliska przyrodniczego 2180. Przyczyni się to nie tylko do zmniejszenia narażenia 

siedliska na wnikanie obcych gatunków inwazyjnych, ale i w dłuższej perspektywie – odbudowy 

przeważającej części zniszczonego na etapie budowy fragmentu ww. siedliska (ok. 75% jego 

powierzchni). Skład odnowienia, termin nasadzeń oraz źródło sadzonek należy uzgodnić 

z miejscowym nadleśnictwem. W odniesieniu do strefy kontrolowanej gazociągu rekomenduje się 

natomiast jego cykliczne wykaszanie, przynajmniej dwukrotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego (ok. 

15 czerwca i ok. 15 sierpnia). 

 

Celem działań ochronnych w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski 

PLH320017 w odniesieniu do siedliska przyrodniczego 2180 zgodnie z PZO obszaru jest 

przywrócenie właściwego stanu ochrony FV (po uprzedniej weryfikacji skartowania siedliska  

– z uwzględnieniem podtypów). Realizacja Przedsięwzięcia, pomimo, że spowoduje ono nieznaczne 

uszczuplenie powierzchni ww. siedliska przyrodniczego nie wpłynie na możliwość osiągnięcia tego 

celu dla pozostałego obszaru siedliska. 

Realizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica nie będzie skutkować znaczącą 

zmianą warunków środowiskowych w swoim otoczeniu. Na żadnym z etapów Przedsięwzięcia,  

nie nastąpi znaczące nasilenie penetracji siedlisk chronionych w obszarze. W wyniku realizacji 

Przedsięwzięcia nie nastąpi przekształcenie takiej powierzchni siedliska przyrodniczego 2180, 

której utrata mogłaby wpłynąć na perspektywy zachowania przedmiotowego siedliska w obszarze 

lub w sposób znaczący uszczuplić jego zasoby. Przedsięwzięcie nie spowoduje również trwałego 

obniżenia poziomu wód podziemnych, w obrębie chronionego siedliska przyrodniczego 2180, 

mogącego skutkować pogorszeniem jego stanu. Nie będzie ono również źródłem emisji 

zanieczyszczeń do środowiska na etapie swojej eksploatacji. Przedsięwzięcie nie pogorszy więc 

spójności czynników strukturalnych i funkcjonalnych warunkujących zrównoważone trwanie 

populacji gatunków ani siedlisk przyrodniczych, dla ochrony których wyznaczono przedmiotowy 

obszar Natura 2000, a co za tym idzie - nie wpłynie na integralność tego obszaru. 

 

Przedsięwzięcie w wariancie Niechorze-Pogorzelica nie stworzy trwałej, nieprzekraczalnej bariery, 

powodującej izolację siedlisk przyrodniczych stanowiących przedmiot ochrony w tym obszarze.  

W związku z powyższym nie pogorszy ono ciągłości korytarzy ekologicznych łączących obszary 

chronione, a co za tym idzie – powiązań obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas 

Nadmorski PLH320017 z innymi obszarami. 

 

Przedsięwzięcie w wariancie Niechorze-Pogorzelica nie wpłynie więc na spójność sieci obszarów 

Natura 2000 rozumianą jako kompletność zasobów przyrodniczych w sieci i zachowanie powiązań 

funkcjonalnych między poszczególnymi obszarami Natura 2000 na poziomie regionu 

biogeograficznego w danym kraju, zapewniające utrzymanie we właściwym stanie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków.  

Przedsięwzięcie w wariancie Niechorze-Pogorzelica nie będzie w sposób znacząco negatywny 

oddziaływać na integralność, spójność i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000. 

 

Oddziaływania nieplanowane 

Pośród zdarzeń nieplanowanych, które mogą powodować oddziaływania na obszary Natura 2000 

zidentyfikowane zostały: 

• rozszczelnienie gazociągu w części lądowej w wyniku, którego może dojść do wybuchu gazu 

lub pożaru strumieniowego; 

• przypadkowe uwolnienie ścieków, środków chemicznych lub odpadów na lądzie, m.in.  

w związku z awariami pojazdów i urządzeń. 
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W przypadku rozszczelnienia gazociągu na lądzie może dojść do wybuchu gazu lub pożaru 

strumieniowego, powodującego zniszczenie lub uszkodzenia siedlisk przyrodniczych stanowiących 

przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017. 

Ww. wybuch gazu lub pożar mógłby również spowodować obrażenia lub śmierć osobników 

gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony w obszarze – w przypadku, gdyby były one 

obecne w sąsiedztwie Przedsięwzięcia w trakcie tych zdarzeń. Biorąc jednak pod uwagę, że rejon 

Przedsięwzięcia nie jest obszarem funkcjonalnie istotnym dla tych gatunków, można stwierdzić, że 

jest to bardzo mało prawdopodobne. Przewiduje się, że ew. zniszczenie lub uszkodzenia siedlisk 

przyrodniczych wystąpi w sąsiedztwie Przedsięwzięcia, przy czym w przypadku zapalenia się 

drzewostanu i rozprzestrzenienia się ognia zasięg negatywnego wpływu na przedmioty ochrony 

obszarów Natura 2000 może wykroczyć poza skalę lokalną. Zniszczenie w wyniku pożaru większej 

powierzchni siedlisk leśnych mogłoby potencjalnie wpłynąć na integralność obszaru Natura 2000 

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017. Prawdopodobieństwo rozszczelnienia 

gazociągu na lądzie oceniono jako bardzo małe.  

 

Przypadkowe uwolnienie ścieków, środków chemicznych lub odpadów na lądzie poprzez 

zanieczyszczenie gleby oraz potencjalnie wód powierzchniowych i podziemnych może spowodować 

lokalne pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych chronionych w obszarze, ale tylko  

w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia nieplanowanego 

oceniono jako średnie.  

 

Oddziaływania powiązane 

Z punktu widzenia całościowej oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko, oddziaływanie 

Przedsięwzięcia na siedliska przyrodnicze stanowi jeden z kluczowych elementów (wraz 

oddziaływaniem na florę i faunę) analizowanych podczas oceny jego wpływu na różnorodność 

biologiczną. Ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na różnorodność biologiczną przedstawiona 

została w Rozdziale 9.20 Raportu. 

 

W przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia nie przewiduje się, aby Przedsięwzięcie mogło 

wywrzeć znacząco negatywne skutki dla różnorodności biologicznej obszaru nadmorskiego  

w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych.  

 

Realizacja Przedsięwzięcia , niezależnie od jego wariantu, nie spowoduje degradacji funkcji 

ekosystemów lądowych, wewnątrz których będzie ono zlokalizowane (plaży, wydmowych oraz 

leśnych), od których zależne byłoby zrównoważone trwanie siedlisk przyrodniczych stanowiących 

przedmiot ochrony w obszarze. 

 

Przedsięwzięcie w wariancie Niechorze-Pogorzelica spowoduje utratę niewielkiej powierzchni 

siedliska przyrodniczego 2180 oraz w kumulacji z oddziaływaniem z inwestycji zakładającej budowę 

gazociągu łączącego Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym, jego nieznaczną 

fragmentację. Biorąc pod uwagę powierzchnię planowanego do przekształcenia obszaru siedliska 

przyrodniczego 2180, stanowiącą odpowiednio ok. 0,08% powierzchni tego zasobu w obszarze 

ostoi oraz ok. 0,01% w skali kraju, stwierdzić można, że Przedsięwzięcie nie doprowadzi do 

zmniejszenia powierzchni przedmiotowego siedliska w sposób mogący pogorszyć perspektywy jego 

zachowania w rejonie realizacji Przedsięwzięcia. 

 

Przedsięwzięcie niezależnie od wariantu nie spowoduje izolacji płatów siedliska przyrodniczego 

2180. 

 

Dodatkowo, biorąc pod uwagę założenie projektowe (patrz Rozdział 3 ROOŚ), możliwe 

oddziaływania Przedsięwzięcia i ich wielkość (patrz Rozdział 5 ROOŚ) oraz wyniki oceny 

oddziaływania na przedmiotowy obszar oraz obszary Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003  

i Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 (patrz Rozdział 9.18 ROOŚ), należy stwierdzić, że 
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Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe określone dla obszarów chronionych 

wynikające z RDW (patrz Rozdział 10 ROOŚ). 

Oddziaływania skumulowane 

Przewiduje się, że do kumulacji oddziaływań z oddziaływaniami Przedsięwzięcia w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica w odniesieniu do obszarów Natura 2000 dojdzie w przypadku następujących 

planowanych inwestycji: 

• gazociągu łączącego Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym; 

• zespołu hotelowo-apartamentowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  

w Pogorzelicy. 

Kumulacja oddziaływań Przedsięwzięcia z wyżej wspomnianymi inwestycjami w odniesieniu do 

obszarów Natura 2000 wystąpi w odniesieniu do siedliska przyrodniczego 2180 – Lasy mieszane  

i bory na wydmach nadmorskich stanowiącego przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 i będzie dotyczyła zniszczenia fragmentów 

jego powierzchni. 

Szacowana powierzchnia siedliska przyrodniczego 2180, która zostanie przekształcona na etapie 

budowy gazociągu łączącego Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym wyniesie ok. 6,72 ha, 

co stanowi ok. 0,35% całkowitej powierzchni tego siedliska w obszarze Natura 2000. 

 

Powierzchnia zajmowana przez przedsięwzięcie polegające na budowie zespołu hotelowo-

apartamentowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Pogorzelicy zgodnie  

z kartą informacyjną przedsięwzięcia wynosić będzie ok. 6,12 ha (Dominiak i in., 2018). Zgodnie 

z dokumentacją planu zadań ochronnych dla obszaru (mapą przedstawiającą lokalizację 

przedmiotów ochrony obszaru) całość planowanego zespołu zlokalizowana jest w granicach 

siedliska przyrodniczego 2180. W związku z powyższym realizacja ww. inwestycji wiązać się będzie 

z przekształceniem ok. 0,32% całkowitej powierzchni tego siedliska w obszarze Natura 2000. 

Należy jednak podkreślić, że rzeczywista wielkość powierzchni siedliska przyrodniczego 2180 

przekształcona w wyniku budowy planowanego zespołu hotelowo-apartamentowo-usługowego 

będzie mniejsza, ponieważ teren inwestycji jest już częściowo zagospodarowany – w jego obrębie 

znajdują się: trzy budynki murowane (parterowy z poddaszem, pawilon parterowy i budynek 

parterowy), między którymi znajduje się utwardzenie z płyt betonowych oraz droga utwardzona  

w kierunku ulicy Sztormowej, murowany dom wczasowy 4 kondygnacyjny, budynki gospodarcze, 

przeszklony pawilon oraz pojedyncze drewniane domki letniskowe (Dominiak i in., 2018). 

 

Biorąc pod uwagę, że na potrzeby Przedsięwzięcia dojdzie do przekształcenia ok. 0,08% całkowitej 

powierzchni siedliska przyrodniczego 2180 w obszarze, szacuje się, że skumulowane 

przekształcenie przedmiotowego siedliska będzie dotyczyło ok. 0,75% jego całkowitej powierzchni. 

 

Przyjmując, że powierzchnia siedliska przyrodniczego 2180 w Polsce wynosi ok. 12 000 ha (dane 

EIONET za lata 2007-2012), efekt skumulowany dotyczyć będzie ok. 0,12% powierzchni siedliska 

w skali kraju.  

 

Porównanie wariantów 

Oba rozważane warianty Przedsięwzięcia nie będą oddziaływać w sposób znacząco negatywny na 

obszary należące do sieci Natura 2000, przy czym wpływ Przedsięwzięcia na te obszary będzie 

większy w wariancie Niechorze-Pogorzelica. 

 

W wariancie Niechorze-Pogorzelica realizacja Przedsięwzięcia skutkować będzie zniszczeniem 

fragmentu powierzchni siedliska przyrodniczego 2180 – przedmiotu ochrony ww. obszaru, na 

skutek realizacji w jego obrębie SZG i drogi dojazdowej oraz konieczności utrzymywania nad 

łącznikiem gazociągu i linią pasa terenu odlesionego, na którym niemożliwe będzie odtworzenie się 
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boru bażynowego. Powierzchnia zniszczenia szacowana jest na 1,55 ha, co stanowi 0,08% 

całkowitej powierzchni siedliska w ostoi i nie jest oddziaływaniem znaczącym. 

 

Przedsięwzięcie w wariancie Rogowo nie spowoduje fizycznego przekształcenia ani znaczącego 

pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych będących przedmiotem ochrony w ostoi.  

Oba warianty Przedsięwzięcia nie spowodują pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017, ani nie pogorszą jego powiązań z innymi 

obszarami. 

Obszar ptasi – Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 

Ocena wstępna – Screening 

Na podstawie istniejącej dokumentacji obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010, 

jak i wyników przeprowadzonej inwentaryzacji ornitofauny na obszarze Przedsięwzięcia w obu 

rozważanych wariantach oraz w strefie oddziaływania nie stwierdzono występowania stanowisk ani 

siedlisk gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony tego obszaru. Najbliższe stanowiska 

przedmiotowych gatunków zostały zidentyfikowane podczas inwentaryzacji w odległości ok. 1,3 km 

w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica oraz ok. 800 m w przypadku wariantu Rogowo od 

obszaru Przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie spowoduje więc pogorszenia stanu siedlisk gatunków, 

dla których ochrony wyznaczono przedmiotowy obszar, ani nie wpłynie negatywnie na te gatunki. 

Nie pogorszy ono również integralności przedmiotowego obszaru Natura 2000 ani jego powiązań  

z innymi obszarami. 

 

W związku z powyższym, ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 Wybrzeże 

Trzebiatowskie PLB320010 została zakończona na etapie screeningu. 

 Wnioski 

1) Oba warianty przedsięwzięcia zlokalizowane są w granicach obszarów Natura 2000: 

• wariant Niechorze-Pogorzelica w ostoi siedliskowej Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas 

Nadmorski PLH320017 oraz w ostoi ptasiej Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 

• wariant Rogowo w ostoi siedliskowej Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski 

PLH320017. 

2) W przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica część elementów Przedsięwzięcia będzie 

realizowana w obrębie siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony ostoi. 

Szacowany zakres ingerencji w siedliska jest na tyle niewielki, że nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania i nie wpłynie negatywnie na integralność obszaru i spójność sieci Natura 2000. 

W przypadku ostoi ptasiej nie przewiduje się ingerencji w siedliska ptaków będących 

przedmiotami ochrony – znajdują się one poza obszarem realizacji i oddziaływania 

Przedsięwzięcia. 

3) Przedsięwzięcie w wariancie Rogowo zlokalizowane jest poza siedliskami przyrodniczymi 

będącymi przedmiotem ochrony. Nie przewiduje się wpływu na ten obszar i jego przedmioty 

ochrony. 

4) Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe określone dla obszarów 

chronionych wynikające z RDW. 
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ŚRODOWISKO SOCJOEKONOMICZNE – MORZE 

Realizacja każdej inwestycji na obszarach morskich wymaga spełnienia szeregu zobowiązań, 

mających na celu zabezpieczenie interesów innych użytkowników morza. Wychodząc naprzeciw 

tym potrzebom, Dyrektywa 2014/89/UE, nakłada wymagania przejrzystego planowania na morzu 

oraz współpracy z sąsiadami w tym celu. Dyrektywa 2014/89/UE ma na celu rozstrzyganie 

konfliktów, zachowanie w procesie planistycznym zintegrowanego podejścia, angażowania  

i konsultowania interesariuszy, wykorzystania najlepszych dostępnych danych i informacji, 

uwzględnienia wzajemnego oddziaływania lądu i morza, zapewnienia współpracy transgranicznej 

między państwami członkowskim oraz propagowania współpracy z państwami trzecimi.  

 

Do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 2014/89/UE zostały wdrożone przede 

wszystkim zapisami UOM. Przepisy rozdziału 9 działu II ww. ustawy wprowadzają odrębną regulację 

sporządzania i wydawania planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów morskich. 

 

W zakresie ocen oddziaływania na środowisko, powyższe wymogi konsumuje także Uooś, która  

w art. 66 ust. 1 pkt 15 nakłada obowiązek wykonania analizy możliwych konfliktów społecznych 

związanych z planowanym przedsięwzięciem, a w zakresie oceny wymaga dokonania analizy 

wpływu na dobra materialne (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b Uooś). 

 

Poniższe podrozdziały od 9.22 do 9.33, wypełniają wymogi przywołanych aktów prawnych, a także 

wypełniają zobowiązania określone w punkcie IV.10 postanowienia RDOŚ w Szczecinie z dnia 30 

kwietnia 2018 r., znak: WONS-OŚ.440.1.2017.AT.12.  

9.22 Żegluga i trasy żeglugowe 

W niniejszym rozdziale przedstawiona została charakterystyka żeglugi na Morzu Bałtyckim,  

z uwzględnieniem istniejących tras żeglugowych, a także ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na 

ruch morski statków.  

 Charakterystyka 

Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zatłoczonych mórz na świecie, gdzie transport morski 

stanowi 15% światowego transportu towarów drogą morską. Morze Bałtyckie stanowi drogę 

połączenia między krajami bałtyckimi a resztą świata, umożliwiając stały ruch statków 

komercyjnych, promów, statków pasażerskich i statków rekreacyjnych. Na podstawie danych  

z 2015 r. oszacowano, że około 7900 zarejestrowanych w Międzynarodowej Organizacji Morskiej  

w Londynie (IMO) statków prowadziło działalność na Morzu Bałtyckim, z czego 48% stanowiły statki 

towarowe, 22% tankowce, 5,4% statki pasażerskie, 5,2 % statki serwisowe, 4,3% kontenerowce, 

4,1% statki rybackie, 3,1% statki RO-RO, 7,4% pozostałe statki, 0,5% brak informacji (HELCOM, 

2018). Choć statki te wciąż wpływają i wypływają z akwenu to według HELCOM w każdym 

momencie, na Morzu Bałtyckim znajduje się około 1500 statków zarejestrowanych w IMO.   

 

Głównymi podstawami prawnymi regulującymi zasady ruchu w rejonach ścieśnionych, czyli takich, 

gdzie schodzą się lub krzyżują zwyczajowe trasy, po których nawigują statki i gdzie natężenie ruchu 

wymaga ścisłego uregulowania, są postanowienia IMO. Pełnią one funkcję formalnego regulatora 

ruchu statków na obszarach objętych jurysdykcją państw członków tej organizacji i na wodach 

międzynarodowych, co w praktyce oznacza objęcie swoim zasięgiem prawie wszystkich obszarów 

morskich na Ziemi.  

 

W uzgodnieniu z IMO lokalne urzędy administracji morskiej (w Polsce Urzędy Morskie w Gdyni, 

Słupsku i Szczecinie) ustanawiają systemy rozgraniczenia ruchu (ang. Traffic Separation System), 

strefy objęte szczególnym nadzorem technicznym (Systemy Kontroli Ruchu Statków – ang. Vessel 

Traffic Service), w których istnieje obowiązek zgłaszania przez statki wszelkich manewrów, sytuacji 

wejścia i wyjścia ze strefy, przekraczania kolejnych punktów meldunkowych. 
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Rozpatrywane warianty Przedsięwzięcia nie przebiegają przez obszary objęte TSS lub 

VTS. 

 

W rejonach morza otwartego, poza strefami TSS oraz VTS, kapitanowie statków nie podlegają 

decyzjom centrów nadzoru ruchu i mogą dowolnie podejmować decyzję o kursie i trasie, po której 

będą żeglowali do portu przeznaczenia, chyba że w rejonie ich przebywania aktualnie prowadzona 

jest akcja ratownicza na morzu i zostaną wprowadzeni do tej akcji przez Centrum Koordynacyjne 

Ratownictwa lub prowadzone są inne działania, np. ćwiczenia wojskowe czy prace budowlane na 

morzu itd. W innych sytuacjach kierują się dobrą praktyką morską i wskazaniami lokalnych locji. 

W locji zawarte są informacje o trasach zwyczajowych i zalecanych, o trasach TSS, systemach 

nadzoru ruchu, informacje dot. warunków hydrometeorologicznych w opisywanym akwenie, 

regulacjach prawnych i lokalnych przepisach obowiązujących w portach i na podejściach do tych 

portów, informacje o systemie ratownictwa, łączności radiowej itd. Żadna z locji nie nakazuje 

trzymania się ustalonych tras poza systemami TSS i VTS. Zwykle zwyczajowe trasy żeglugi 

traktowane są jako trasy zalecane, chyba że poziom bezpieczeństwa jest na nich zaniżony. 

Najczęściej locje podają tylko ogólną informację dotyczącą trasy przejścia, wyznaczając istotne 

ograniczenia wynikające z warunków geograficznych, regulacji prawnych krajów, których locja 

dotyczy.  

 
Zgodnie z zasadami IMO informacje o ruchu statków są rejestrowane w ramach systemu AIS. 

Transpondery AIS klasy A, zgodnie z regulacjami IMO (Konwencja o Bezpieczeństwie Życia na 

Morzu – SOLAS) muszą zostać zainstalowane na wszystkich statkach o pojemności brutto 300 ton 

i większej, odbywających podróże międzynarodowe, statkach morskich o pojemności brutto 500 

ton i większej, nie odbywających podróży międzynarodowych, a także na wszystkich statkach 

pasażerskich (HELCOM, 2014). Transpondery AIS klasy B są przeznaczone dla jednostek nie 

objętych Konwencją SOLAS, tj. statków o pojemności brutto mniejszej niż 300 ton odbywających 

podróże międzynarodowe, statków o pojemności brutto mniejszej niż 500 ton, nieodbywających 

podróży międzynarodowych oraz na jednostkach rybackich.  

 

W ramach systemu AIS rejestruje się m.in. informacje o: nazwie, pozycji, kursie, prędkości i typie 

statku (HELCOM, 2014). 

 

Głównym źródłem danych dotyczących tras morskich i żeglugi morskiej są dane z systemu AIS.  

W celu analizy istniejących tras żeglugowych wykorzystano mapy przedstawiające intensywność 

ruchu żeglugowego pokazujące wyniki rocznej rejestracji ruchu statków (dane z 2016 roku).   

 

Na potrzeby opisu stanu bieżącego wykorzystano materiały merytoryczne ze spotkań 

konsultacyjnych Projektu Planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich  

w skali 1:200000 (Projektu PZPPOM). W niniejszym rozdziale wykorzystano również zapisy wersji 

2 Projektu PZPPOM z dnia 2 stycznia 2019 r. Do opisu stanu bieżącego żeglugi na morzu 

wykorzystano liczne opracowania i dane HELCOM (ang. Helsinki Commission). 

 

Ponadto, na potrzeby oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na żeglugę morską opracowana została 

ilościowa analiza ryzyka oparta na danych z systemu AIS. 

 

Ruch statków 

Zgodnie z danymi systemu AIS dotyczącymi ruchu żeglugowego na Morzu Bałtyckim w roku 2016 

zarejestrowano 72252 statków przekraczających wirtualną linię wyznaczoną przez trasę przebiegu 

Baltic Pipe (łącznie wszystkie kraje). Wśród tych statków dominowały frachtowce (45,0%), promy 

pasażerskie (24,2%) i tankowce (12,5%). Statki rybackie stanowiły 5,6%. Ruch pasażerski jest 

w przeważającej mierze związany z portami w zachodniej części Morza Bałtyckiego.  

 

Rysunek 9-121 przedstawia mapę intensywności ruchu statków na podstawie danych systemu 

AIS z roku 2016.  
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Rysunek 9-121 Intensywność ruchu morskiego na podstawie danych AIS z 2016 r. 

Obecnie na Bałtyku istnieje kilkanaście głównych zwyczajowych tras żeglugowych. Mapa poglądowa 

tych tras została przedstawiona poniżej (Rysunek 9-122). 

 

 

Rysunek 9-122 Rozmieszczenie głównych i zwyczajowych tras żeglugowych na południowym Bałtyku  
i rozkład natężenia ruchu statków dysponujących systemem AIS (Instytut Morski w Gdańsku, 2015). 

Nie jest możliwe zaprojektowanie trasy przebiegu rurociągu z Polski do Danii bez przecięcia 

jakichkolwiek tras żeglugowych.  
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Na Rysunku 9-123 przedstawiono poglądowy wykres ilości statków przepływających przez profil 

przebiegu całej trasy Baltic Pipe (od suchego spawu w Danii do suchego spawu w Polsce)  

w wariancie Niechorze-Pogorzelica43. Na wykresie wyraźnie widać zwyczajowe trasy żeglugowe 

odznaczające się znaczną ilością statków w danym kilometrze, w tym trasę I znajdującą się  

w strefie spornej (w granicach objętych niniejszym wnioskiem). 

 

 

Rysunek 9-123 Ilość statków przekraczających trasę Baltic Pipe (wariant Niechorze-Pogorzelica) 
w 2016 r. (Ramboll, 2018). 

Rysunek 9-124 przedstawia te same dane tylko dla polskich obszarów morskich (od granicy strefy 

spornej do miejsca wyjścia na ląd). Poza trasą I nie widać innych obszarów wyróżniających się 

intensywnym ruchem statków.  

 

 

Rysunek 9-124 Ilość statków przekraczających trasę Baltic Pipe w granicach polskich obszarów 
morskich – od granicy strefy spornej do miejsca na ląd (wariant Niechorze-Pogorzelica) w 2016 r. 
(Ramboll, 2018). 

Na Rysunku 9-125 wskazano ilość statków przekraczających Baltic Pipe w granicach 

Przedsięwzięcia w podziale na głębokość ich zanurzenia. 

                                                

 

43 Wykres będzie wyglądał prawie identycznie dla wariantu Rogowo z uwagi na fakt, że najwyższy ruch (Trasa I) odbywa się w odcinku 

wspólnym dla obu wariantów, ponadto ruch statków odbywa się w kierunku wschód-zachód. 
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Rysunek 9-125 Ilość statków przekraczających trasę Baltic Pipe w granicach polskich obszarów 
morskich (wariant Niechorze-Pogorzelica) w 2016 r. w podziale na głębokość zanurzenia (Ramboll, 
2018). 

Trasa I 

Trasa Baltic Pipe przecina trasę I w WSE Polski (w tzw. strefie spornej). Trasa I biegnie w osi 

wschód-zachód wzdłuż polskiego wybrzeża i łączy TSS „Adlergrund” z TSS „Ławica Słupska”. Trasa 

ta stanowi istotną arterię żeglugi morskiej w basenie Morza Bałtyckiego. Żegluga na niej ma 

charakter intensywny. Według AIS w roku 2016 w punkcie skrzyżowania z przebiegiem trasy Baltic 

Pipe zanotowano 6342 statki, w tym 62% to frachtowce, 14% statki rybackie, 13% tankowce. 

Według prognoz ruch statków może zwiększyć się do około 7800 statków w roku 2032 (Ramboll, 

2018). 

 

 

Rysunek 9-126 Udział procentowy poszczególnych rodzajów statków na trasie I w punkcie przecięcia  
z przebiegiem Baltic Pipe w 2016 r.  

Skrzyżowanie gazociągu podmorskiego z Trasą I nastąpi na głębokościach ok. 46 – 54 m, 

jednocześnie w 2016 r. na trasie I nie zanotowano statków o głębokości przekraczającej 19 m 

zanurzenia. W toku uzgodnień z administracją morską, Urząd Morski w Szczecinie wskazał, 
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że w miejscu przecięcia trasy I powinna zostać zachowana przestrzeń minimum 17,5 m głębokości 

umożliwiająca przepływ statków o dużym zanurzeniu do portu w Szczecinie i Świnoujściu. 

Szczegółowe profile batymetryczne dla obu wariantów Przedsięwzięcia zostały wskazane 

w Rozdziale 9.1 Raportu. 

 

Inne trasy 

Przedsięwzięcie przecina w graniach Morza Terytorialnego i w WSE trasy żeglugowe biegnące 

z portu w Szczecinie i Świnoujściu na północ i na wschód wzdłuż polskiego wybrzeża.  

 

Jeden ze szlaków stanowi trasę żeglugową na wyspę Bornholm. Według danych AIS w obszarze 

potencjalnej lokalizacji Przedsięwzięcia (niezależnie od wariantu), na tej trasie zanotowano między 

70 – 130 statków na km przekroju na rok, co stanowi małą liczbę w porównaniu do ponad 1400 

statków/km/rok na trasie I. Na tej trasie większość statków (około 55%) posiada zanurzenie 

pomiędzy 5 a 7 m, natomiast około 21% statków posiada zanurzenie od 7 do 11 m, resztę stanowią 

statki o mniejszym zanurzeniu. 

 

Można również wskazać trasę żeglugową biegnącą wzdłuż polskiego wybrzeża. Intensywność ruchu 

na tej trasie wynosi od około 100 – 150 statków na km na rok. Na tej trasie około 58% posiada 

zanurzenie pomiędzy do 7 m, natomiast około 40% statków posiada zanurzenie od 7 – do 11 m, 

występowały również sporadycznie statki o zanurzeniu przekraczającym 11 m. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich 

Trwają prace nad Projektem PZPPOM. Obecnie dostępna jest wersja 2 Projektu Planu, po 

konsultacjach społecznych przeprowadzonych w lipcu 2018 r. konsultacjom społecznym. Baltic Pipe 

został w sposób wariantowy uwzględniony w Projekcie Planu. W rozpatrywanych wariantach 

przecina dwa obszary o funkcji podstawowej „Transport” tj. obszar POM.15T pokrywający się  

z trasą I oraz POM.10T obejmujący trasy żeglugowe z portu w Szczecinie i Świnoujściu na północ 

w kierunku Bornholmu oraz trasy wzdłuż polskiego wybrzeża. Projekt Planu nie został do tej pory 

uchwalony. W przypadku jego uchwalenia zapisy Planu będą określały zakazy lub ograniczenia  

w korzystaniu z obszaru, inwestycje celu publicznego i warunki korzystania z akwenów. Na 

obecnym etapie w przypadku obu tych akwenów gazociąg podmorski został uwzględniony 

w  ramach funkcji dopuszczalnych dla akwenu (Urząd Morski w Gdyni, 2019).  
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Rysunek 9-127 Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 ze 
stycznia 2019 r. (mapa w pełnej rozdzielczości dostępna na stronie www.umgdy.gov.pl)
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Wypadki na Morzu Bałtyckim 

Dane HELCOM wskazują, że w latach 2011 – 2015 na Morzu Bałtyckim wystąpiło 1520 wypadków, 

około 300 zdarzeń na rok. (HELCOM, 2018). 

 

 

Rysunek 9-128 Przestrzenny rozkład wypadków na Morzu Bałtyckim w latach 2011-2015 (HELCOM, 
2018). 

Najczęstszą przyczyną zdarzeń awaryjnych w latach 2011-2015 było wejście na mieliznę (21%), 

uszkodzenie urządzeń (21%) oraz kolizje (16%).  

 

W polskich obszarach morskich nie zdarzył się dotychczas katastrofalny wyciek substancji 

szkodliwej dla ekosystemu. Jednakże poważny wypadek, stanowiący realne zagrożenie dla 

środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, z udziałem statku przewożącego ładunek chemiczny, 
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wydarzył się 1 stycznia 1979 roku. Nieopodal Karwi został wyrzucony na brzeg holenderski 

chemikaliowiec m/s Anna Broere z ładunkiem 2400 ton paraksylenu. Pomyślnie zakończona akcja 

ściągania jednostki z mielizny trwała niespełna trzy tygodnie (Portal NaszBałtyk.pl). 

Istniejące presje antropogeniczne 

Wśród najważniejszych presji antropogenicznych na żeglugę i transport morski należy wymienić: 

 

Infrastruktura techniczna na morzu 

Obecność elementów infrastruktury technicznej może wpływać na ruch morski. W przypadku kabli 

i rurociągów układanych na lub pod dnem jest to związane przede wszystkim z etapem budowy. 

Obiekty nawodne, takie jak morskie farmy wiatrowe, mogą natomiast stanowić przeszkodę dla 

ruchu morskiego, a nawet wpłynąć na zmianę zwyczajowych tras żeglugowych. W pobliżu 

Przedsięwzięcia, na polskich obszarach morskich nie zostały wybudowane żadne konstrukcje 

nawodne. Ewentualne obszary pod morskie farmy wiatrowe zostały opisane szerzej w Rozdziale 

9.25 Raportu.  

 

Poszukiwanie i wydobycie surowców 

Przedsięwzięcie, w wariancie Rogowo, przebiega przez obszar potencjalnej koncesji Ustronie N. 

Działania prowadzone przez morski sektor wydobywczy (działania związane z poszukiwaniem, 

rozpoznawaniem i wydobywaniem surowców) mogą wpływać na intensywność ruchu morskiego na 

obszarze tejże koncesji. Na trasie przebiegu części morskiej wariantu Rogowo, w granicach Morza 

Terytorialnego, zidentyfikowane zostały obszary perspektywiczne występowania piasku, które 

mogą być wykorzystane w przyszłości do sztucznego zasilania brzegu morskiego rozmieszczone 

wzdłuż polskiego wybrzeża. W przypadku wykorzystania tych złóż do zasilania brzegu, wiązać się 

to będzie z intensyfikacją ruchu. Działalność związana z wydobyciem surowców została opisana  

w Rozdziale 9.26 Raportu. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Z uwagi na rolę jaką żegluga morska odgrywa dla gospodarek krajów regionu Morza Bałtyckiego 

należy uznać znaczenie zasobu za duże.  

 

Podatność na oddziaływania przedsięwzięcia 

Podatność zasobu przedstawiono w podziale na wszystkie etapy realizacji inwestycji.   

 

Etap budowy 

Pojawienie się nowych struktur na dnie morskim – obecność gazociągu 

Obecność rurociągu na dnie morskim (na odcinkach, w których rurociąg jest niezakopany w dnie) 

może powodować ograniczenia przepływu statków o dużym zanurzeniu. Oddziaływanie to 

rozpocznie się już na etapie budowy. Dotyczy to przede wszystkim obszarów płytkich. Należy 

jednak zaznaczyć, że rurociąg z dużym prawdopodobieństwem zostanie zakopany w dnie na 

odcinkach, gdzie głębokość będzie wynosić mniej niż 20 m. Ponadto, główna trasa żeglugowa na 

polskich obszarach morskich (trasa I) krzyżuje się z projektowaną trasą Baltic Pipe na głębokości 

ponad 40 m. W związku z tym podatność na oddziaływanie statków pływających na Morzu 

Bałtyckim jest mała. 

 

Ograniczenie żeglugi wokół obszaru budowy może spowodować utrudnienia dla żeglugi,  

w szczególności w obszarze intensywnie użytkowanych tras żeglugowych (trasa I). Przy ocenie 

podatności należy mieć na uwadze prawo swobodnego przepływu statków, wynikające z Konwencji 

UNCLOS (Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza), a także chwilowy charakter 

oddziaływania i jego ograniczony zakres przestrzenny (statki będą zobowiązane omijać obszar  

o promieniu 2-3 km). Może to spowodować wydłużenie trasy i konieczność zachowania szczególnej 

ostrożności. W związku z powyższym podatność receptora w najdalej idącym scenariuszu (trasa I), 

należy uznać za średnią. 
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Obecność jednostek pływających 

Budowa gazociągu będzie wiązała się ze zwiększonym ruchem jednostek pływających na trasie  

z obszaru budowy do portów (np. transport elementów, badania), co teoretycznie może 

spowodować utrudnienia dla żeglugi. Mając na uwadze fakt, że w każdym momencie na Morzu 

Bałtyckim znajduje się ponad 1500 statków, podatność receptora należy uznać za pomijalną. 

 

Etap eksploatacji 
Zajęcie dna – obecność gazociągu 

Analogicznie jak w przypadku oddziaływania na etapie budowy, podatność na oddziaływanie należy 

uznać za małą. 

 

Ograniczenie żeglugi wokół statków do serwisu 

Na etapie eksploatacji mogą wystąpić ograniczenia żeglugi wokół statków serwisowych  

i inspekcyjnych. Z uwagi na rozmiary jednostek ograniczenia te mogą wynosić do 500 m od statku. 

Obszar ograniczonej żeglugi będzie przesuwał się w miarę postępu prac. Planowe badania  

i inspekcje będą realizowane z częstotliwością 1-2 na rok przez pierwsze 5 lat następnie raz na  

3 lata po tym okresie. Mając to na uwadze podatność na oddziaływanie będzie mała. 

 
Strefa bezpieczeństwa wokół gazociągu 

Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa oznaczać będzie zakaz kotwiczenia w granicach strefy, co 

jednak stanowi ograniczenia dla jednostek pływających, które z założenia nie powinny kotwiczyć 

na trasach żeglugowych z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Podatność na oddziaływanie należy 

uznać zna pomijalną. 

 

Etap likwidacji 

Fizyczna ingerencja w dno morskie, usunięcie gazociągu 

Usunięcie gazociągu będzie miało pozytywny wpływ na żeglugę, gdyż usuwana będzie ewentualna 

bariera fizyczna dla żeglugi. W przypadku pozostawienia rurociągu w dnie morskim podatność 

należy uznać, analogicznie jak na etapie budowy i eksploatacji, za małą. 

 
Ograniczenie żeglugi wokół obszaru likwidacji 

Analogicznie jak na etapie budowy podatność na oddziaływanie można uznać za średnią. 

 
Obecność jednostek pływających 

Analogicznie jak na etapie budowy podatność na oddziaływanie można uznać za pomijalną. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie oceny wrażliwości receptorów uwzględniając ich 

znaczenie oraz podatność na oddziaływania w podziale na etapy realizacji Przedsięwzięcia. 

Tabela 9-149 Wrażliwość receptorów na oddziaływania projektu.  

Zaburzenie/ 
emisja 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap budowy 

Pojawienie się 
nowych struktur 
na dnie morskim 
– obecność 
gazociągu 

Ograniczenie 
żeglugi statków  
o dużym 
zanurzeniu (już 
na etapie 

budowy) 

Żegluga 
morska 

Duże Mała Średnia 

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
obszaru budowy 

Ograniczenie 
żeglugi  
i kotwiczenia  

Żegluga 
morska 

Duże Średnia Wysoka 

Obecność 
jednostek 
pływających 

Utrudnienia dla 
żeglugi 

Żegluga 
morska 

Duże Pomijalna Niska 

Etap eksploatacji 
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Zaburzenie/ 
emisja 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Zajęcie dna – 
obecność 
gazociągu 

Ograniczenie 
żeglugi statków  
o dużym 
zanurzeniu 

Żegluga 
morska 

Duże Mała Średnia 

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
statków do 
serwisu 

Ograniczenie 

żeglugi  
i kotwiczenia 

Żegluga 
morska 

Duże Mała Średnia 

Strefa 
bezpieczeństwa 
wokół gazociągu 

Ograniczenie 
żeglugi  
i kotwiczenia 

Jednostki 
pływające 

Duże Pomijalna Niska 

Etap likwidacji 

Fizyczna 
ingerencja w dno 
morskie, 
usunięcie 
gazociągu 

Przywrócenie 
możliwości 
wykorzystania 
obszaru dla 
innych 
użytkowników 
morza  
(w przypadku 
usunięcia 
rurociągu) 

Żegluga 
morska 

Duże Nie dotyczy Nie dotyczy 

Ograniczenie 
żeglugi statków  
o dużym 
zanurzeniu  
(w przypadku 
pozostawienia 
gazociągu na 
dnie) 

Żegluga 
morska 

Duże Mała Średnia 

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
obszaru 
likwidacji 

Ograniczenie 
żeglugi  
i kotwiczenia  
 

Żegluga 
morska 

Duże Średnia Wysoka 

Obecność 
jednostek 
pływających 

Utrudnienia dla 
żeglugi 

Żegluga 
morska 

Duże Pomijalna Niska 

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na poszczególnych etapach: budowy, 

eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. W rozdziale tym 

zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na poszczególne elementy 

środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na żeglugę  

i trasy żeglugowe, występujące w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena została wykonana 

zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na znaczenie 

poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, 

określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, 

intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ), z wrażliwością danego receptora, 

określoną w rozdziale powyżej, jako pochodnej jego znaczenia i podatności na dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na opisywane w rozdziale receptory zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-150 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

w funkcjonowaniu danego receptora, mieszczące się w granicach naturalnej zmienności, nie były 

przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Oddziaływania średnie oraz duże zostały natomiast  
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Tabela 9-150 Znaczenie oddziaływania na żeglugę i trasy żeglugowe w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Pojawienie się nowych struktur na 
dnie morskim – obecność 
gazociągu 

Ograniczenie żeglugi statków o 
dużym zanurzeniu (już na 
etapie budowy) 

WP Umiarkowane Średnia Średnie 

WA Umiarkowane Średnia Średnie 

Ograniczenie żeglugi wokół 
obszaru budowy 

Ograniczenie żeglugi  
i kotwiczenia  

WP Małe Wysoka Średnie 

WA Małe Wysoka Średnie 

Obecność jednostek pływających Utrudnienia dla żeglugi 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Etap eksploatacji  

Zajęcie dna – obecność gazociągu 
Ograniczenie żeglugi statków o 
dużym zanurzeniu 

WP Umiarkowane Średnia Średnie 

WA Umiarkowane Średnia Średnie 

Ograniczenie żeglugi wokół 
statków do serwisu 

Ograniczenie żeglugi  
i kotwiczenia 

WP Pomijalne Średnia Małe 

WA Pomijalne Średnia Małe 

Strefa bezpieczeństwa wokół 
gazociągu 

Ograniczenie żeglugi  
i kotwiczenia 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Etap likwidacji 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie, usunięcie gazociągu 

Ograniczenie żeglugi statków o 
dużym zanurzeniu  

WP Umiarkowane Średnia Średnie 
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(w przypadku pozostawienia 
gazociągu na dnie) WA Umiarkowane Średnia Średnie 

Ograniczenie żeglugi wokół 
obszaru likwidacji 

Ograniczenie żeglugi  
i kotwiczenia  
 

WP Małe Wysoka Średnie 

WA Małe Wysoka Średnie 

Obecność jednostek pływających Utrudnienia dla żeglugi 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na żeglugę i trasy żeglugowe, należy 

spojrzeć z szerszej perspektywy na kluczowe parametry realizacji Przedsięwzięcia i parametry 

środowiska.  

 

W odniesieniu do rozpatrywanego receptora, za kluczowe uwarunkowania wpływające na 

możliwość i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

• środowiskowe: 

o głębokość w miejscu krzyżowania się Przedsięwzięcia z trasami żeglugowymi; 

• antropogeniczne: 

o liczba statków korzystających z głównych tras żeglugowych przecinających trasę 

przebiegu Przedsięwzięcia,   

o liczba statków zaangażowanych w prace, wokół których ustanowione są strefy 

ograniczenia żeglugi i kotwiczenia oraz zasięg tych stref, 

o czas trwania prac budowlanych, 

o zasięg ograniczenia żeglugi wokół statków, 

o różnica w długościach nowych i dotychczasowych tras przepływu statków, 

o sposób układania gazociągu, występowanie ograniczenia dla statków o dużym 

zanurzeniu, 

o liczba statków o dużym zanurzeniu przepływających przez obszary z ograniczeniem, 

o różnica w długościach nowych i dotychczasowych tras przepływu statków o dużym 

zanurzeniu, 

o wielkość strefy bezpieczeństwa i zakres ograniczeń ustalonych w strefie, 

o częstotliwość prac inspekcyjnych i serwisowych rurociągu, 

o czas trwania prac serwisowych, 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania. 

Zestawienie informacji o kluczowych czynnikach wpływających na możliwość i skalę wystąpienia 

oddziaływań w kontekście analizowanego elementu prezentuje Tabela 9-151. 

Tabela 9-151 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Głębokość w miejscu 
krzyżowania się Przedsięwzięcia 
z trasami żeglugowymi 

9.22.1 

Trasa I ok. 45-55 m 
 
trasę na wyspę 
Bornholm – > 20 m 
 
trasa wzdłuż 
wybrzeża – ok. 11-19 
m 

Trasa I 46-54m 
 
trasę na wyspę 
Bornholm – > 20 m 
 
trasa wzdłuż 
wybrzeża – > 20 m 

Liczba statków zaangażowanych 
w prace, wokół których 
ustanowione są strefy 
ograniczenia żeglugi i 
kotwiczenia  

3.5 

1-2 statki budowlane 
non stop 
do 2 statków do 
obsługi kotwic 
2-4 statków/dzień - 
dostawa rur 
1 statek/tydzień- 
zaopatrzenie żywność 

1-2 statki budowlane 
non stop 
do 2 statków do 
obsługi kotwic 
2-4 statków/dzień - 
dostawa rur 
1 statek/tydzień- 
zaopatrzenie żywność 

Czas trwania prac budowlanych 3.9 Ok. 22 miesiące Ok. 22 miesiące 

Tempo instalacji 
3.5.7 
3.5.8 

>20m 2,5-4 km/d 
 
<20m 0,5 km/d 

>20m 2,5-4 km/d 
 
<20m 0,5 km/d 

Zasięg ograniczenia żeglugi 
wokół statków 

5.1.6 
1-1,5 km wokół 
statków 
instalacyjnych 500 m 

1-1,5 km wokół 
statków 
instalacyjnych 500 m 
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Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

wokół pozostałych 
statków 

wokół pozostałych 
statków 

Sposób układania gazociągu, 
występowanie ograniczenia dla 
statków o dużym zanurzeniu 

3.5.8 
4.5 

Prawdopodobnie 
gazociąg zakopany w 
dnie na głębokościach 
mniejszych niż 20m. 
Nie można wykluczyć 
jednak, że zostanie 
ułożony na dnie. 
 
Może wystąpić 
ograniczenie na trasie 
wzdłuż wybrzeża w 
odległości ok. 20-25 
km od brzegu. 

Prawdopodobnie 
gazociąg zakopany w 
dnie na głębokościach 
mniejszych niż 20m. 
Nie można wykluczyć 
jednak, że zostanie 
ułożony na dnie. 
 
Nie występują 
ograniczenia dla 
żeglugi. 

Liczba statków o dużym 
zanurzeniu przepływających 
przez obszary z ograniczeniem 

9.22.1 

do 60 
statków/km/rok – 
statki o zanurzeniu > 
7m 

Nie dotyczy 

Różnica w długościach nowych i 
dotychczasowych tras przepływu 
statków o dużym zanurzeniu 

9.22.1 
Kilka kilometrów (w 
najdalej idącym 
scenariuszu) 

Nie dotyczy 

Wielkość strefy bezpieczeństwa  5.2.4 

Maksymalnie 500 m 
po każdej ze stron 
rurociągu, na całej 
jego długości 

Maksymalnie 500 m 
po każdej ze stron 
rurociągu, na całej 
jego długości 

Zakres ograniczeń ustalonych w 
strefie bezpieczeństwa  

5.2.4 Zakaz kotwiczenia Zakaz kotwiczenia 

Częstotliwość prac 
inspekcyjnych i serwisowych 
rurociągu 

3.7.3 

Co roku przez 
pierwszych 5 lat 
eksploatacji, 
następnie co 3 lata. 

Co roku przez 
pierwszych 5 lat 
eksploatacji, 
następnie co 3 lata. 

Czas trwania prac 
inspekcyjnych/serwisowych 

3.7.3 
Inspekcje mają 
charakter chwilowy 
na danym odcinku. 

Inspekcje mają 
charakter chwilowy 
na danym odcinku 

Występowanie przedsięwzięć 
kumulujących negatywne 
oddziaływania 

9.22.1 
Obszar pod morskie 
farmy wiatrowe  

Obszar pod morskie 
farmy wiatrowe  

 

Oddziaływania nieznaczące 

Oddziaływania pomijalne obejmują utrudnienia dla żeglugi w związku ze zwiększonym ruchem 

jednostek pływających, wokół których nie będą stosowane ograniczenia żeglugi (statki dostawcze, 

transport załóg itp.). Statki te będą korzystały ze zwyczajowych tras i będą poruszały się  

z normalną prędkością w związku z czym oddziaływanie będzie pomijalne. 

  

Oddziaływanie związane z objęciem gazociągu strefą bezpieczeństwa również uznano za pomijalne, 

gdyż kotwiczenie jest zabronione na trasach żeglugowych. Nie zakłada się wyłączenia strefy 

bezpieczeństwa z żeglugi jako takiej. 

 

Ograniczenia żeglugi i kotwiczenia wokół statków wykorzystywanych na etapie eksploatacji do 

inspekcji i serwisu oceniono jako małe, ze względu na małą częstotliwość, chwilowy charakter  

i lokalny zasięg.  

 

Oddziaływanie związane z ograniczeniem żeglugi wokół obszaru budowy oraz likwidacji oceniono 

jako średnie, ze względu na obecność na polskich obszarach morskich intensywnie 

eksploatowanych tras żeglugowych (trasa I). W miejscu skrzyżowania trasy I w 2016 r. zanotowano 

6342 statki. Ograniczenia żeglugi w rejonie trasy I będzie wynosić 1 – 1,5 km, ze względu na 

znaczną głębokość w tym miejscu i możliwość wykorzystania jednostek wyposażonych  

w dynamiczne pozycjonowanie i barek kotwiczonych. Żegluga statków niezwiązanych z projektem 
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będzie wykluczona w tym obszarze. Oddziaływanie będzie miało jednak charakter chwilowy, gdyż 

tempo instalacji będzie wynosić 2,5 – 4 km na dzień. Statki będą jednak zobowiązane ominąć 

obszar budowy, co jednak nie powinno stanowić istotnego utrudnienia ze względu na swobodę 

żeglugi i brak innych ograniczeń w najbliższym sąsiedztwie. Ponadto, głębokość wód w obszarze 

skrzyżowania trasy I jest wystarczająco duża, aby nie występowało ryzyko ugrzęźnięcia.  

 

Na pozostałych trasach żeglugowych ruch jest znacznie mniejszy i wynosi od 70 do 150 jednostek 

na km szerokości trasy na rok. W związku z tym ewentualne utrudnienia będą dotyczyć kilku 

jednostek pływających, które w danym okresie mogą korzystać z tej trasy.  

 

Zakłada się, że informacje dotyczące planowanego zakresu prac i konieczności zachowania 

ostrożności w rejonie prac będą publikowane przez administrację morską zgodnie z przyjętą 

praktyką. 

 

W ramach Przedsięwzięcia założono z dużym prawdopodobieństwem, że rurociąg zostanie 

zakopany w dnie na głębokościach mniejszych niż 20 m. Przeanalizowano jednak najdalej idący 

scenariusz, w którym rurociąg nie jest zakopywany. Oddziaływanie ma szczególne znaczenie  

w wariancie Niechorze-Pogorzelica w odległości około 20-25 km od brzegu, na trasie wzdłuż 

polskiego wybrzeża. Zgodnie z danymi systemu AIS (Rysunek 9-125), z trasy tej korzystają statki 

o zanurzeniu 7-11 m, sporadycznie również statki o większym zanurzeniu. W 2016 r. zanotowano 

do 60 statków w tym przedziale zanurzenia przypadających na każdy kilometr gazociągu 

przekraczającego tę trasę żeglugową. Nachylenie dna w tym obszarze jest duże w związku z czym 

głębokość zmienia się istotnie wraz z odległością od brzegu. W odległości 20 km od brzegu 

głębokość wynosi około 12 m, a w odległości 25 km już 16 m. Powyższe uwarunkowania zostały 

wzięte pod uwagę na etapie projektowania w analizie ryzyka (patrz Rozdział 4.5 Raportu). Gazociąg 

zostanie zakopany na odcinku, gdzie występuje ryzyko uderzenia w rurociąg tj. w odległości od 18 

do 23 km od brzegu w wariancie Niechorze-Pogorzelica. Powyższe oddziaływanie nie występuje  

w wariancie Rogowo ze względu na większe nachylenie dna i większą głębokość w miejscu 

krzyżowania się z wymienioną wyżej trasą żeglugową. Mając powyższe na uwadze oddziaływanie 

uznano za nieznaczące.  

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na żeglugę i trasy żeglugowe w żadnym  

z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu budowy, 

eksploatacji i likwidacji.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi 

zostały opisane w Rozdziale 4 i 5 Raportu.  

 

Podstawowe ryzyka, na wszystkich etapach są związane z przejściem Przedsięwzięcia (niezależnie 

od wariantu) przez trasy żeglugowe. Oznacza to zwiększone ryzyko kolizji statków poruszających 

się po trasach żeglugowych ze statkami wykorzystywanymi przy realizacji i obsłudze 

Przedsięwzięcia. Może również wystąpić ryzyko uszkodzenia gazociągu spowodowane 

opuszczeniem kotwicy lub w wyniku zatopienia statku. Ryzyko wystąpienia zdarzeń 

nieplanowanych związanych z ruchem statków zostało przeanalizowane i przedstawione  

w Rozdziale 4.5 Raportu.  

 

Oddziaływania powiązane 

Nie zidentyfikowano oddziaływań powiązanych.  

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na żeglugę i trasy żeglugowe zlokalizowane 

są obszary przeznaczone w Projekcie PZPPOM pod morskie farmy wiatrowe. Należy jednak 
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zaznaczyć, że w pobliżu Przedsięwzięcia nie jest obecnie planowana żadna farma wiatrowa na 

morzu (brak wydanych pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp konstrukcji  

i urządzeń pod morskie elektrownie wiatrowe). Oznacza to, że w przypadku rozwoju tej technologii 

pierwsze instalacje powstaną wiele lat po zakończeniu budowy Przedsięwzięcia. Ponadto  

w projekcie PZPPOM wyznaczone zostały korytarze, których funkcją podstawową jest transport 

morski. W związku z powyższym nie przewiduje się kumulacji oddziaływań w tym zakresie.  

 

Nie wystąpi również kumulacja oddziaływań z częścią gazociągu zlokalizowaną na duńskich  

i szwedzkich obszarach morskich. Realizacja Przedsięwzięcia nie spowoduje utrudnień dla ruchu 

statków po głównych trasach żeglugowych.   

 

Porównanie wariantów 

Ruch statków na polskich obszarach morskich w omawianym obszarze odbywa się z reguły  

w kierunku wschód – zachód, w związku z tym można przyjąć, że ruch statków jest analogiczny 

dla obu wariantów. Różnice wynikają jednak z batymetrii i ewentualnych następujących z tego 

ograniczeń dla statków o dużym zanurzeniu. Biorąc pod uwagę projektowane zabezpieczenia,  

w tym zakopanie gazociągu w miejscach wystąpienia ryzyka uderzenia statków o rurociąg 

oddziaływania dla obu wariantów będą porównywalne.  

 Wnioski  

1) Przedsięwzięcie będzie powodować oddziaływania o znaczeniu pomijalnym, małym oraz 

średnim. Wśród najważniejszych oddziaływań należy wymienić: ograniczenie żeglugi statków 

o dużym zanurzeniu na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji, ograniczenie żeglugi  

i kotwiczenia wokół statków wykorzystywanych do budowy i demontażu. Będą to jednak 

oddziaływania nieznaczące. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na żeglugę i trasy żeglugowe  

w żadnym z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu 

budowy, eksploatacji i likwidacji.  

3) Realizacja Przedsięwzięcia wiąże się z ryzykiem wystąpienia zdarzeń nieplanowanych tj. kolizji 

statków oraz uszkodzenia gazociągu przez kotwice statków. Na podstawie wykonanej analizy 

ryzyka i prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń nieplanowanych nie stwierdzono 

oddziaływań znaczących.    

4) W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na żeglugę i trasy żeglugowe nie wystąpi 

kumulacja oddziaływań z innymi przedsięwzięciami. 

5) Oddziaływanie Przedsięwzięcia na żeglugę i trasy żeglugowe w każdym z rozważanych 

wariantów można uznać za równoważne. 
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9.23 Rybołówstwo komercyjne 

W niniejszym rozdziale przedstawiona została charakterystyka sektora rybołówstwa morskiego na 

polskich obszarach morskich oraz ocena oddziaływania na ten sektor.  

 

Szczegółowy opis i ocena wpływu Przedsięwzięcia na ichtiofaunę, w tym gatunki poławiane 

komercyjnie zostały przedstawione w Rozdziale 9.12 Raportu. 

 Charakterystyka 

Rybołówstwo komercyjne jest wykonywane prawie na całym Bałtyku przez wszystkie kraje  

w regionie. Działalność połowowa jest monitorowana przez obowiązek składania raportów 

połowowych przez wszystkie komercyjne jednostki rybackie. Raporty zawierają takie informacje 

jak: data, stosowane narzędzia połowowe, lokalizacja, masa połowu w podziale na gatunki). Dane 

te są następnie wykorzystywane do oceny przestrzennego rozłożenia połowów.  

 

Dane o aktywności floty rybackiej na polskich obszarach morskich, w najbardziej szczegółowym 

ujęciu, są dostępne dla tzw. kwadratów rybackich lub inaczej kwadratów bałtyckich (powierzchnia 

pojedynczego kwadratu to ok. 390 km2), opracowane dane odnoszą się do powierzchni całych 

kwadratów. Kwadraty rybackie stanowią bardziej szczegółowy podział tzw. kwadratów ICES (ang. 

International Council for the Exploration of the Sea) o wymiarach około 30 x 30 mil morskich (około 

3500 km2). Jeden kwadrat ICES zawiera 9 kwadratów bałtyckich. Bardziej ogólnym poziomem 

podziału od kwadratów ICES są podobszary (lub podrejony), których w Morzu Bałtyckim jest 12 

(numeracja od 21 do 32). 

 

Przedsięwzięcie przebiega przez: a) podobszary 24 i 25, b) kwadraty ICES: 38G4, 37G4, 37G5, c) 

kwadraty rybackie: BE3, BE4, BE5, BE6, BF2, BF3, BF4 (patrz Rysunek 9-129). 

  

Na potrzeby niniejszego rozdziału zlecone zostało wykonanie opracowania pod nazwą 

„Charakterystyka uwarunkowań dotyczących rybołówstwa – część polska gazociągu podmorskiego 

Baltic Pipe” (Cieszkowski, 2018), które stanowi Załącznik nr 4 do Raportu OOŚ. Opracowanie bazuje 

na literaturze przedmiotu oraz materiałach opublikowanych w latach 2012-2018. Do analizy 

wykorzystano dane administracyjne gromadzone przez Departament Rybołówstwa Ministerstwa 

Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dla wskazanych wyżej kwadratów rybackich. Dane  

w odniesieniu do wybranych kwadratów połowowych, które pozyskane zostały z systemu 

przetwarzania danych o statkach rybackich ERS (ang. Electronic Reporting System) pochodzą  

z dzienników połowowych prowadzonych w formie elektronicznej lub papierowej, z comiesięcznych 

sprawozdań połowowych składanych w formie papierowej oraz z dokumentów pierwszej sprzedaży 

ryb.  

 

Wykorzystano także dane z satelitarnego systemu monitorowania statków rybackich (VMS) –  

w odniesieniu do statków o długości całkowitej powyżej 12 m. Poddano analizie informacje 

pochodzące z rejestru statków rybackich stacjonujących w portach zlokalizowanych w rejonie 

Przedsięwzięcia. Są to dane o nakładzie połowowym (dni połowowe, narzędzia połowowe, 

przedziały długości całkowitej statków rybackich), zestawienia ilości wydanych zezwoleń i dane z 

raportów z połowów rekreacyjnych. 
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Rysunek 9-129 Mapa wariantów Przedsięwzięcia na tle podobszarów, kwadratów rybackich i kwadratów 
ICES. 

Działalność połowowa jest ściśle regulowana. Na poziomie Unii Europejskiej następuje ustalanie 

limitów kwot połowowych, co leży w kompetencjach Rady UE i odbywa się w drodze negocjacji. 

Decyzje  

w sprawie kwot dla Bałtyku zapadają zazwyczaj na październikowym posiedzeniu Rady Ministrów 

UE. W oparciu o propozycje Komisji Europejskiej uzgodnione stanowisko Rady jest odzwierciedlane 

w corocznym rozporządzeniu o podziale kwot połowowych, czyli kwot do podziału między 

uprawnione państwa członkowskie UE, w tym Polskę. 

 

Zasadniczym aktem prawnym w Polsce ustanawiającym zasady dotyczące uprawiania rybołówstwa 

jest Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. 2015 r., poz. 222, z późn. 

zm.), która weszła w życie w dniu 4 marca 2015 r. i uchyliła ustawę z dnia 19 lutego 2004 r.  

o rybołówstwie (Dz. U. 2004 nr 62 poz. 574, z późn. zm.). Obowiązująca ustawa określa zasady 

dotyczące wykonywania rybołówstwa, zakres zadań i właściwość organów w odniesieniu do 

nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do połowów, jak również zasady dotyczące nadzoru 

nad rybołówstwem morskim oraz nad wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich. 

Szczegółowe przepisy zostały zawarte w aktach wykonawczych do Ustawy o rybołówstwie morskim. 

 

Wykonywanie komercyjnego rybołówstwa morskiego jest działalnością regulowaną. Aby móc ją 

prowadzić, należy posiadać status armatora statku, a statek musi być wpisany do rejestru statków 

rybackich (art. 13 Ustawy o rybołówstwie morskim), prowadzonego przez ministra właściwego do 

spraw rybołówstwa. Po spełnieniu tych warunków wydawana jest licencja połowowa (art. 33 Ustawy 

o rybołówstwie morskim), która potwierdza prawo do prowadzenia połowów komercyjnych. 

Dodatkowo, wykonywanie rybołówstwa komercyjnego w danym roku kalendarzowym wymaga 

uzyskania specjalnego zezwolenia połowowego – SZP (art. 40 Ustawy o rybołówstwie morskim). 

W zezwoleniu połowowym określa się organizmy morskie będące celem połowów, rejon połowów 
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i rodzaj narzędzi oraz wnioskowaną kwotę połowową, jeśli dany gatunek podlega limitacji44. 

Również prowadzenie połowów naukowo-badawczych oraz sportowo-rekreacyjnych wymaga 

otrzymania specjalnych zezwoleń. 

 

Połowy  

Podstawowymi gatunkami ryb poławianymi przez polskich rybaków w Morzu Bałtyckim są: dorsz, 

szprot, śledź, łosoś, troć i ryby płaskie, ponadto poławiane są gatunki ryb słodkowodnych, takich 

jak sandacz, leszcz, okoń, płoć. Poniżej w tabeli oraz na wykresie przedstawiono wartości połowów 

(w tonach) kluczowych ryb poławianych komercyjnie na polskich obszarach morskich na przestrzeni 

lat 2012-2017). Charakterystyka gatunków ryb została przedstawiona w Rozdziale 9.12 Raportu. 

 

W Tabeli 9-152 przestawione zostały wielkości połowów na polskich obszarach morskich w podziale 

na gatunki i lata. 

Tabela 9-152 Wielkość połowów bałtyckich na polskich obszarach morskich w latach 2012-2017  
w podziale na ważniejsze gatunki ryb (źródło: Kuzebski 2015, 2017). 

Gatunek 
Wielkość połowów (tony) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Szprot 63 119 80 988 58 575 64 200 60 100 69 900 

Dorsz 14 844 12 496 11 896 13 600 10 300 7 300 

Śledź 27 114 23 581 28 137 39 700 44 100 43 500 

Stornia 10 089 11 867 12 640 9 400 15 100 11 000 

Okoń 996 952 1 125 900 1 000 900 

Sandacz 308 404 300 200 300 200 

Inne 4 104 3 787 5 789 6 700 8 100 3 800 

Razem 120 575 134 075 118 462 134 700 138 900 136 600 

 

Największy udział w połowach miał szprot, który stanowił ponad 50% połowów polskiej floty 

bałtyckiej. Kolejnym ważnym gatunkiem w strukturze połowów pod względem udziału był śledź 

(26,32%), następnie dorsz (8,99%) oraz stornia (8,95%). 

 

Wielkość połowów bałtyckich w latach 2012–2017 podlegała wahaniom od 138 900 ton w 2016 r. 

do 118 462 w 2014 r. Kilkunastu procentowy spadek wielkości połowów w 2014 r. był skutkiem 

pogorszenia się stanu populacji dwóch najważniejszych gatunków ryb – szprota i dorsza.  

W kolejnych latach obserwuje się tendencję malejącą w połowach dorszy wschodniego Bałtyku, 

co wynika ze słabej kondycji osobników tego stada, spowodowanej szeregiem czynników o różnym 

charakterze i znaczeniu, w tym m.in.: znacznym stopniem zapasożycenia, pogorszeniem warunków 

hydrologicznych dla tarła, zmianami w dostępności pożywienia, niekorzystnymi zmianami 

w strukturze stada tarłowego (Grawiński i in., 2013; Casini i in., 2016, Horbowy, 2018a). 

 

Wskazane wyżej wielkości połowów przekładają się na wykorzystanie kwot połowowych, które 

ministerstwo właściwe do spraw rybołówstwa morskiego przyznaje corocznie armatorom. Na 

podstawie analizy kwot połowowych w latach 2012-2017 można stwierdzić, że coroczne kwoty 

przyznane na komercyjny połów dorszy w latach 2012-2017 wykorzystywane były prawie w 67%, 

szprota w 97%, śledzia z podobszaru 22-24 w 93%, śledzia z podobszarów 25-27, 28.2, 29, 32, 

Zalew Wiślany w ok. 96%. W tabeli poniżej (Tabela 9-153) przedstawiono procentowy poziom 

wykorzystania kwot połowowych w roku 2017.  

 

                                                

 

44 Zezwolenia na połowy wydaje uprawniony organ administracji rybołówstwa morskiego: w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na 

morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej i w Zatoce Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi – minister właściwy do spraw 

rolnictwa, natomiast w Zalewie Wiślanym, w Zalewie Szczecińskim, na obszarze Zalewu Kamieńskiego i Jeziora Dąbie - Okręgowy 

Inspektor Rybołówstwa Morskiego. 
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Tabela 9-153 Wykorzystanie kwot połowowych w 2017 r. [Źródło: ERS- MGMiŻŚ]. 

Gatunek 
Dorsz 
(t) 

Łosoś 
(szt.) 

Szprot 
(t) 

Gładzica 
(t) 

Śledź (t) 
Dobijak 
(t) 

Tobiasz 
(t) 

Podobszary 
ICES 

22-32 22-31 22-32 22-32 22-24 

25-27, 

28.2, 29, 

32, Zalew 

Wiślany 

22-32 22-32 

Ogólna kwota 
połowowa 

12 058 13 693 75 803 695 3 547 50 968 500 500 

Połowy łącznie 7 284,33 6 558 69 971,32 292,53 3 315,64 38 676,84 1 040,90 377,53 

Wykorzystanie 
kwoty (%) 

60,41% 47,89% 92,31% 42,12% 93,47% 75,88% 208,18% 75,51% 

 

Dane dotyczące wielkości połowów w granicach kwadratów rybackich, przez które przechodzą 

warianty Przedsięwzięcia zostały przedstawione w Tabela 9-154. 

Tabela 9-154 Wielkość połowów bałtyckich na polskich obszarach morskich w latach 2012-2017  
w podziale na gatunki i kwadraty rybackie. 

Kwadrat 
rybacki 

Rok 
Kilogramy 

Suma 
(kg) 

Dorsz Stornia Śledź Szprot Dobijak inne  

BE3 

2012 13 861 125 199 7 200 0 126 000 4706 276 966 

2013 10 360 131 450 300 25 7 400 5 495 155 030 

2014 22 400 52 806 0 23 260 444 040 2559 545 065 

2015 12 486 41 604 1 440 6 650 85 150 1 948 149 277 

2016 8 128 84 982 2 760 11 705 147 900 3702 259 177 

2017 510 134 033 0 0 4100 18 333 156 976 

BE4 

2012 18 923 99 267 70 150 167 850 2 500 105 358 795 

2013 7 229 203 465 0 0 4 000 1 118 215 812 

2014 9 654 43 143 400 5 150 1 110 160 427 1 168 934 

2015 10 357 19 380 62 545 11 200 552 320 1 900 657 702 

2016 3 623 44 300 94 325 54 080 338 020 500 534 848 

2017 19 818 58 925 186 900 79 700 100 3 160 348 603 

BE5 

2012 70 359 237 990 335 400 708 825 0 4 277 1 356 850 

2013 60 178 273 367 796 375 225 825 0 304 1 356 049 

2014 112 366 349 965 809 925 452 580 0 37 981 1 762 817 

2015 68 165 167 522 633 100 797 735 50 000 36 104 1 752 626 

2016 74 659 164 650 515 450 419 970 63 750 9 812 1 248 290 

2017 36 493 94 090 504 830 730 940 800 7 025 1 374 178 

BE6 

2012 53 326 48 329 374 075 412 505 0 983 889 218 

2013 34 175 77 490 623 320 132 200 0 100 867 285 

2014 34 829 96 200 246 300 138 600 0 18 490 534 419 

2015 40 561 60 617 298 475 257 900 23 500 41 603 722 656 

2016 41 704 63 870 281 125 404 800 54 340 78 089 923 928 

2017 23 457 202 240 492 000 286 950 0 8 008 1 012 655 

BF2 

2012 58 905 116 768 525 791 0 0 64 852 766 316 

2013 116 216 181 636 589 612 0 3 000 48 743 939 207 

2014 90 001 66 139 917 677 6 450 500 33 817 1 114 584 
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Kwadrat 
rybacki 

Rok 
Kilogramy 

Suma 
(kg) 

Dorsz Stornia Śledź Szprot Dobijak inne  

2015 153 335 110 267 919 824 0 0 5 275 1 188 701 

2016 89 113 174 931 688 852 0 0 10 620 963 516 

2017 35 892 145 099 811 864 0 0 4 754 997 609 

BF3 

2012 58 935 165 954 87 319 86 615 399 670 4 529 803 022 

2013 27 987 208 638 72 750 25 600 360 103 4 616 699 694 

2014 29 024 113 413 131 042 186 810 472 875 2 970 936 134 

2015 52 423 137 697 386 649 141 324 753 272 17 505 1 488 870 

2016 61 081 238 930 409 426 229 327 1 225 211 5 274 2 169 249 

2017 18 791 247 573 364 005 134 875 77 300 
148 

127 
990 671 

BF4 

2012 97 286 184 138 359 560 493 380 34 000 1 063 1 169 427 

2013 58 992 204 981 180 280 19 000 0 6 494 469 747 

2014 64 656 135 990 430 090 238 150 57 000 1 304 927 190 

2015 66 346 115 142 
1 657 

335 
199 150 171 000 3 851 2 212 823 

2016 34 751 121 359 
1 942 

410 
300 170 169 970 3 760 2 572 420 

2017 38 088 113 650 
1 988 

025 
220 170 8 300 40 350 2 408 583 

 

Na rysunku poniżej (Rysunek 9-130) przedstawiono wielkości (w tonach) połowów ryb na 

przestrzeni lat 2012-2017 w podziale na kwadraty rybackie, przez które przebiegają warianty 

Przedsięwzięcia.  

 

 

Rysunek 9-130 Wielkość połowów w poszczególnych kwadratach rybackich. 

Pod względem wielkości największe połowy prowadzono w kwadratach rybackich BE5 oraz BF4. Są 

to kwadraty leżące na granicy podrejonów ICES 24 i 25. W rejonach tych prowadzono połowy 

zarówno dorsza stada zachodnioeuropejskiego jak i wschodnioeuropejskiego. Są to również 

obszary wędrówek tarliskowych śledzia. Połowy prowadzone w kwadratach BE6, BF2, BF3 

utrzymywały się na zbliżonym poziomie. Najmniejsze wyniki połowowe otrzymano kwadracie BE4, 

leżącym na granicy polskiej i niemieckiej strefy ekonomicznej.  
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Rysunek 9-131 Wielkość połowów w 2017 r. w poszczególnych kwadratach rybackich (źródło: CMR). 

Cechą charakterystyczną połowów polskiego rybołówstwa jest sezonowość, która wynika  

z panujących warunków klimatycznych, naturalnych przemieszczeń koncentracji stad rybnych, 

zmienności fizycznych cech ryb (np. zawartości tłuszczu w tkance), szeregu przepisów ochronnych 

zabraniających połowu ryb w okresie tarła.  

 

Wieloletnie obserwacje wskazują, że najintensywniejsze połowy prowadzi się w okresie wiosennym. 

Część gatunków w tym okresie gromadzi się i rozpoczyna wędrówki tarłowe, ponadto są one  

w dobrej kondycji. Na uwagę zasługuje również fakt, że wiosną ryba jest w lepszej kondycji, gdyż 

jest w stadium przedtarłowym. Drugi szczyt połowów obserwuje się jesienią. Jednak w tym okresie 

mogą wystąpić problemy z prowadzeniem połowów (trudne warunki atmosferyczne – sztormy).  

 

 

Rysunek 9-132 Miesięczny rozkład połowów w latach 2012-2017 w analizowanych kwadratach rybackich 
(Źródło: CMR). 
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Analizując wyniki miesięczne połowów, jakie prowadzono w kwadratach rybackich BE4, BE5, BE6, 

BF2, BF3, BF4 należy stwierdzić, że największe ilości ryb poławiano od marca do czerwca (Rysunek 

9-132). W okresie letnim wielkość połowów z reguły malała, ponieważ cześć jednostek połowowych 

w tym okresie zawiesiła prowadzenie połowów. Jesienią ponownie nastąpił nieznaczny ich wzrost.  

 

Połowy rekreacyjne 

W ciągu ostatnich kilku lat obserwuje się nową prężnie rozwijającą się gałąź rybołówstwa – połowy 

rekreacyjne (wędkarstwo morskie). Stanowią one jeden z elementów wykorzystania zasobów 

naturalnych. Ten rodzaj działalności okołorybackiej nabrał dużego znaczenia zarówno dla rybaków 

komercyjnych, świadczących dodatkowo usługi wędkarskie, jak i dla gospodarki nadmorskiej 

(turystyki, hotelarstwa). 

 

W województwie zachodniopomorskim jednostki przystosowane do morskich połowów 

rekreacyjnych stacjonują m.in. w Kołobrzegu i Darłowie. Połowy rekreacyjne, podobnie jak połowy 

komercyjne, stanowią źródło dochodów i zatrudnienia. Krajowe rybołówstwo rekreacyjne w głównej 

mierze opiera się na połowach dorszy prowadzonych w podobszarach 24 i 25 Morza Bałtyckiego. 

Połowy dorszy zachodnio bałtyckich (podobszary 22-24) w ciągu ostatnich 20 lat wyniosły 1-3 tys. 

ton (Horbowy, 2017). W 2017 r. połowy rekreacyjne znacznie spadły i wyniosły nieco poniżej 1 tys. 

ton (Horbowy, 2018b). Zalecana kwota połowów rekreacyjnych dla dorszy stada zachodniego na 

2019 r. wynosi 1,7-3,2 tys. ton i odnosi się do stada dorszy zachodnio bałtyckich (Karnicki, 2018).  

Zgodnie z informacjami przesłanymi przez Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego 

w Szczecinie w 2015 r. łącznie złożono 132 szt. raportów, z których wynika, że połowy prowadzono  

w podobszarze 25 i łącznie odłowiono 6709 szt. dorszy. W 2016 r. do Inspektoratu wpłynęło 105 

raportów, z których wynika, że odłowiono 6130 szt. dorszy; z kolei w 2017 r. złożono tylko 67 

raportów. Wielkość połowów wyniosła 3497 szt.  

 

Z informacji otrzymanej z OIRM w Słupsku wynika, że w 2012 r. sprzedano 322 zezwolenia na 

połów ryb, w 2013 r. – 223 szt., w 2014 r. – 217 szt., w 2015 r. – 238 szt., w 2016 r. – 607 szt.  

i w 2017 r. – 418 szt. Ponadto od marca 2015 r. otrzymano 4 782 raportów, w 2016 r. 5 053 szt., 

a w 2017 r. 4 074 raporty. Łącznie od marca 2015 r. do grudnia 2017 r. odłowiono 1 643 222 szt. 

ryb (dorsz, belona, makrela, stornia, stynka, śledź, leszcz, łosoś, okoń, skarp, ciosa, krąp, troć).  

 

Z informacji przesłanych przez OIRM w Gdyni wynika, że w 2012 r. sprzedano 7 917 szt. zezwoleń 

na amatorski połów ryb. ilości ryb jakie odławiano w kolejnych latach przedstawiały się 

następująco: w 2013 r. – 8 608 szt., w 2014 r. – 9 857 szt. do marca 2015 r. – 3 363 szt. Od 

marca do grudnia 2015 r. wpłynęło 2 273 szt. raportów, z zapisów których wynika, że w 2016 r. – 

1 944 szt., w 2017 r. – 1 333 szt. W 2015 r. odłowiono 331 905 szt. dorsza, 371 kg śledzia, 6 szt. 

łososia, 440 kg storni, 613 szt. belony. Z kolei w 2016 r. łącznie wędkarze odłowili 242 511 szt. 

dorszy, 2 szt. łososia, 1 762 kg śledzi i 4 szt. belony. W 2017 r. wędkarze odłowili 147 304 szt. 

dorsza, 3 szt. łososia, 126 kg śledzia, 391 kg storni i 948 kg szt. belony. Połowy rekreacyjne 

prowadzono w podobszarach 25 i 26 Morza Bałtyckiego. 

 

Przychody z połowów 

Kluczowe dla określenia wpływu Przedsięwzięcia na rybołówstwo jest określenie przychodów 

pochodzących z tego sektora. W tabeli poniżej (Tabela 9-155) przedstawiono przychody  

z działalności połowowej w podziale na gatunki ryb i lata. Wartości zostały obliczone na podstawie 

średnich cen sprzedaży pozyskanych z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

(MGMiŻŚ, 2018a).  
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Tabela 9-155 Wielkość przychodu osiągana ze sprzedaży ryb złowionych w podziale na kwadraty 
rybackie i na lata (źródło: MGMiŻŚ, 2018a). 

Kwadrat 
rybacki 

Rok 

Gatunek [zł] 

Suma (zł) 
Dorsz Stornia Śledź Szprot Dobijak inne 

BE3 

2012 77 898 241 634 13 392 0 97 020 64 836 494 780 

2013 59 053 210 320 471 29 6 808 84 828 361 509 

2014 119 617 72 344 0 24 423 297 507 38 525 552 416 

2015 64 175 61 573 1 843 6 185 55 348 25 404 214 528 

2016 44 701 109 627 3 919 11 003 121 278 69 197 359 725 

2017 2 972 219 814 0 0 2 460 51 642 276 888 

Średnia wartość przychodu za lata 2012-2017 376 641 

BE4 

2012 106 349 191 585 130 479 169 529 1 925 1 331 601 198 

2013 41 207 325 544 0 0 3 680 8 390 378 821 

2014 51 552 59 106 616 5 408 743 807 1 490 861 979 

2015 53 234 28 682 80 058 10 416 359 008 9 038 540 436 

2016 19 924 57 147 133 942 50 835 277 176 2 680 541 704 

2017 115 539 96 637 263 529 63 760 60 11 810 551 335 

Średnia wartość przychodu za lata 2012-2017 579 246 

BE5 

2012 395 416 459 321 623 844 715 913 0 14 345 2 208 839 

2013 343 016 437 387 1 250 309 257 441 0 3 125 2 291 278 

2014 600 032 479 452 1 247 285 475 209 0 9 845 2 811 823 

2015 350 367 247 933 810 368 741 894 32 500 13 825 2 196 887 

2016 410 623 212 399 731 939 394 772 52 275 21 757 1 823 765 

2017 212 754 154 308 711 810 584 752 480 7 896 1 672 000 

Średnia wartość przychodu za lata 2012-2017 2 167 432 

BE6 

2012 299 692 93 275 695 780 416 630 0 6 146 1 511 523 

2013 194 797 123 984 978 612 150 708 0 414 1 448 515 

2014 185 988 131 794 379 302 145 530 0 3 232 845 846 

2015 208 485 89 713 382 048 239 847 15 275 4 460 939 828 

2016 229 371 82 392 399 198 380 512 44 559 8 434 1 144 466 

2017 136 754 331 674 693 720 229 560 0 17 732 1 409 440 

Średnia wartość przychodu za lata 2012-2017 1 216 603 

BF2 

2012 331 043 225 362 977 971 0 0 858 735 2 393 111 

2013 662 431 290 618 925 691 0 2 760 704 760 2 586 260 

2014 480 604 90 610 1 413 223 6 773 335 406 603 2 398 148 

2015 788 142 163 195 1 177 375 0 0 34 704 2 163 416 

2016 490 123 225 660 978 170 0 0 77 667 1 771 620 

2017 209 250 237 962 1 144 728 0 0 45 490 1 637 430 
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Kwadrat 

rybacki 

Rok 

Gatunek [zł] 

Suma (zł) 
Dorsz Stornia Śledź Szprot Dobijak inne 

Średnia wartość przychodu za lata 2012-2017 2 158 331 

BF3 

2012 331 212 320 291 162 413 87 481 307 746 75 056 1 284 199 

2013 159 524 333 821 114 218 29 184 331 295 50 883 1 018 925 

2014 154 985 155 376 201 805 196 151 316 826 36 750 1 061 893 

2015 269 454 203 792 494 911 131 431 489 627 9 276 1 598 491 

2016 335 946 308 220 581 385 215 567 1 004 673 37 855 2 483 646 

2017 109 553 406 020 513 247 107 900 46 380 119 533 1 302 633 

Średnia wartość przychodu za lata 2012-2017 1 458 298 

BF4 

2012 546 746 355 386 668 782 498 314 26 180 4 584 2 099 992 

2013 336 256 327 970 283 040 21 660 0 73 172 1 042 098 

2014 345 260 186 306 662 339 250 058 38 190 3 323 1 485 476 

2015 341 016 170 410 2 121 389 185 210 111 150 9 281 2 938 456 

2016 191 132 156 553 2 758 222 282 160 139 375 6 507 3 533 949 

2017 222 055 186 386 2 803 115 176 136 4 980 44 676 3 437 348 

Średnia wartość przychodu za lata 2012-2017 2 422 887 

 

 

Rysunek 9-133 Wielkość przychodu osiągana ze sprzedaży ryb złowionych w podziale na kwadraty 
rybackie i na lata (źródło: MGMiŻŚ, 2018a). 

Spośród rozpatrywanych kwadratów rybackich największa wartość przychodu w latach 2012 – 2017 

wystąpiła w kwadratach BF4 i BE5. Wielkość dochodu w kwadracie BF4 w latach 2012-2017 mieściła 

się w przedziale od ok. 1,04 mln zł w 2013 r. do ponad 3,5 mln zł w 2016 r. Średni dochód w tych 

latach wynosił ponad 2,4 mln zł. Drugim pod względem osiąganego dochodu był kwadrat BE5, gdzie 

średni wieloletni dochód wynosił ponad 2,17 mln złotych. W kolejnym analizowanym kwadracie BF2 

średni dochód był zbliżony do BE5 i wynosił około 2,16 mln zł. Najmniejszy dochód osiągnięto w 
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kwadracie bałtyckim BE3, gdzie w 2015 r. uzyskano wynik ok. 0,21 mln zł. W 2017 r. przychody w 

tym kwadracie wzrosły do ok. 0,28 mln zł.  

 

Dla porównania wartość połowów na polskich obszarach morskich mieściła się w latach 2012-2017 

w przedziale od ok. 203 mln zł w 2015 r. do ok. 239 mln zł w 2013 r.   

 

Produktywność rybacka 

Produktywność rybacka jest wskaźnikiem zasobności biomasy przypadającej na określoną 

powierzchnię. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że polskie obszary morskie zajmują 

łącznie obszar 33 000 km2. W latach 2012-2017 produktywność rybacka osiągana w polskich 

obszarach morskich wynosiła średnio 3 957 kg/km2 (od 3 590 kg/km2 do 4 212 kg/km2).  

 

W tabeli poniżej przedstawiono średnią produktywność dla analizowanych kwadratów rybackich. 

Tabela 9-156 Średnia wieloletnia produktywność w kwadratach rybackich.  

Kwadrat rybacki Produktywność [kg/km2] 

BE3 659 

BE4 1 404 

BE5 3 782 

BE6 2 115 

BF2 2 551 

BF3 3 029 

BF4 4 171 

 

Średnia wieloletnia produktywność rybacka w latach 2012-2017 w rozpatrywanych kwadratach 

była zróżnicowana i mieściła się w przedziale od 659 kg/km2 (kwadrat BE3) do 4 171 kg/km2 

(kwadrat BF4). W większości przypadków produktywność była znacznie niższa od średniej krajowej,  

z wyjątkiem obszarów BE5 oraz BF4, gdzie była ona do niej zbliżona.    

 

Flota rybacka 

Według stanu na koniec 2017 r. polska flota rybacka liczyła 834 jednostki (o 1,1% mniej niż  

w 2016 r.), o łącznej pojemności brutto 27,6 tys. gigaton (o 21,0% mniejszej niż w roku 

poprzednim). Główny udział stanowią łodzie rybackie (84,8%), następnie kutry (14,9%) i trawlery 

dalekomorskie (0,3%).  

 

W roku 2017 w województwie zachodniopomorskim stacjonowało 31 kutrów rybackich (25% 

wszystkich kutrów w Polsce) oraz 305 łodzi rybackich (43% wszystkich łodzi) (GUS,2018b). 

 

Flota rybacka stacjonująca w portach i przystaniach w pobliżu Przedsięwzięcia liczyła w latach 

2012-2017 średnio 92 statki. Najwięcej statków było zarejestrowanych w porcie Kołobrzeg (w 2017 

r. – 54) oraz w Dziwnowie (2017 r. - 22) (MGMiŻŚ, 2018b). W pozostałych miejscowościach według 

danych Urzędu Morskiego w Szczecinie zarejestrowanych było: 11 łodzi w Rewalu, 6 w Niechorzu, 

5 w Mrzeżynie i 3 w Dźwirzynie (UMS, 2018). 

 

Ryby poławiane w kwadratach rybackich, przez które przebiega Przedsięwzięcie dostarczane były 

do portów i przystani rybackich zlokalizowanych w: Kołobrzegu (KOL), Mrzeżynie (MRZ), Dziwnowie 

(DZI), Dźwirzynie (DWI) i Rewalu (RWL). 
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Rysunek 9-134 Rozkład liczebności statków rybackich zarejestrowanych w miejscowościach najbliżej 
Przedsięwzięcia (KOL, MRZ, DZI, DWI, RWL) w określonych przedziałach długości (źródło: MGMiŻŚ, 
2018b). 

W rejonie planowanej inwestycji w latach 2012-2017 połowy prowadziły statki rybackie o różnej 

długości całkowitej od poniżej 8 m do powyżej 30,5 m. Największą grupę stanowiło rybołówstwo 

kutrowe o długości statków w przedziale 12-14,99 m. Statki te zarejestrowane były w porcie KOL, 

MRZ, DZI. Kutry poławiały głównie narzędziami ciągnionymi, czyli włokami dennymi i pelagicznymi. 

Drugą grupę pod względem liczebności stanowiły łodzie rybackie z przedziału długości 10-11,99 m, 

które zarejestrowane były w portach: DWI, DZI, KOL, MRZ. Trzecią grupę stanowiły łodzie  

o długości 8-9,99 m, które zarejestrowane były w czterech z pięciu portów: DWI, DZI, KOL, RWL. 

Najmniejsze łodzie o długości poniżej 8 m zarejestrowane w latach 2012-2013 wykazywane były 

w portach DWI oraz KOL i RWL, a od 2014 r. tylko w portach KOL, DZI. Łodzie o długości poniżej 

12 m prowadziły połowy w strefie przybrzeżnej sprzętem stawnym (np. nety, haki, żaki). Jednostki 

te poławiają głównie w pasie do 12 mil morskich od brzegu. Łodzie przybrzeżne prowadzą połowy 

na niewielką skalę, w rejsach jednodniowych, obsługiwane są najczęściej przez dwóch, trzech 

rybaków.  
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Rysunek 9-135 Trasy ruchu statków rybackich w rejonie planowanej inwestycji w poszczególnych latach.  
(źródło: CMR, dane VMS).  

Dane uzyskane z systemu VMS (Rysunek 9-135) dotyczą statków rybackich, które zgodnie 

z przepisami zostały wyposażone w urządzenia VMS (nie dotyczy jednostek poniżej 12 m) i 

pokazują trasy przepływu statków w pobliżu rozpatrywanych wariantów Przedsięwzięcia. Każda 

linia reprezentuje przepływ statku w danym dniu i może oznaczać zarówno jednostkę przepływającą 

w celu dotarcia na łowiska jak i jednostkę prowadzącą w danym momencie połów. Na podstawie 

danych VMS można zaobserwować zmniejszenie zagęszczenia ruchu statków w obszarze realizacji 

inwestycji na przestrzeni lat. Ponadto można zaobserwować, że przez rejon inwestycji przechodzą 

trasy statków rybackich stacjonujących w portach zlokalizowanych na zachód od Kołobrzegu 

zmierzających na łowiska leżące w rejonie Zatoki Pomorskiej i Basenu Bornholmskiego. Wyraźnie 

wyróżnia się także intensywny ruch statków w obszarze strefy spornej, na południe od Bornholmu. 

 

Narzędzia połowowe 

Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje narzędzi połowowych:  



 
 
 
 
 

 

772 

 

• narzędzia połowowe aktywne, czyli narzędzia sterowane przez statek. Na Morzu Bałtyckim do 

tej kategorii zalicza się głównie włoki i niewody duńskie45 oraz tuki;  

• narzędzia połowowe pasywne, czyli narzędzia, które umieszczane są w wodzie na jakiś czas,  

a następnie wyciągane są na pokład statku. Przykładami takich narzędzi stosowanych  

w połowach na Morzu Bałtyckim są przede wszystkim sieci skrzelowe, sieci oplątujące, sieci 

trójścienne oraz narzędzia pułapkowe. 

Głównymi narzędziami do prowadzenia połowów w kwadratach bałtyckich BE4, BE5, BE6, BF2, BF3, 

BF3 w latach 2012-2017 były narzędzia ciągnione i włóczone (włoki denne rozpornicowe, włoki 

pelagiczne, tuki pelagiczne, tuki denne), a ponadto usidlające lub oplątujące (wontony, mance, 

nety), narzędzia pułapkowe (niewody stawne, klatki do połowu dorsza) oraz haczykowe (sznury 

haczykowe stawne i dryfujące).  

 

Sposób prowadzenia połowów oraz rodzaj używanego sprzętu w morskim rybołówstwie 

przybrzeżnym zależy od gatunku poławianej ryby, miejsca zastawiania narzędzi oraz pory roku. 

Sieci stawne kotwiczone/nety (GNS) zaliczane są do kategorii sieci skrzelowych, oplątujących i są 

narzędziami biernymi ukierunkowanymi na połów ryb dennych, np. dorszy.  

 

Do połowów dorsza stosuje się przede wszystkim włoki denne, ale także denne sieci skrzelowe. 

Jednostki połowowe o długości 10-12 m z reguły poławiają dorsze za pomocą net. Długość 

pojedynczej nety dorszowej może wynosić ok. 75 m. Wydajność połowowa dorszy w 2011 r. dla 

statków o przedziale długości 10-12 m łowiących netami (GNS) wahała się od 350 kg/dzień  

w styczniu do 780 kg/dzień we wrześniu (Kuzebski, 2018). Dla porównania w 2017 r. wydajność 

połowowa dorszy, dla tej grupy narzędzi połowowych, mieściła się w przedziale  

od 100 kg/dzień w styczniu do 400 kg/dzień w grudniu (Kuzebski, 2018).  

 

Kolejną grupę narzędzi połowowych stanowią włoki denne rozpornicowe (OTB), czyli narzędzia 

włóczone równie powszechnie stosowane w rybołówstwie morskim. W czasie połowu przyjmują one 

postać stożkowatego wora, co wynika z budowy narzędzia, jego uzbrojenia i naporu wody. Taka 

konstrukcja powoduje zagarnięcie ryb w czasie trałowania oraz ich skupienia i odcedzenia  

w końcowej części narzędzia. Włoki denne stosowane są powszechnie do połowu ryb dennych 

(dorsz, płastuga) i śledziowatych. Wydajność połowowa zależna jest od koncentracji ryb, 

powierzchni wlotu włoka, prędkości trałowania, skuteczności naprowadzania narzędzia połowowego 

na skupiska ryb. Wydajność połowowa dorszy dla statków o długości 12-15 m łowiących włokami 

dennymi w styczniu 2011 r. wynosiła ponad 2 500 kg/dzień, a w lipcu spadła do 900 kg/dzień 

(Kuzebski, 2018).  

 

Sznury haczykowe (LLS) są to narzędzia stawne wykorzystywane do połowu ryb dennych.  

Narzędzia te składają się z węd właściwych z przynętą (w ilości od jednej to kilku tysięcy), 

połączonych w zestaw za pomocą lin. Tego rodzaju narzędzia są szeroko stosowane do połowu 

drapieżnych gatunków ryb dennych i przydennych (dorsz, płastuga, węgorz). Średnio przy 

połowach dorszy jedna łódź wystawia zestaw składający się z około 3 000 haczyków.  

 

Głównymi narzędziami do prowadzenia połowów na analizowanym obszarze w latach 2012-2017 

były sieci stawne (kotwiczone GNS), włoki denne rozpornicowe (OTB), włoki pelagiczne (OTM), 

narzędzia pułapkowe (FPO), takle dryfujące (LLD), sznury haczykowe (LLS), tuki denne (PTB), inne 

włoki (OT). Jednostki połowowe o długości 8 m i poniżej poławiały głównie sieciami stawnymi 

i sznurami haczykowymi. Jednostki powyżej 12 m poławiały sieciami skrzelowymi, ale również 

                                                

 

45 Używanie podczas połowów na Morzu Bałtyckim włoka rozprzowego jest zabronione, z wyjątkiem połowów mięczaków oraz Furcellaria 

lumbricalis (widlika), który wykazuje tendencję do nadmiernego rozmnażania się na obszarach wód dotkniętych eutrofizacją. 
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włokami pelagicznymi, dennymi włokami rozpornicowymi. Różnica ta wynikała z parametrów 

technicznych statków.  

  

W tabeli poniżej (Tabela 9-157) przedstawiona została liczba dni połowowych w 2017 r. w podziale 

na stosowane narzędzia połowowe i wielkość jednostki rybackiej. W kolejnej tabeli (Tabela 9-158) 

przedstawiono te same dane w podziale na poszczególne kwadraty rybackie. 

Tabela 9-157 Łączna liczba dni połowowych w 2017 r. określonymi narzędziami połowowymi.  

Długość 
jednostki (m) 

Rodzaj narzędzia 

GNS LLS LLD OTB OTM FPO OT suma 

poniżej 8 m 148 0 0 0 0 0 0 148 

8-9,99 479 1 3 0 0 5 0 488 

10,0-11,99 804 22 0 32 6 3 0 867 

12-14,99 33 0 0 150 109 0 0 292 

15-18,49 0 0 0 9 1 0 2 12 

18,5-20,49 0 0 0 46 31 0 0 77 

20,5-24,99 0 0 0 0 14 0 0 14 

25,5-30,49 0 0 0 15 396 0 0 411 

30,5 i powyżej 0 0 0 5 15 0 0 20 

Suma (dni) 1464 23 3 257 572 8 2 2329 

Tabela 9-158 Łączna liczba dni połowowych w 2017 r. określonymi narzędziami połowowymi w podziale 
na kwadraty rybackie.  

 GNS LLS LLD OTB OTM FPO OT 

BE3 46 1 0 14 2 0 0 

BE4 24 1 0 20 34 0 0 

BE5 28 1 0 58 158 0 0 

BE6 0 0 0 62 84 0 2 

BF2 1089 0 1 0 0 5 0 

BF3 210 3 2 72 75 0 0 

BF4 67 17 0 31 219 3 0 

Suma 1464 23 3 257 572 8 2 

 

Jak wynika z przedstawionych danych sieci stawne stosowane są przez jednostki poniżej 12 m 

długości, przede wszystkim w strefie przybrzeżnej (kwadraty BF2 i BF3). Drugim najbardziej 

popularnym narzędziem są włoki pelagiczne stosowane głównie w kwadratach BE5 i BF4. Włoki 

denne były wykorzystywane w mniejszej ilości, przeważnie w kwadratach BF3, BE6 oraz BE5. 

Łącznie w 2017 włoki denne w kwadratach rybackich obejmujących Przedsięwzięcie były 

wykorzystywane przez 257 dni połowowych.  

 

Plan zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich 

Trwają prace nad Projektem Planu. Obecnie dostępna jest wersja druga Projektu Planu, po   

konsultacjach społecznych. Dla sektora rybołówstwa nie zostały dedykowane obszary o funkcji 

podstawowej poświęconej rybołówstwu. Zamiast tego działalność połowowa jest dopuszczalna  

z ograniczeniami, na całym obszarze objętym Planem z wyłączeniem stref zamkniętych dla żeglugi 

lub rybołówstwa na mocy przepisów odrębnych. Szczegółowe ograniczenia dotyczące żeglugi  

i rybołówstwa zawarte są w kartach poszczególnych akwenów. Mapa Projektu Planu została 

zamieszczona w Rozdziale 9.22 Raportu. 

 

Znaczenie rybołówstwa dla regionu 

Wkład rybołówstwa w gospodarkę kraju jest stosunkowo niewielki (2016 r. 0,4% PKB). Należy 

jednak podkreślić, że rybołówstwo ma duże znaczenie dla społeczności na terenach nadbrzeżnych. 

Ta gałąź gospodarki stanowi ważny sektor działalności w trzech województwach (pomorskim, 

zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim).  

 

W sektorze rybołówstwa, w województwie Zachodniopomorskiem zatrudnionych było ok 25,5 tys. 

osób, co stanowiło 4,7% udział w liczbie pracujących ogółem. Zatrudnienie w przemyśle 



 
 
 
 
 

 

774 

 

przetwórczym produktów rybnych od kilku lat wzrasta i w 2016 r. wyniosło ok. 20 tys. osób 

(Rocznik statystyczny gospodarki morskiej, 2017).  

Istniejące presje antropogeniczne 

W kontekście istniejących presji antropogenicznych w obszarze Przedsięwzięcia należy wskazać: 

 

Ruch statków 

Na Morzu Bałtyckim odbywa się intensywny ruch statków. Baltic Pipe przebiega przez trasę I, 

istotną arterię biegnącą w osi wschód-zachód wzdłuż polskiego wybrzeża i łączącą TSS 

„Adlergrund” z TSS „Ławica Słupska”. W tym obszarze odbywa się także intensywny ruch łodzi 

rybackich. Ruch statków stanowi presję dla możliwości uprawiania rybołówstwa. Więcej informacji 

na ten temat znajduje się w Rozdziale 9.22 Raportu.  

 

Potencjalna budowa morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą przyłączeniową 

Choć powyższe zagadnienie w pełni nie stanowi istniejącej presji, to sam fakt wyznaczania  

w Projekcie Planu obszarów pod budowę morskich farm wiatrowych stanowi niejako presję na 

działalność rybacką. Wariant Rogowo przebiega przez jeden z takich obszarów (podakwenów). 

Ewentualne ograniczenia związane z budową konstrukcji i urządzeń na morzu mogą stanowić  

w przyszłości presję na rybołówstwo. Zależy to jednak od rodzaju ograniczeń (potencjalnych stref 

bezpieczeństwa) oraz ich zasięgu. Doświadczenia zagraniczne są różne, od całkowitego zakazu 

przepływu statków rybackich, po dopuszczanie połowów na obszarze farmy. Szczegółowo 

zagadnienie lokalizacji morskich farm wiatrowych wraz z infrastrukturą przyłączeniową zostało 

opisane w Rozdziale 9.25 Raportu. 

 

Limity połowowe 

Działalność połowowa jest ściśle regulowana m.in. poprzez limity połowowe opisane wcześniej  

w rozdziale. Jest to istotna presja, która ogranicza swobodę działalności połowowej.  

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Choć rybołówstwo stanowi w skali kraju niewielki udział w PKB (ok 0,4% w 2016 r.), to z uwagi na 

rolę jaką pełni w kontekście kulturowym i historycznym, ale także gospodarczym w regionie 

nadmorskim należy uznać znaczenie zasobu za duże. 

 

Podatność na oddziaływania 

Podatność zasobu przedstawiono w podziale na wszystkie etapy realizacji inwestycji.   

 

Etap budowy 

Ograniczenie żeglugi wokół obszaru budowy będzie stanowić ograniczenie w prowadzeniu 

działalności połowowej. Przy ocenie podatności należy mieć wzgląd na chwilowy charakter tego 

oddziaływania i jego ograniczony zakres przestrzenny (statki będą zobowiązane omijać obszar  

o promieniu 1-1,5 km). Może to spowodować wydłużenie tras na łowiska oraz konieczność 

przeniesienia się na inne obszary łowiskowe, nie ogranicza to jednak całkowicie możliwości 

działalności połowowej. W związku z powyższym podatność zarówno rybołówstwa przybrzeżnego 

jak i morskiego, należy uznać za małą. 

 

Obecność jednostek pływających 

Budowa gazociągu będzie wiązała się ze zwiększonym ruchem jednostek pływających na trasie  

z obszaru budowy do portów (np. transport elementów, badania), co teoretycznie może 

spowodować utrudnienia dla rybołówstwa. Mając na uwadze fakt, że w każdym momencie na Morzu 

Bałtyckim znajduje się ponad 1500 statków, podatność receptora należy uznać za pomijalną. 

 

W związku z ruchem statków wykorzystywanych do układania rurociągu, ale także statków 

dostawczych, może wystąpić sytuacja, w której statki w sposób przypadkowy uszkodzą liny sprzętu 
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połowowego takiego jak sieci skrzelowe, czy sznury haczykowe, stosowane przeważnie  

w obszarach płytkowodnych. Jest to zdarzenie mało prawdopodobne jednak może wystąpić. Pod 

uwagę należy wziąć fakt, że sieci stawne są jednym z popularniejszych narzędzi połowowych  

w rybołówstwie przybrzeżnym, ale także fakt, że prace instalacyjne będą realizowane w sposób 

liniowy i będą poruszały się w umiarkowanym tempie, a lokalizacja prac zostanie podana do 

publicznej wiadomości przez administrację morską wraz z informacją o ograniczeniach. W związku 

z powyższym można przyjąć, że podatność na oddziaływanie będzie pomijalne.  

 

Etap eksploatacji 

Ograniczenie żeglugi wokół statków do serwisu 

Na etapie eksploatacji mogą wystąpić ograniczenia żeglugi i rybołówstwa wokół statków 

serwisowych i inspekcyjnych. Z uwagi na mały zasięg ograniczenia (500 m), tymczasowy charakter 

i niewielką częstotliwość inspekcji (1-2 na rok przez pierwsze 5 lat następnie raz na 3 lata po tym 

okresie) podatność na oddziaływanie można uznać za pomijalną. 

 

Strefa bezpieczeństwa wokół gazociągu 

Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa wiązać się będzie z ograniczeniem lub nawet zakazem 

prowadzenia połowów w granicach strefy. Należy jednak zaznaczyć, że gazociąg w ramach 

Przedsięwzięcia z dużym prawdopodobieństwem zostanie zakopany na obszarach o głębokości 

mniejszej niż 20 m. Na tych obszarach nie będzie stanowił przeszkody dla prowadzenia 

rybołówstwa.  

 

Na obszarach, gdzie rurociąg nie zostanie zakopany, za najdalej idący scenariusz należy uznać 

wykluczenie korytarza o szerokości 500 m po każdej ze stron infrastruktury (zasięg strefy jest 

określany przez administrację morską). W rzeczywistości strefa ta może być węższa. Dla przykładu, 

dla rurociągu biegnącego ze złoża morskiego „B-8” do Władysławowa ustanowiona została strefa 

bezpieczeństwa o szerokości 150 m po obydwu stronach rurociągu, w której obowiązuje zakaz 

kotwiczenia i uprawiania rybołówstwa (Urząd Morski w Gdyni, 2017). Biorąc powyższe pod uwagę 

podatność rybołówstwa morskiego na oddziaływanie można uznać za małą. Za najdalej idący 

scenariusz należy uznać niezakopanie rurociągu na całej jego linii. Dotyczy to przede wszystkim 

rybołówstwa przybrzeżnego, jednak z uwagi na zakaz prowadzenia rybołówstwa z wykorzystaniem 

narzędzi włóczonych lub ciągnionych w odległości do 6 mil morskich od brzegu podatność można 

uznać za małą z uwagi na względnie większy obszar zajęty niż dla rybołówstwa morskiego. 

 

Obecność rurociągu na dnie  

Rurociąg został zaprojektowany w taki sposób aby ewentualne trałowanie nad niezakopywanym 

rurociągiem nie powodowało uszkodzenia samej instalacji ani narzędzi połowowych istnieje jednak 

ryzyko zahaczenia narzędzi ciągnionych po dnie w przypadku prześwitów pod rurociągiem lub przez 

zabezpieczający go materiał skalny. W związku z tym mogą wystąpić straty materialne dla 

rybaków. W związku z tym uszkodzenie narzędzi połowowych poprzez zahaczenie o rurociąg należy 

uznać za zdarzenie incydentalnie. Ponadto, wokół rurociągu może zostać ustanowiona strefa 

bezpieczeństwa wokół wykluczająca tego rodzaju działalność. Mając powyższe na uwadze, 

podatność rybołówstwa na to oddziaływanie można uznać za pomijalne. 

 

Obecność jednostek pływających 

Na etapie eksploatacji ilość statków wykorzystywanych do serwisu i inspekcji będzie znikoma, 

dlatego podatność na oddziaływania z tym związane uznano pomijalną. 

 

Etap likwidacji 

Obecność rurociągu na dnie  

W przypadku rybołówstwa najdalej idącym negatywnym scenariuszem jest pozostawienie rurociągu 

na dnie po zakończeniu etapu eksploatacji. W takim przypadku rurociąg będzie stanowił przeszkodę 

fizyczną na dnie i będzie powodował ryzyko uszkodzenia narzędzi połowowych. Podatność na to 
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oddziaływanie należy uznać za małe z uwagi na fakt wieloletniej obecności infrastruktury na tym 

etapie.  

 

W przypadku usunięcia rurociągu można mówić o pozytywnym wpływie na rybołówstwo w związku 

z przywróceniem obszarów pod działalność połowową.  

 

Ograniczenie żeglugi wokół obszaru likwidacji 

Podatność na tym etapie będzie analogiczna do etapu budowy. Podatność na oddziaływania można 

uznać za średnią. 

 

Obecność jednostek pływających 

Podatność na oddziaływanie związane z uszkodzeniem sieci rybackich przez statki będzie 

analogiczna jak w przypadku etapu budowa tj. mała. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie oceny wrażliwości receptorów uwzględniając ich 

znaczenie oraz podatność na oddziaływania w podziale na etapy realizacji Przedsięwzięcia. 

Tabela 9-159 Wrażliwość receptorów na oddziaływania projektu.  

Zaburzenie/ 
emisja 

Oddziaływanie Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap budowy  

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
obszaru budowy 

Zajęcie/ograniczenie 
obszarów dla 
rybołówstwa 

Duże Mała Średnia 

Obecność 
jednostek 
pływających 

Utrudnienia dla 
rybołówstwa 

Duże Pomijalna Niska 

Uszkodzenie narzędzi 
połowowych przez statki 

Duże Pomijalna Niska 

Etap eksploatacji  

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
statków do 
serwisu 

Zajęcie/ograniczenie 
obszarów dla 
rybołówstwa 

Duże Pomijalna Niska 

Strefa 
bezpieczeństwa 
wokół gazociągu 

Zajęcie/ograniczenie 
obszarów dla 
rybołówstwa 

Duże Mała Średnia 

Obecność 
rurociągu na 
dnie 

Uszkodzenie narzędzi 
połowowych  

Duże Mała Średnia 

Obecność 
jednostek 
pływających 

Utrudnienia dla 
rybołówstwa 

Duże Pomijalna Niska 

Uszkodzenie narzędzi 
połowowych przez statki 

Duże Pomijalna Niska 

Etap likwidacji  

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
obszaru 
likwidacji 

Zajęcie/ograniczenie 
obszarów dla 
rybołówstwa 
 

Duże Średnia Średnia 

Obecność 
rurociągu na 
dnie 

Uszkodzenie narzędzi 
połowowych  

Duże Mała Średnia 

Obecność 
jednostek 
pływających 

Uszkodzenie narzędzi 
połowowych przez statki 

Duże Pomijalna Niska 

 

Realizacja Przedsięwzięcia będzie wiązała się z oddziaływaniem na ichtiofaunę (pogorszenie 

warunków bytowania spowodowana wzburzeniem osadów, płoszenie, bariera fizyczna), co  

w przypadku ryb o znaczeniu komercyjnym stanowi oddziaływanie wtórne na rybołówstwo. Ocena 
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oddziaływania na ryby jak i wrażliwość poszczególnych gatunków na oddziaływania została 

przedstawiona w Rozdziale 9.12 Raportu.  

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na poszczególnych etapach: budowy, 

eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. W rozdziale tym 

zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na poszczególne elementy 

środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na 

rybołówstwo komercyjne, występujące w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena została 

wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na 

znaczenie poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości 

oddziaływania, określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego 

skala, czas trwania, intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ), z wrażliwością 

danego receptora, określoną w rozdziale powyżej jako pochodnej jego znaczenia i podatności na 

dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na opisywane w rozdziale receptory zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-160 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany  

w funkcjonowaniu danego receptora mieszczące się w granicach naturalnej zmienności, nie były 

przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Oddziaływania średnie zostały natomiast dodatkowo 

opisane, z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych i parametrów Przedsięwzięcia, 

mających wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów.
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Tabela 9-160 Znaczenie oddziaływania na rybołówstwo komercyjne w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Ograniczenie żeglugi wokół 
obszaru budowy 

Zajęcie/ograniczenie obszarów 
dla rybołówstwa 

WP Mała Średnia Małe 

WA Mała Średnia Małe 

Obecność jednostek pływających 

Utrudnienia dla rybołówstwa 

WP Pomijalna Niska Pomijalne 

WA Pomijalna Niska Pomijalne 

Uszkodzenie narzędzi 
połowowych przez statki 

WP Mała Niska Małe 

WA Mała Niska Małe 

Etap eksploatacji   

Ograniczenie żeglugi wokół 
statków do serwisu 

Zajęcie/ograniczenie obszarów 
dla rybołówstwa 

WP Mała Pomijalna Małe 

WA Mała Pomijalna Małe 

Obecność jednostek pływających 

Utrudnienia dla rybołówstwa 

WP Pomijalna Niska Pomijalne 

WA Pomijalna Niska Pomijalne 

Uszkodzenie narzędzi 
połowowych przez statki 

WP Pomijalna Niska Pomijalne 

WA Pomijalna Niska Pomijalne 

Strefa bezpieczeństwa wokół 
gazociągu 

Zajęcie/ograniczenie obszarów 
dla rybołówstwa 

WP Duże Średnia Średnie 

WA Duże Średnia Średnie 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Obecność rurociągu na dnie 
Uszkodzenie narzędzi 
połowowych  

WP Umiarkowane Niska Małe 

WA Umiarkowane Niska Małe 

Etap likwidacji  

Ograniczenie żeglugi wokół 
obszaru likwidacji 

Zajęcie/ograniczenie obszarów 
dla rybołówstwa 
 

WP Mała Średnia Małe 

WA Mała Średnia Małe 

Obecność rurociągu na dnie 
Uszkodzenie narzędzi 
połowowych 

WP Umiarkowane Niska Małe 

WA Umiarkowane Niska Małe 

Obecność jednostek pływających 

Utrudnienia dla rybołówstwa 

WP Pomijalna Niska Pomijalne 

WA Pomijalna Niska Pomijalne 

Uszkodzenie narzędzi 
połowowych przez statki 

WP Mała Niska Małe 

WA Mała Niska Małe 
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na rybołówstwo, należy spojrzeć  

z szerszej perspektywy na kluczowe parametry realizacji Przedsięwzięcia i parametry środowiska.  

W odniesieniu do rybołówstwa komercyjnego, za kluczowe uwarunkowania wpływające na 

możliwość i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

• antropogeniczne: 

o liczba dni połowowych statków rybackich korzystających z łowisk oraz tras przepływu 

znajdujących się w obszarze realizacji Przedsięwzięcia – w miejscach, gdzie występują 

główne łowiska oraz ruch jednostek rybackich jest najbardziej intensywny, potencjalne 

utrudnienia będą największe, 

o lokalizacja Przedsięwzięcia względem łowisk oraz tras przepływu jednostek rybackich na 

łowiska, 

o stosowane narzędzia połowowe – obecność rurociągu powoduje ograniczenia przede 

wszystkim stosowania narzędzi ingerujących w dno, 

o produktywność rybacka w miejscu realizacji Przedsięwzięcia (w kwadratach rybackich) – 

produktywność mierzona w kg/km2 lub zł/km2 jest różna w różnych kwadratach rybackich, 

dlatego ta sama powierzchnia wykluczona z rybołówstwa będzie miała inne znaczenie  

w różnych lokalizacjach, 

o parametry Przedsięwzięcia, mające wpływ na występowanie oraz skalę oddziaływań:  

▪ liczba statków zaangażowanych w prace, wokół których ustanowione są strefy 

ograniczenia żeglugi i kotwiczenia, 

▪ tempo instalacji – im szybciej rurociąg będzie układany w miejscu krzyżowania się  

z torami wodnymi tym mniejsze oddziaływanie, 

▪ okres prowadzenia prac, 

▪ czas trwania prac, 

▪ wielkość strefy bezpieczeństwa – wielkość strefy bezpieczeństwa bezpośrednio wpływa 

na wykluczenie obszarów z możliwości prowadzenia połowów, 

▪ zakres ograniczeń ustalonych w strefie bezpieczeństwa – ograniczenia w strefie 

bezpieczeństwa mogą mieć różny charakter, najdalej idącym scenariuszem jest 

całkowite wykluczenie strefy z możliwości prowadzenia połowów (niezależnie od 

stosowanych narzędzi), 

▪ długość odcinka, na którym rurociąg będzie zakopywany – im dłuższy tym mniejsze 

ryzyko uszkodzenia narzędzi połowowych. 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania. 

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-161.  

Tabela 9-161 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Liczba dni połowowych 
statków rybackich 
korzystających z łowisk oraz 
tras przepływu znajdujących 
się w obszarze realizacji 
Przedsięwzięcia 

9.23.1 

Patrz Tabela 9-157, 
Tabela 9-158 oraz 
Rysunek 9-135. 
 
Główny obszar 
połowowy 
zlokalizowany w 
strefie spornej, przy 

granicy z Danią. W 
części wspólnej dla 
obu wariantów. 

Patrz Tabela 9-157, 
Tabela 9-158 oraz 
Rysunek 9-135. 
 
Główne obszary 
połowowe 
zlokalizowane na 
granicy Morza 
Terytorialnego i WSE 

oraz w strefie spornej, 
przy granicy z Danią. 
W części wspólnej dla 
obu wariantów. 
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Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Lokalizacja Przedsięwzięcia 
względem łowisk oraz tras 
przepływu jednostek 
rybackich na łowiska 

9.23.1 
Mniejsza intensywność 
ruchu statków (patrz 
Rysunek 9-135)   

Większa intensywność 
ruchu statków (patrz 
Rysunek 9-135)   

Stosowane narzędzia 
połowowe 

9.23.1 

Głównie sieci stawne w strefie przybrzeżnej – 
1464 dni połowowe 
 
Włoki pelagiczne – 572 dni połowowe 
Włoki denne – 257 dni połowowych 
 
Pozostałe narzędzia– 34 dni połowowe 

Produktywność rybacka w 
miejscu realizacji 
Przedsięwzięcia 

9.23.1 Patrz Tabela 9-156 Patrz Tabela 9-156 

Liczba statków 
zaangażowanych w prace, 
wokół których ustanowione 
są strefy ograniczenia 
żeglugi i kotwiczenia 

3.5 

1-2 statki budowlane 
non stop 
do 2 statków do 
obsługi kotwic 
2-4 statków/dzień - 
dostawa rur 
1 statek/tydzień- 
zaopatrzenie żywność 

1-2 statki budowlane 
non stop 
do 2 statków do 
obsługi kotwic 
2-4 statków/dzień - 
dostawa rur 
1 statek/tydzień- 
zaopatrzenie żywność 

Zasięg ograniczenia żeglugi 
wokół statków 

5.1.7 

1-1,5 km wokół 
statków instalacyjnych 
500 m wokół 
pozostałych statków 

1-1,5 km wokół 
statków instalacyjnych 
500 m wokół 
pozostałych statków 

Tempo instalacji 
3.5.7 
3.5.8 

>20m 2,5-4 km/d 
 
<20m 0,5 km/d 

>20m 2,5-4 km/d 
 
<20m 0,5 km/d 

Okres prowadzenia prac  3.9 

Prace przygotowawcze 
do układania rurociągu 
(m.in. wykop)  
II kwartał 2020 r. – II 
kwartał 2021. 
 
Układanie rurociągu I 
kwartał 2021r. – I 
kwartał 2022 r.  
 
Prace poinstalacyjne 
do III kwartału 2022 r. 

Prace przygotowawcze 
do układania rurociągu 
(m.in. wykop)  
II kwartał 2020 r. – II 
kwartał 2021. 
 
Układanie rurociągu I 
kwartał 2021r. – I 
kwartał 2022 r.  
 
Prace poinstalacyjne 
do III kwartału 2022 r. 

Czas trwania prac  3.9 Ok. 22 miesiące Ok. 22 miesiące 

Wielkość strefy 
bezpieczeństwa  

5.2.6 

Maksymalnie 500 m 
po każdej ze stron 
rurociągu, na całej 
jego długości 

Maksymalnie 500 m 
po każdej ze stron 
rurociągu, na całej 
jego długości 

Zakres ograniczeń 
ustalonych w strefie 

bezpieczeństwa  

5.2.6 

Jako najdalej idący 
scenariusz należy 
przyjąć całkowite 
wykluczenie strefy 

bezpieczeństwa z 
możliwości 
prowadzenia połowów 

Jako najdalej idący 
scenariusz należy 
przyjąć całkowite 
wykluczenie strefy 

bezpieczeństwa z 
możliwości 
prowadzenia połowów 

Długość odcinka, na którym 
rurociąg będzie zakopywany 
(w przypadku zakopania) 

3.5.8 43,8 km 22,6 km 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Większość oddziaływań ma znaczenie pomijalne lub małe.  

 

Na wszystkich etapach realizacji wystąpi zajęcie lub ograniczenie obszaru dla rybołówstwa,  

w związku z prowadzeniem prac instalacyjnych/demontażowych, a także serwisowych  

i inspekcyjnych. Zakłada się, że wokół statków zostaną ustanowione ograniczenia żeglugi (w tym 

rybołówstwa). Zasięg oddziaływania wyniesie jednak maksymalnie 1,5 km wokół statków do 



 
 
 
 
 

 

782 

 

budowy (500 m na etapie eksploatacji). Samo oddziaływanie będzie chwilowe lub krótkookresowe, 

ponieważ będzie się przemieszczało wraz z postępem prac. Znaczenie oddziaływania oceniono jako 

małe. Zakłada się, że informacje dotyczące planowanego zakresu prac, i konieczności zachowania 

ostrożności w rejonie prac będą publikowane przez administrację morską zgodnie z przyjętą 

praktyką. 

 

Mogą wystąpić też utrudnienia związane ze zwiększonym natężeniem ruchu statków, wokół których 

nie zostanie ograniczona żegluga (np. statki dostawcze, transport załogi). Ilość statków jest jednak 

znikoma w porównaniu do ruchu na Bałtyku, a samo oddziaływanie pomijalne. Statki 

wykorzystywane podczas wszystkich etapów realizacji Przedsięwzięcia mogą jednak spowodować 

uszkodzenie narzędzi połowowych, w tym przede wszystkim popularnie stosowanych w tym rejonie 

sieci stawnych. Oddziaływanie ma jednak charakter lokalny i tymczasowy, a sieci są odpowiednio 

oznakowane, w związku z tym znaczenie oceniono jako małe na etapie budowy i pomijalne na 

etapie eksploatacji.  

 

Na odcinkach, gdzie rurociąg jest ułozony na dnie (niezakopany) lub zabezpieczony materiałem 

skalnym istnieje ryzyko uszkodzenia dennych narzędzi połowowych. Zakłada się jednak, że 

rurociąg zostanie objęty strefą bezpieczeństwa wykluczającą połowy narzędziami ingerującymi  

w dno. Uszkodzenie narzędzi ma charakter incydentalny i występuje w przypadku zahaczenia 

narzędzi pod rurociągiem, w miejscach prześwitów pomiędzy dnem a instalacją. Prześwity będą 

regularnie weryfikowane i w miarę potrzeb usuwane. Mimo, iż oddziaływanie będzie długotrwałe to 

jego zasięg będzie lokalny i będzie miało charakter sporadyczny. Oceniono oddziaływanie jako 

małe, nawet w przypadku niezakopania rurociągu na głębokościach do 20 m.  

 

Na etapie likwidacji, usunięcie rurociągu (na niezakopanych odcinkach) spowodowałoby całkowite 

wyeliminowanie oddziaływania po zakończeniu eksploatacji. Niemniej jednak, przy założeniu 

najdalej idącego scenariusza, w którym rurociąg w całości zostaje pozostawiony na dnie, 

oddziaływanie będzie nieznaczące, gdyż po 50 latach eksploatacji rurociąg wpisze się w naturalne 

uwarunkowania wykonywania rybołówstwa.  

 

Oddziaływanie o średnim znaczeniu dotyczy ograniczeń związanych z ustanowieniem strefy 

bezpieczeństwa wokół rurociągu. Szerokość strefy i zakres ograniczeń w granicach strefy są 

kluczowymi parametrami wpływającymi na skalę oddziaływań i są one ustanawiane przez 

administrację morską. Opierając się na przepisach krajowych (art. 24 UOM) strefa bezpieczeństwa 

może wynosić nie więcej niż 500 m od każdego punktu ich zewnętrznej krawędzi, może być też 

mniejsza. Istnieją doświadczenia krajowe dotyczące rurociągu podmorskiego łączącego złoże „B8” 

zlokalizowanego na polskich obszarach morskich, gdzie strefa bezpieczeństwa obejmuje 150 m po 

obu stronach rurociągu. Na dzień dzisiejszy nie jest jednak możliwe określenie ostatecznej 

szerokości strefy, dlatego przyjęto najdalej idący scenariusz, w którym szerokość wynosi 500 m po 

obu stronach gazociągu (łącznie 1 km szerokości), na całej jego długości, z całkowitym 

wykluczeniem rybołówstwa w jej granicach.  

 

Powierzchnia obszaru wykluczonego w takim scenariuszu wynosi 81 km2 dla wariantu Niechorze- 

-Pogorzelica oraz 85 km2 dla wariantu Rogowo. Porównując do łącznej powierzchni polskich 

obszarów morskich – ok. 33 000 km2 stanowi to odpowiednio 0,24% powierzchni tych obszarów 

dla wariantu Niechorze-Pogorzelica i ok. 0,26% dla wariantu Rogowo. Poza powierzchnią należy 

odnieść się również do produktywności obszarów. Szacunkowa wartość połowów na obszarze 

objętym strefą bezpieczeństwa (dla całej długości wariantu) wynosi odpowiednio: ok. 208,9 ton 

oraz ok. 293 tys. zł na rok dla wariantu Niechorze-Pogorzelica i ok. 260,4 ton oraz ok. 367 tys. zł 
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na rok dla wariantu Rogowo46. W odniesieniu do wieloletniej średniej przychodu z połowów dla 

polskich obszarów morskich (ok. 218 tys. zł/rok), stanowi to odpowiednio 0,13 % dla wariantu 

Niechorze-Pogorzelica oraz 0,17% dla wariantu Rogowo. Wykluczenie obszaru nie oznacza jednak 

strat dla rybołówstwa w takiej wartości, ponieważ ustanowienie strefy bezpieczeństwa spowoduje 

przeniesienie się floty na inne łowiska (możliwości przeniesienia się na inne łowiska są ograniczone 

w przypadku mniejszych jednostek o długości do 8 m). W związku z powyższym, ewentualne straty 

dla rybołówstwa będą znikome i będą obejmowały jednostki faktycznie korzystające z tych 

obszarów. Ewentualne utrudnienia będą związane przede wszystkim z koniecznością omijania 

strefy bezpieczeństwa, co może spowodować nieznaczne zagęszczenie połowów poza strefą. Pod 

uwagę należy wziąć także, że gazociąg na głębokościach mniejszych niż 20 m może zostać 

zakopany, co byłoby korzystnym rozwiązaniem w przypadku rybołówstwa.  

 

W przypadku likwidacji gazociągu pod uwagę należy wziąć trzy scenariusze: 1) pozostawienie 

gazociągu na dnie, co należy uznać za najdalej idący scenariusz powodujący największe 

oddziaływania w odniesieniu do rybołówstwa, 2) usunięcie niezakopywanej części rurociągu, 

3) całkowite usunięcie gazociągu. Scenariusz 2 i 3 w kontekście oddziaływania na rybołówstwo 

należy uznać za tożsame. W najdalej idącym scenariuszu oddziaływanie będzie analogiczne jak  

w przypadku etapu eksploatacji, choć nie jest możliwe przewidzenie jak zmieni się sektor 

rybołówstwa w perspektywie 50 lat.  

 

Biorąc powyższe pod uwagę niewielką powierzchnię zajmowaną przez Przedsięwzięcie oraz 

ograniczony wpływ na możliwość osiągania przychodów z rybołówstwa, uznano oddziaływanie za 

nieznaczące.  

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na rybołówstwo w żadnym  

z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu budowy, 

eksploatacji i likwidacji.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Kluczowe oddziaływanie nieplanowane jest związane z wpływem detonacji niewybuchów (hałasu 

podwodnego) broni konwencjonalnej na ichtiofaunę, co zostało szczegółowo opisane w Rozdziale 

9.12 Raportu. Nie jest to jednak procedura planowana.  

 

Oddziaływania powiązane 

Oddziaływania na rybołówstwo są powiązane z oddziaływaniami na ryby, te zostały opisane  

w Rozdziale 9.12 Raportu. W wyniku oceny oddziaływania stwierdzono, że Przedsięwzięcie nie 

będzie znacząco oddziaływać na ryby w żadnym z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i 

planowo przebiegającego procesu budowy, eksploatacji i likwidacji.  

 

Oddziaływania skumulowane  

Oddziaływania Przedsięwzięcia mogą kumulować się z oddziaływaniami gazociągu Baltic Pipe 

zlokalizowanymi poza granicami polskich obszarów morskich, gdyż rybacy z Polski również łowią 

na łowiskach zlokalizowanych na wodach duńskich. Oddziaływania te będą miały analogiczny 

charakter do tych opisanych powyżej. W związku z czym nie wystąpią oddziaływania znaczące.   

 

Porównanie wariantów 

W wyniku oceny stwierdzono, że wariant Niechorze-Pogorzelica będzie w mniejszym stopniu 

oddziaływać na rybołówstwo, z uwagi na ominięcie obszarów intensywnych połowów 

                                                

 

4646 Wartości oszacowane na podstawie wieloletniej (2012-2017) średniej wartości połowów w kwadratach bałtyckich, przez które 

przebiegają poszczególne warianty, z uwzględnieniem powierzchni zajmowanej przez wariant w danym kwadracie. 
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zlokalizowanych w kwadracie rybackim BF4. Przedsięwzięcie w wariancie Rogowo będzie 

przebiegało bezpośrednio przez ten obszar, ponadto wariant ten zlokalizowany jest bliżej portu  

w Kołobrzegu, w związku z czym na dłuższym odcinku przecina obszary intensywnego ruchu 

jednostek rybackich z/do portu. Trzeba jednak zaznaczyć, że żadne z oddziaływań nie ma 

charakteru znaczącego. 

 Wnioski  

1) Zdecydowana większość zidentyfikowanych, możliwych oddziaływań Przedsięwzięcia na 

rybołówstwo komercyjne, będzie miała znaczenie pomijalne lub małe. 

2) Oddziaływanie na rybołówstwo komercyjne o średnim znaczeniu jest związane z potencjalnym 

wyznaczeniem strefy bezpieczeństwa wokół gazociągu. Nie będzie to jednak oddziaływanie 

znaczące ze względu na lokalny charakter i możliwość przeniesienia się na sąsiednie łowiska 

(możliwości przeniesienia się na inne łowiska są ograniczone w przypadku mniejszych 

jednostek o długości do 8 m). 

3) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na rybołówstwo w żadnym  

z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu budowy, 

eksploatacji i likwidacji. Zdarzenia nieplanowane mogą mieć wpływ na ichtiofaunę i zostały 

opisane w rozdziale 9.12 Raportu. 

4) Oddziaływania Przedsięwzięcia mogą się kumulować z oddziaływaniami odcinka gazociągu poza 

granicami polskich obszarów morskich, gdzie polskie jednostki również prowadzą połowy.  

W wyniku kumulacji nie wystąpią oddziaływania znaczące. 

5) Skala i znaczenie oddziaływań na rybołówstwo komercyjne będzie nieco większa w wariancie 

Rogowo, w porównaniu z wariantem Niechorze-Pogorzelica, z uwagi na przebieg tego wariantu 

przez obszary intensywnych połowów zlokalizowanych w kwadracie rybackim BF4.  
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9.24 Archeologia i dziedzictwo kulturowe na morzu 

W niniejszym rozdziale opisano uwarunkowania występowania obiektów istotnych z punktu 

widzenia dziedzictwa kulturowego, a także kwestie związane z krajobrazem podwodnym  

i oddziaływaniem Przedsięwzięcia na te elementy. 

 Charakterystyka 

Bałtyk jest akwenem bardzo młodym w geologicznej skali czasu, a także bardzo dynamicznym. 

Jego początki sięgają fazy deglacjacji tej części kontynentu i wypełniania rozległej niecki wodami 

roztopowymi cofającego się lądolodu. Na przestrzeni całego holocenu obserwujemy tu złożony 

zespół czynników, które sumując się lub wzajemnie znosząc zmieniały poziom Bałtyku przesuwając 

w ten sposób jego linie brzegowe. Ostatnie tego rodzaju wielkie przesunięcie miało miejsce około 

4250 p.n.e. i podniosło poziom wody o ok. 25 m, wskutek czego linia brzegowa mogła przesunąć 

się nawet o kilkadziesiąt kilometrów w głąb lądu zalewając tereny intensywnie zasiedlone przez 

człowieka od kilku tysięcy lat.  

 

Na potrzeby oceny oddziaływania na dziedzictwo kulturowe przeprowadzona została kwerenda oraz 

analiza elementów dziedzictwa kulturowego zlokalizowanych w strefie potencjalnych oddziaływań 

podmorskiej części gazociągu oraz odcinka lądowego. 

 

Zakres kwerendy dla części morskiej Przedsięwzięcia obejmował korytarz o szerokości 1 km wraz 

z buforem o szerokości 250 m od granic tego korytarza i zawierał:  

• dane pozyskane w wyniku kwerendy bibliograficznej obejmujące: 

o „Materiały Zachodniopomorskie” (rocznik, komplet), 

o „Koszalińskie Zeszyty Muzealne” (rocznik, komplet), 

o „Ziemia Gryficka” (rocznik, komplet), 

o „Trzebiatów – spotkania pomorskie” (rocznik, komplet), 

o szereg opracowań monograficznych poszczególnych okresów chronologicznych na Pomorzu 

Zachodnim i monografii regionalnych (Kostrzewski, 1958; Kostrzewski J, 1966; 

Malinowski,1961; Malinowski, 1979-81; Siuchniński, 1969; Eggers, 1978; Wołągiewicz, 

1986; Galiński, 1992; Wilgocki, 2003), 

o materiały pokonferencyjne cyklicznych Sesji Pomorzoznawczych oraz konferencji lokalnych; 

• dane będące efektem kwerendy muzealnej obejmującej zbiory (inwentarze instytucji 

współczesnych), zbiory archiwalne (w tym instytucji przedwojennych, obecnie nieistniejących) 

i archiwalia muzealne, a także projekty badawcze prowadzone w ramach działalności statutowej 

niżej wymienionych placówek: 

o Muzeum Narodowe w Szczecinie (zbiory współczesne oraz zespół archiwaliów 

przedwojennego Pommersches Landesmuseum in Stettin - w tym tzw. archiwum teczek 

miejscowości, Eingangsjournal H.J. Eggersa, Katalog Eggersa, Katalog Kunkla), 

o Muzeum w Koszalinie, 

o Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu; 

• dane uzyskane w odpowiedzi na zapytania, które zostały skierowane do następujących 

instytucji i urzędów: 

o Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie, 

o Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków – delegatura w Koszalinie, 

o Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, 

o Urząd Morski w Szczecinie, 

o Urząd Morski w Słupsku, 

o Narodowy Instytut Dziedzictwa, 

o właściwe terytorialnie urzędy gmin. 

Dla części morskiej Przedsięwzięcia najważniejszym źródłem informacji było Biuro Hydrograficzne 

Marynarki Wojennej (BHMW). Kwerenda w zasobach właściwych terytorialnie Urzędów Morskich 



 
 
 
 
 

 

786 

 

nie poszerzyła zebranych danych, zaś projekty realizowane przez Muzeum w Kołobrzegu obejmują 

obszary stosunkowo odległe od korytarzy Przedsięwzięcia. 

 

Na mapie poniżej (Rysunek 9-136) wskazano znane wraki oraz podwodne krajobrazy kulturowe 

wskazane w Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich 

wraz z analizami przestrzennymi (IMG, 2015). 

 

 

Rysunek 9-136 Przebieg rozpatrywanych wariantów Baltic Pipe w części morskiej na tle znanych wraków  
i podwodnych krajobrazów kulturowych (IMG, 2015). 

Wraki 

W granicach korytarza wariantu Niechorze-Pogorzelica zlokalizowano dwie przeszkody będące 

pozostałościami wraków. Jeden z nich znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi bufora 

(wrak nr 1; Tabela 9-162), zaś drugi – w granicach korytarza (wrak nr 2; Tabela 9-162). 

 

Obiekty te nie figurują w wykazach zabytków ani w wykazach obiektów objętych zakazem 

nurkowania, nie przypisano im statusu mogiły, ani nie sformułowano jakichkolwiek zaleceń 

konserwatorskich.  

Tabela 9-162 Wykaz obiektów podwodnych w obszarze potencjalnych oddziaływań przedsięwzięcia. 

L.p. Obszar 
Rodzaj 
obiektu 

Lokalizacja 
(układ WGS 84) Źródło 

informacji 

Wartość/ 
znaczenie 
obiektu 

Potencjalne 
zagrożenia Długość 

geograficzna 
Szerokość 
geograficzna 

Część morska 

1. 

Korytarz 
wariantu 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wrak 15,097514000 54,207987000 
BHMW, UM 
Szczecin 

b.d. 

Obiekt poza 
granicami 
korytarza, w 
buforze 250 
m od jego 
krawędzi, 
brak 

Wariant Rogowo 

Wariant  

Niechorze-Pogorzelica 
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L.p. Obszar 
Rodzaj 
obiektu 

Lokalizacja 
(układ WGS 84) Źródło 

informacji 

Wartość/ 
znaczenie 
obiektu 

Potencjalne 
zagrożenia Długość 

geograficzna 
Szerokość 
geograficzna 

bliższych 
danych 

2. 

Korytarz 
wariantu 
Niechorze-
Pogorzelica 

Wrak 15,086266000 54,205107000 
BHMW, UM 
Szczecin 

b.d. 

obiekt  
w granicach 
korytarza, 
brak 
bliższych 
danych 

 

Lokalizacja wraków została przedstawiona na mapie poniżej (Rysunek 9-137). 

 
 
Rysunek 9-137 Mapa wraków zlokalizowanych w obrębie korytarzy części morskiej Baltic Pipe. 

Należy zaznaczyć, iż pozycja każdego wraku zaznaczana jest jako punkt w przestrzeni, tymczasem 

w rzeczywistości wrak może posiadać długość przekraczającą 100 m, ewentualne jego szczątki 

mogą być rozwleczone na znacznej przestrzeni. Koordynaty wraku nr 1 lokalizują go w odległości 

ok. 80 m od krawędzi bufora, istnieje zatem możliwość, że jego część lub części zalegają już jednak 

w jego obrębie. Z tego powodu zdecydowano się uwzględnić ten wrak w niniejszym Raporcie.  

 

W ramach kwerendy, w granicach korytarza wariantu Rogowo zidentyfikowano jedną przeszkodę 

opisaną jako strefę występowania na dnie licznych głazów, nie jest to jednak utwór pochodzenia 

antropogenicznego ani element dziedzictwa kulturowego zatem nie został wskazany na mapie. 

 

Dla odcinka wspólnego obu wariantów w obszarze WSE przy granicy z Danią nie stwierdzono 

jakichkolwiek kolizji z obiektami o znaczeniu dla ochrony dziedzictwa kulturowego.  
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Krajobraz podwodny, osady oraz inne obiekty 

Oprócz wskazanych wyżej wraków nie zidentyfikowano innych obiektów mogących mieć znaczenie 

dla ochrony dziedzictwa kulturowego. Należy jednak uwzględnić fakt, że południowe wybrzeże 

Bałtyku jest wybrzeżem zatopionym, charakteryzującym się częstą obecnością utworów 

charakterystycznych dla lądu suchego (utworów terrestrialnych) w podścieleniu dna morskiego.  

 

W wyniku cofania się linii brzegowej zalane zostały tereny intensywnie zasiedlone przez człowieka 

już od kilku tysięcy lat. Twierdzenie to znajduje odzwierciedlenie w efektach nowej gałęzi badawczej 

– tzw. archeologii krajobrazów zatopionych, gdzie w trybie badań podwodnych eksploruje się 

stanowiska będące pozostałościami osad i cmentarzysk zlokalizowanych niegdyś na lądzie,  

a następnie zalanych przez podnoszące się wody Bałtyku.  

 

Przykładem w tym zakresie są wyniki badań paleogeograficznych (Pomian, Bednarz, 2008; Pomian, 

2009; Miotk-Szpiganowicz. i in., 2010). Badania te prowadzono m.in. na obszarze położonym 

ok. 8-10 km na północ od Ustki, na głębokościach 20-27 m. Odkryto tam relikty zatopionego lasu  

w postaci odziomków drzew w pozycjach przyżyciowych, datowanych na ok. 9.500 BP47 (ang. Before 

Present; BP) (Rysunek 9-138). Całość uzyskanych wówczas wyników stała się podstawą do 

wykreślenia przebiegu linii brzegowej południowego Bałtyku w połowie i u schyłku 7 tys. p.n.e. 

(Rysunek 9-139). Jak można zauważyć, linia brzegowa w tym okresie przebiegała znacznie dalej 

na północ. Jednocześnie należy podkreślić bardzo szybkie tempo jej przesuwania się na południe. 

Oznacza to, że ślady obecności człowieka na tym terenie bardzo szybko ulegały zatopieniu, co 

znakomicie wpłynęło na ich stan zachowania.   

 

 

Rysunek 9-138 Odziomek drzewa z zatopionego lasu wraz z uzyskanymi datami (Miotk-Szpiganowicz  
i in. 2010, p. 81, fig. 5). 
 

                                                

 

47 Before Present (z ang. „przed teraźniejszością”) – system oznaczania wieku stosowany m.in. w geologii i archeologii do datowania 

wydarzeń z przeszłości. Za "teraźniejszość" umownie przyjęty został rok 1950, zatem „data BP” – 1950 = „data p.n.e.”.  
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Rysunek 9-139 Przebieg linii brzegowej południowego Bałtyku ok. 7.550 p.n.e. (mapa A) oraz ok. 7.350 
p.n.e. (mapa B). Zaznaczono lokalizację obszaru badań w okolicach Ustki (czerwony prostokąt), a także 
przebieg współczesnej linii brzegowej (Miotk-Szpiganowicz i in. 2010, p. 81, fig. 6). 

Przy ocenie możliwości występowania osadnictwa epoki kamiennej geoarcheolodzy biorą pod 

uwagę następujące elementy: 

• potencjalny poziom morza do zasiedlenia w okresie prehistorycznym, obszary lądowe oraz 

tereny zalane nie nadające się do zasiedlenia; 

• prawdopodobieństwo zachowania obszaru w nienaruszonym stanie; 

• uwarunkowania gospodarcze – czy warunki jako takie były sprzyjające osadnictwu; 

• model osadnictwa – występowanie znanych schematów osadnictwa umożliwiające identyfikację 

potencjalnych obszarów osadnictwa. 

W ramach prac przygotowawczych dla Baltic Pipe opracowane zostało studium geoarcheologiczne 

(Ramboll, 2018h) zawierające teoretyczne mapy paleogeograficzne, pokazujące różne zmiany  

w batymetrii obszaru wschodniej części Południowego Bałtyku na przestrzeni rekomendowanego 

okresu Mezolitycznego tj. 9500 – 5900 BP; tj. 7550 – 3950 p.n.e. Na potrzeby przygotowania map 

paleograficznych przyjęto, że bieżące dno morskie odpowiada potencjalnym obszarom suchego 

lądu przed transgresją w okresie Holocenu i nie zakłada późniejszej erozji lub sedymentacji.  

 

Wyniki studium pokazują, że stosunkowo duży obszar w strefie przybrzeżnej, w szczególności  

w rejonie wyjścia na ląd wariantu Niechorze-Pogorzelica, stanowił suchy ląd podczas okresu ery 

kamienia, w którym można zastosować tak zwany „model miejsc połowów”48 (9500 – 5900 BP). Na 

podstawie teoretycznych map paleograficznych, można wskazać, że obszary morskie przy polskim 

wybrzeżu o głębokości około 20 m mogły stanowić przynajmniej przez pewien okres suchy ląd,  

a zatem mogły stanowić obszar zasiedlany w epoce Mezolitu. Dla wariantu Niechorze-Pogorzelica 

oznacza to odcinek o długości 39 km od miejsca wyjścia na ląd do izobaty 20 m. Dla wariantu 

Rogowo jest to odpowiednio 23 km. 

 

Jednocześnie obszar wspólny dla obu wariantów zlokalizowany w granicach wyłącznej strefy 

ekonomicznej był zbyt głęboki by mógł występować na nim suchy ląd we wskazanym okresie.  

 

Szczególnie istotne są obszary występowania torfu, który konserwuje zabytki archeologiczne  

w sposób nieosiągalny w jakimkolwiek innym miejscu. Dostępne są informacje o znaleziskach 

dokonywanych na obszarach podmokłych i w torfach, a nawet wypłukiwanych i wyrzucanych przez 

fale na brzeg morski lub wyciąganych w sieciach przez rybaków. Dotyczy to również terenów 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Przedsięwzięcia. Dla przykładu, na odcinku pomiędzy 

Jeziorem Kopań a Jarosławcem, w przeszłości znajdowano zabytki archeologiczne wyrzucane przez 

                                                

 

48 Model zakłada, wykorzystanie, że osadnictwo wynika z uzależnienia populacji z morza jako źródła żywności. Osady powstawały  

w miejscach sprzyjających uprawianiu rybołówstwa np. w ujściach rzek, małe wyspy, przylądki itp.  
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fale na brzeg; najnowszym tego rodzaju znaleziskiem jest topór kamienny (Ilkiewicz, 2001). Nieco 

wcześniej, bo w 1990 roku, rybacy z Mrzeżyna w czasie połowu wyciągnęli w sieciach czaszkę tura 

(archiwum Działu Archeologii MNS, teczka 262). Z Pogorzelicy pochodzi znalezisko, którego 

dokonano w 1971 roku. Z torfu wydobyto tam wówczas mezolityczną motykę z poroża (zbiory MNS, 

nr. inw. MNS/A/21.836). Natomiast na plażę w Unieściu we wrześniu 1973 roku morze wyrzuciło 

toporek z poroża, datowany na neolit (Janocha 1974). Dziedzictwo kulturowe jest zatem 

elementem, który należy uwzględnić przy OOŚ Przedsięwzięcia.  

 

We wszystkich rozpatrywanych wariantach wyjścia na ląd torfy występują po obu stronach wału 

wydmowego wybrzeża: od strony wody w strefie płycizny (a zapewne i dalej) oraz od strony lądu. 
Biorąc pod uwagę przedstawione informacje istnieje prawdopodobieństwo zidentyfikowania 

obiektów dziedzictwa kulturowego w obszarach, w których prowadzony będzie mikrotunel. 

 

Postępowanie w przypadku odkrycia obiektów istotnych dla ochrony dziedzictwa kulturowego 

Szczegółowa procedura postępowania w przypadku znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem jest regulowana przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, z późn. zm.). Zgodnie z 

zapisami ustawy w przypadku odkrycia takiego przedmiotu podczas robót budowlanych lub 

ziemnych, jest obowiązany: 

 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie 

jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

W przypadku znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem 

na polskich obszarach morskich, należy poinformować właściwego dyrektora urzędu morskiego.  

 

Identyfikacja nowych obiektów może również mieć miejsce na etapie badań dna morskiego 

związanych z poszukiwaniem zatopionej amunicji. W takim przypadku projekt przebiegu rurociągu 

zostanie dostosowany w taki sposób, aby ominąć zidentyfikowane obiekty.  

 

Wyniki badań 

Zgodnie z kwerendą wrak 1 (Tabela 9-162) leży poza obszarem korytarza, w którym możliwe jest 

układanie rurociągu, w ramach którego wykonywano badania geofizyczne z wykorzystaniem 

echosondy wielowiązkowej, sonaru bocznego, magnetometru i pojazdu typu ROV (korytarz 1 km). 

W ramach badań nie zidentyfikowano żadnych obiektów podwodnych, które świadczyłyby, że wrak 

ze względu na swoje rozmiary nachodzi na korytarz. 

 

Badania nie wykazały również obecności wraku 2 (Tabela 9-162). Może to oznaczać, że wrak 

znajduje się pod powierzchnią dna lub lokalizacja obiektu jest błędna. 

 

W analizowanym korytarzu, na dnie zidentyfikowano również szereg innych obiektów podwodnych: 

kłody, głazy lub zerwane sieci rybackie. Na etapie projektowania ostatecznej trasy przebiegu 

rurociągu elementy te będą w miarę możliwości omijane. W przypadku braku takiej możliwości 

będą usuwane. 

Istniejące presje antropogeniczne 

Wśród najważniejszych presji antropogenicznych należy wymienić: 

 

Rybołówstwo morskie 

W obszarze rozważanych wariantów Przedsięwzięcia prowadzone są komercyjne połowy przez kutry 

rybackie, z wykorzystaniem narzędzi połowowych ingerujących w dno. Działalność ta powoduje 



 
 
 
 
 

 

791 

 

wzburzenie osadów, jednakże intensywność tego działania jest niewielka. Działalność związana  

z rybołówstwem została opisana w Rozdziale 9.23 Raportu. 

 

Poszukiwanie i wydobycie surowców 

Działania prowadzone przez morski sektor wydobywczy (związane z poszukiwaniem, 

rozpoznawaniem i wydobywaniem surowców) mogą obejmować czynności powodujące wzburzenie 

osadów np. wykonywanie odwiertów, wydobycie piasku.  

 

Przedsięwzięcie w wariancie Rogowo przebiega przez obszar potencjalnej koncesji Ustronie N. 

Ponadto, wzdłuż wybrzeża zlokalizowane są obszary perspektywiczne piasku do zasilania brzegu, 

wariant Rogowo przebiega przez jeden z takich obszarów. Należy jednak zaznaczyć, że żaden ze 

zidentyfikowanych wraków opisanych we wcześniejszej części rozdziału nie leży w granicach tych 

obszarów. Działalność związana z wydobyciem surowców została opisana w Rozdziale 9.26 Raportu. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Na podstawie wyników przeprowadzonej kwerendy stwierdzono, że zidentyfikowane wraki nie są 

istotne z punktu widzenia ochrony dziedzictwa kulturowego. W związku z powyższym znaczenie 

zasobu jakim są zidentyfikowane wraki uznano za małe.  

 

W ramach prac budowlanych może wystąpić sytuacja, w której zidentyfikowane zostaną nowe 

obiekty, których znaczenie jest na obecnym etapie niemożliwe do określenia.  

 

Podatność na oddziaływania 

Oddziaływania na obiekty istotne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego mogą wystąpić przede 

wszystkim na etapie budowy i ewentualnie na etapie likwidacji (w przypadku usuwania gazociągu 

z dna). Na etapie eksploatacji nie przewiduje się oddziaływań na obiekty istotne z punktu widzenia 

dziedzictwa kulturowego.  

 

Podatność na oddziaływania jest związana przede wszystkim z możliwością odwrócenia skutków 

tego oddziaływania. W przypadku uszkodzenia obiektów należy mówić o nieodwracalnej zmianie  

i dużej podatności receptora. W przypadku Przykrycia obiektów w wyniku sedymentacji osadów 

wrażliwość można uznać za małą biorąc pod uwagę skalę wzburzenia osadów. 

 

W tabeli poniżej (Tabela 9-163) przedstawiono podsumowanie oceny wrażliwości zasobu 

uwzględniając jego znaczenie oraz podatność na oddziaływania w podziale na etapy realizacji 

Przedsięwzięcia. 

Tabela 9-163 Wrażliwość obiektów o znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego na oddziaływania projektu. 

Zaburzenie/ 

emisja 
Oddziaływanie Receptor Znaczenie 

Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap budowy 

Fizyczna 
ingerencja w 
dno 

Częściowe lub 
całkowite 
zniszczenie 
obiektów 
dziedzictwa 
kulturowego 
 

Wraki 
zidentyfikowane w 
ramach kwerendy 

Małe Duża Średnia 

Emisja hałasu 
podwodnego  
i wibracji 

Uszkodzenie  
w wyniku emisji 
wibracji 

Wraki 
zidentyfikowane w 
ramach kwerendy 

Małe Duża Średnia 

Osadzanie się 
zawiesiny na 
dnie 

Przykrycie 
obiektów 
sedymentującą 
zawiesiną 

Wraki 
zidentyfikowane w 
ramach kwerendy 

Małe Mała Niska 
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Zaburzenie/ 

emisja 
Oddziaływanie Receptor Znaczenie 

Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap likwidacji 

Fizyczna 
ingerencja w 
dno 

Częściowe lub 
całkowite 
zniszczenie 
obiektów 
dziedzictwa 
kulturowego 
 

Wraki 
zidentyfikowane w 
ramach kwerendy 

Małe Duża Średnia 

Osadzanie się 
zawiesiny na 
dnie 

Przywrócenie 
możliwości 
wykorzystania 
obszaru dla 
innych 
użytkowników 
morza 

Wraki 
zidentyfikowane w 
ramach kwerendy 

Małe Mała Niska 

 

Na etapie budowy można również zidentyfikować oddziaływania nieplanowane jak na przykład 

uszkodzenie w wyniku kotwiczenia statków czy detonacji zatopionych środków bojowych. 

Oddziaływania nieplanowane zostały opisane w Rozdziale 5 Raportu. 

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na poszczególnych etapach: budowy, 

eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. W rozdziale tym 

zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na poszczególne elementy 

środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na obiekty 

istotne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego, a także kwestie związane z krajobrazem 

podwodnym i zatopionymi osadami, występujące w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena 

została wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny 

wskazują na znaczenie poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości 

oddziaływania, określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego 

skala, czas trwania, intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ), z wrażliwością 

danego receptora, określoną w tym rozdziale powyżej jako pochodnej jego znaczenia i podatności 

na dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na opisywane w rozdziale receptory zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-164 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się w granicach naturalnej zmienności środowiska, nie 

były przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Nie zidentyfikowano oddziaływań średnich lub dużych.  
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Tabela 9-164 Znaczenie oddziaływania na archeologię i dziedzictwo kulturowe w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – 
Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Fizyczna ingerencja w dno 

Uszkodzenie obiektów 
zabytkowych/ archeologicznych 
znajdujących się na dnie lub 
pod powierzchnią dna na skutek 
opuszczenia kotwic 

WP Małe Średnia Małe 

WA Brak oddziaływania Średnia Nie dotyczy 

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
Przykrycie istniejących obiektów 
dodatkową warstwą osadów 

WP Pomijalna Niska Pomijalne 

WA Brak oddziaływania Niska Nie dotyczy 

Emisja hałasu podwodnego  
i wibracji 

Uszkodzenie obiektów 
zabytkowych/ archeologicznych 
znajdujących się na dnie lub 
pod powierzchnią dna na skutek 
wibracji  

WP Pomijalna Średnia Małe 

WA Brak oddziaływania Średnia Nie dotyczy 

Etap likwidacji 

Fizyczna ingerencja w dno 

Uszkodzenie obiektów 
zabytkowych/ archeologicznych 
znajdujących się na dnie lub 
pod powierzchnią dna na skutek 
opuszczenia kotwic 

WP Małe Średnia Małe 

WA Brak oddziaływania Średnia Nie dotyczy 

Osadzanie się zawiesiny na dnie 
Przykrycie istniejących obiektów 
dodatkową warstwą osadów 

WP Pomijalna Niska Pomijalne 

WA Brak oddziaływania Niska Nie dotyczy 
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W odniesieniu do rozpoznanych w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia obiektów 

istotnych z punktu widzenia archeologii, za kluczowe uwarunkowania wpływające na możliwość  

i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane następujące czynniki:  

 

• środowiskowe: 

o obecność obiektów archeologicznych na dnie lub pozostałości zatopionych osad,  

o rodzaj dna/osadów, mające wpływ na: 

▪ skalę oddziaływań związanych ze wzburzeniem osadów (zasięg, warstwa zasypania, 

czas depozycji) – osady drobnopiaszczyste powodują większy zasięg, dłuższe osiadanie, 

występowanie dna twardego i kamienisk zmniejsza zasięg oddziaływań związanych ze 

wzburzeniem osadów,  

▪ zasięg redepozycji osadów;  

• antropogeniczne: 

o sposób układania rurociągu w pobliżu istniejących obiektów – układanie rurociągu na dnie 

będzie powodowało mniejsze wzburzenie osadów niż wykonywanie wykopu i następnie jego 

zakopanie,  

o odległość obiektów od planowanej trasy rurociągu,  

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania. 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-165. 

Tabela 9-165 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Obecność obiektów o 
archeologicznych  

9.24.1 Tak Nie 

Sposób układania rurociągu w 
sąsiedztwie obiektów 

3.5.8 Wykop Nie dotyczy 

Odległość obiektów 
zidentyfikowanych w ramach 
kwerendy od planowanej trasy 
rurociągu  

9.24.1 
Kilka metrów (wrak) 
ponad 800 m (wrak) 

Nie dotyczy  

Zasięg redepozycji osadów 5.1.3 
Wyniki modelowania 
depozycji osadów w 
rozdziale 5.1.3 

Nie dotyczy 

Kumulacja oddziaływań 11.1 Brak Brak 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Jedyne zidentyfikowane, potencjalne oddziaływania dotyczą wariantu Niechorze-Pogorzelica  

z uwagi na możliwe występowanie wraków w pobliżu planowanego przebiegu rurociągu. Należy 

jednak zaznaczyć, że wszystkie oddziaływania dotyczące obiektów istotnych dla dziedzictwa 

kulturowego mają charakter mały lub pomijalny. Jest to związane przede wszystkim z niskim 

znaczeniem receptorów oraz niewielkiej skali potencjalnych oddziaływań.  

 

Według przeprowadzonej kwerendy, jeden z wraków jest potencjalnie zlokalizowany  

w bezpośrednim sąsiedztwie linii wyznaczonej przez oś korytarza, w którym planowane jest 

układanie rurociągu, co mogłoby oznaczać nieodwracalne ryzyko uszkodzenia obiektu w wyniku 

działań związanych z wykopem (fizyczna ingerencja w dno przy układaniu gazociągu, w tym także 

kotwiczenie jednostek budowlanych). Należy jednak zaznaczyć, że obecność tego obiektu nie 

została potwierdzona podczas badań geofizycznych, ponadto podczas prac projektowych 

szczegółowa trasa przebiegu rurociągu będzie opracowywana, z założeniem omijania 

zidentyfikowanych obiektów podwodnych.  

 

W ramach korytarza nie zidentyfikowano również dowodów występowania zatopionych osad.  

W związku z powyższym nie przewiduje się żadnych znaczących oddziaływań. 
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Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obiekty istotne z punktu widzenia dziedzictwa 

kulturowego w żadnym z rozważanych wariantów. 

 

Oddziaływania powiązane 

Nie występują oddziaływania powiązane.  

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na dziedzictwo 

kulturowe.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

W trakcie prac instalacyjnych może dojść do odkrycia nowych obiektów o znaczeniu dla dziedzictwa 

kulturowego. W najdalej idącym scenariuszu może dojść do ich zniszczenia (np. w trakcie 

wykonywania wykopu, układania materiału skalnego lub też kotwiczeniu statków). Aby temu 

zapobiec, wykonane zostały badania dna morskiego, na podstawie których opracowana zostanie 

ostateczna trasa rurociągu (w ramach rozpatrywanego korytarza). Wszelkie obiekty podwodne 

zweryfikowane w ich ramach, w miarę możliwości będą omijane. Powyższe uznaje się za zdarzenie 

nieplanowane z uwagi na brak możliwości jego przewidzenia. W przypadku identyfikacji obiektów 

podwodnych uruchomione zostaną procedury zgodnie z prawem polskim informujące właściwe 

władze o znalezisku (patrz Rozdział 9.24.1 ROOŚ). 

 

Innym zdarzeniem nieplanowanym jest potencjalna detonacja niewybuchów zalegających na dnie. 

Co do zasady obiekty takie będą omijane na etapie prac projektowych, na podstawie szczegółowych 

badań dna morskiego. W przypadku braku możliwości uniknięcia pozostałości broni 

konwencjonalnej przeprowadzana jest kontrolowana detonacja, która może uszkodzić istniejące 

obiekty podwodne. Biorąc pod uwagę wykonane do tej pory oraz planowane badania dna morskiego 

pod tym kątem ryzyko wystąpienia zdarzenia uznaje się za niskie. 

   

Porównanie wariantów 

Jedynie w wariancie Niechorze-Pogorzelica, w ramach przeprowadzonej kwerendy, zidentyfikowane 

zostały wraki, niemniej jednak ich obecność nie została potwierdzona podczas badań 

geofizycznych. W miarę możliwości obiekty podwodne będą omijane na etapie prac projektowych 

(w granicach wskazanego korytarza), a zidentyfikowane potencjalne oddziaływania zostały 

ocenione jako nieznaczące. W wyniku prac instalacyjnych, w obydwu wariantach, mogą zostać 

zidentyfikowane inne obiekty podwodne, jednak na obecnym etapie nie ma możliwości 

przewidzenia czy i gdzie taka sytuacja nastąpi. Należy dlatego uznać, że rozpatrywane warianty 

nie różnią się w skali, ani znaczeniu potencjalnych oddziaływań na obiekty archeologiczne  

i dziedzictwa kulturowego na obszarach morskich. 

 Wnioski  

1) Jedyne zidentyfikowane, potencjalne oddziaływania dotyczą wariantu Niechorze-Pogorzelica  

z uwagi na możliwe występowanie wraków w pobliżu planowanego przebiegu rurociągu. 

Oddziaływania te mają jednak charakter mały lub pomijalny ze względu na niską skalę 

oddziaływań i niewielkie znaczenie wraków. Należy jednak zaznaczyć, że obecność obiektów 

nie została potwierdzona podczas badań geofizycznych. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obiekty istotne z punktu widzenia 

dziedzictwa kulturowego w żadnym z rozważanych wariantów podczas planowanej budowy 

i eksploatacji. 

3) Nie zidentyfikowano oddziaływań powiązanych. 

4) W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na dziedzictwo 

kulturowe.  
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5) Mogą wystąpić oddziaływania związane ze zdarzeniami nieplanowanymi. Podczas prac 

instalacyjnych może dojść do odkrycia nowych obiektów o znaczeniu dla dziedzictwa 

kulturowego, a w najgorszym scenariuszu do ich uszkodzenia lub zniszczenia. Innym 

zdarzeniem nieplanowanym jest potencjalna detonacja niewybuchów zalegających na dnie.  

Z uwagi na swój charakter wystąpienia zdarzeń nieplanowanych nie da się przewidzieć. 

6) Obiekty archeologiczne potencjalnie występują jedynie w przypadku wariantu Niechorze-

Pogorzelica, choć nie zostały potwierdzone wynikami badań. Można zatem uznać, że 

rozpatrywane warianty nie różnią się w skali, ani znaczeniu potencjalnych oddziaływań na 

obiekty archeologiczne i dziedzictwa kulturowego na obszarach morskich. 
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9.25 Kable, rurociągi i morskie farmy wiatrowe 

W rozdziale opisano istniejące i planowane elementy infrastruktury na polskich obszarach morskich 

(kable, rurociągi, morskie farmy wiatrowe) wraz z oceną oddziaływania Przedsięwzięcia na te 

elementy. 

 Charakterystyka 

W granicach polskich obszarów morskich zainstalowanych jest wiele elementów infrastruktury 

liniowej, w tym światłowodów, kabli elektroenergetycznych oraz rurociągów, planowane są także 

morskie farmy wiatrowe. Elementy te mają istotne znaczenie dla gospodarki kraju i stanowią ważne 

receptory w kontekście oceny oddziaływania przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie krzyżuje się jedynie 

z jednym nieczynnym kablem do transmisji danych, nie przecina natomiast rurociągów ani 

obszarów przeznaczonych pod budowę morskich farm wiatrowych. 

 

Istotnym źródłem informacji o obiektach infrastrukturalnych zlokalizowanych w polskich obszarach 

morskich jest Studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów 

Morskich wraz z analizami przestrzennymi z 2015 r. (IMG, 2015). 

 

Dodatkowym ważnym źródłem danych są materiały merytoryczne/konsultacyjne opracowywane na 

potrzeby przygotowania projektu planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów 

Morskich w skali 1:200 000 (Projektu PZPPOM) oraz wersja Projektu PZPPOM z dnia 2 stycznia 

2019 r (Urząd Morski w Gdyni, 2019). Ponadto, informacje o istniejących obiektach zostały oparte 

o analizę map morskich opracowanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, a także 

dane o pozwoleniach na wznoszenie i eksploatację sztucznych wysp konstrukcji i urządzeń, 

pozyskane od Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

 

Dla rozważanych wariantów przebiegu gazociągu uzyskane zostały uzgodnienia (dla odcinków  

w granicach EEZ) oraz pozwolenia (w granicach morza terytorialnego) na układanie i utrzymywanie 

gazociągu zgodnie z obowiązującym dla nich stanem prawnym UOM. Szczegóły dotyczące procedur 

zostały przywołane w Rozdziale 1.7 Raportu OOŚ. W ramach procedur administracyjnych nie 

zostały zidentyfikowane żadne dodatkowe strony postępowania, które miałyby interes prawny do 

obszaru Przedsięwzięcia.  

 

Infrastruktura liniowa 

Przedsięwzięcie nie będzie krzyżowało się z żadnym rurociągiem, będzie jednak krzyżowało się 

z kablem do transmisji danych biegnącym z miejscowości Heringsdorf (Niemcy, Meklemburgia-

Pomorze Przednie) przez polską wyłączną strefę ekonomiczną do obwodu Kaliningradzkiego. Kabel 

ten został oznaczony na mapach morskich publikowanych przez Biuro Hydrograficzne Marynarki 

Wojennej. Zgodnie z informacją zawartą w Studium uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami przestrzennymi kabel ten jest 

nieużywany, nie został wskazany właściciel infrastruktury (IMG, 2015).49 

 

Ponadto, trasa gazociągu podmorskiego krzyżuje się z trasą kabla o nieznanym pochodzeniu ani 

statusie (Ramboll, 2018). Niniejszy kabel nie występuje na oficjalnych mapach morskich Biura 

Hydrograficznego Marynarki Wojennej ani w zasobach HELCOM. Ponadto, jego obecność nie została 

potwierdzona w komunikacji z Urzędem Morskim w Szczecinie. W związku z powyższym uznano go 

za infrastrukturę nieczynną. Prawdopodobnym jest, że kable wspomniane powyżej to ta sama 

infrastruktura, a różne przebiegi wynikają z niedokładności współrzędnych przebiegu.  

                                                

 

49 Na podstawie konsultacji z właściwymi urzędami (BHMW, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Urząd Morski  

w Szczecinie) właściciel infrastruktury nie został zidentyfikowany. Zostało to potwierdzone przez organ właściwy do prowadzenia 

procedury w EEZ PL na etapie postępowania o wydanie decyzji uzgadniającej lokalizacje i utrzymywanie rurociągu pn. Baltic Pipe – 

odcinek N2 ani Baltic Pipe – odcinek N, w ramach których następuje krzyżowanie (postępowania przeprowadzone w 2018). 
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Informacje uzyskane z analizy powyższych dokumentów zostały zweryfikowane z wykorzystaniem 

wyników badań geofizycznych (sonaru bocznego oraz echosondy wielowiązkowej) i badań 

magnetometrycznych. Wyniki badań nie potwierdziły obecności obiektów zidentyfikowanych  

w ramach analizy literaturowej. Na dalszym etapie przewidziane są dodatkowe, szczegółowe 

badania dna morskiego na potrzeby identyfikacji pozostałości środków bojowych, które pozwolą 

ostatecznie potwierdzić obecność infrastruktury podmorskiej i określić konieczność zabezpieczenia 

miejsc krzyżowania.  

 

 

Rysunek 9-140 Istniejące i planowane obiekty infrastruktury liniowej oraz morskie farmy wiatrowe  
w granicach polskich obszarów morskich. 

Obecnie na Morzu Bałtyckim planowana jest infrastruktura światłowodowa pod nazwą Eastern 

Light. Pierwszy etap zakłada instalację kabli światłowodowych pomiędzy Szwecją a Finlandią, 

natomiast kolejny zakłada instalację światłowodu z Helsinek (Finlandia) biegnącego wzdłuż 

wybrzeży Estonii, Łotwy, Litwy i Polski do Niemiec. Projekt zakłada instalację kabli, które  

w regularnych odstępach (ponad 100 km) będą wychodziły na brzeg. 

 

Na obecnym etapie trasa przebiegu Eastern Light zakłada przecięcie gazociągu podmorskiego 

w odległości około 6 km od brzegu w wariancie Niechorze-Pogorzelica oraz w odległości 8,5 km 

w wariancie Rogowo, jednak wspomniana trasa ma jedynie charakter wstępny. Realizacja 

infrastruktury wymaga uzyskania pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli podmorskich. Te 

jednak dotychczas nie zostały wydane, co potwierdzono w ramach postępowań o wydanie pozwoleń 

(w granicach Morza Terytorialnego) oraz uzgodnień (w granicach Wyłącznej Strefy Ekonomicznej) 

na układanie i utrzymywanie gazociągu podmorskiego zgodnie z UOM. Nie ma zatem podstaw do 

określenia zakresu tego przedsięwzięcia ani prawdopodobieństwa jego realizacji. 
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W żadnym z zakładanych wariantów przebiegu trasa Baltic Pipe nie przecina istniejących ani 

planowanych kabli elektroenergetycznych.  

 

Kwestie lokalizacji elementów infrastruktury liniowej na polskich obszarach morskich zostaną 

rozstrzygnięte w PZPPOM. Obecnie dostępna jest wersja 2 Projektu PZPPOM. Zgodnie z zapisami 

aktualnego Projektu PZPPOM układanie kabli elektroenergetycznych i rurociągów w analizowanym 

obszarze jest dopuszczone w wyznaczonych do tego celu podakwenach. Wyjątkiem są kable 

optotelekomunikacyjne, których układanie jest dopuszczone wraz z dodatkowymi ograniczeniami 

w akwenach o funkcji podstawowej transportu, infrastruktury technicznej, infrastruktury 

zapewniającej bezpieczny dostęp do portu i przystani, ochrony brzegu morskiego, 

wielofunkcyjnego rozwoju gospodarczego, rezerwy dla przyszłego rozwoju i rezerwy dla przyszłego 

rozwoju z dopuszczeniem wydobycia oraz na niektórych pozostałych akwenach (Urząd Morski  

w Gdyni, 2019). 

 

Baltic Pipe został uwzględniony w Projekcie PZPPOM w ramach podakwenu 13Pw.200I, który jest 

„przeznaczony na układanie i utrzymanie elementów liniowych infrastruktury technicznej – trzy 

warianty przebiegu Gazociągu Bałtyckiego Baltic Pipe”. Podakwen w całości obejmuje warianty 

przebiegu Przedsięwzięcia. Podakwen obejmuje również wariant Przedsięwzięcia, który w toku 

opracowywania raportu został odrzucony (wariant Gąski) (Urząd Morski w Gdyni, 2019). 

 

Zgodnie Projektem PZPPOM żaden z rozważanych wariantów Przedsięwzięcia nie koliduje  

z podakwenami o funkcji podstawowej Infrastruktura techniczna, w których dopuszczalne jest 

układanie elementów infrastruktury liniowej (nie dotyczy kabli telekomunikacyjnych, które nie 

muszą być układane w wyznaczonych podakwenach), innych niż Baltic Pipe. Wariant Rogowo 

przechodzi natomiast przez obszar o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej,  

w której możliwa jest realizacja zewnętrznej infrastruktury przyłączeniowej morskich farm 

wiatrowych. Należy jednak zaznaczyć, że realizacja morskich farm wiatrowych w obszarze 

inwestycji nie będzie kolidować czasowo z realizacją Baltic Pipe, co wynika m.in. z faktu 

wstrzymania wydawania nowych pozwoleń lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych, co 

zostało opisane w dalszej części.   

 

Morskie farmy wiatrowe 

W Polsce nie wybudowano dotychczas żadnej farmy wiatrowej na morzu, pierwsze inwestycje tego 

rodzaju są dopiero w fazie przygotowawczej. Najbardziej zaawansowane projekty zlokalizowane są 

na stokach Ławicy Słupskiej i są oddalone o ponad 130 km od inwestycji. 

 

W pobliżu planowanej inwestycji nie ma obowiązujących pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp, 

konstrukcji i urządzeń, które są podstawą lokalizowania morskich farm wiatrowych (MFW)  

w polskich obszarach morskich. Zgodnie z postanowieniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 3 lutego 2017 r. zawieszone zostają toczące się oraz nowe postępowania 

administracyjne dotyczące pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, 

konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, o których mowa w art. 23 ust. 1 UOM, do 

czasu przyjęcia w drodze rozporządzenia (art. 37a ust. 1 UOM) planów zagospodarowania 

przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 

ekonomicznej, które powinno nastąpić do 31 marca 2021 roku  (MGMiŻŚ, 2018c). 

 

W odniesieniu do Projektu PZPPOM ze stycznia 2019 należy zauważyć, że wariant Rogowo przecina 

podakwen POM.14.E, zlokalizowany w WSE przy granicy morza terytorialnego, przeznaczony pod 

morskie farmy wiatrowe. Zgodnie z zapisami najnowszej wersji Projektu Planu zakazuje się jednak 

wznoszenia sztucznych wysp i konstrukcji do czasu wyboru wariantu przebiegu gazociągu Baltic 

Pipe (Urząd Morski w Gdyni, 2019). Należy zaznaczyć, że trasa przebiegu wariantu Rogowo  

w pierwszej wersji Projektu Planu z czerwca 2018 r. nie kolidowała ze wspomnianym podakwenem.   

Mapa przedstawiająca Projekt PZPPOM została umieszczona w Rozdziale 9.22 Raportu (Rysunek 

9-127). 
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Istniejące presje antropogeniczne 

Wśród najważniejszych presji antropogenicznych należy wymienić: 

 

Ruch statków  

W przypadku infrastruktury liniowej ruch statków i obecność tras żeglugowych wymusza jedynie 

stosowanie pewnych rozwiązań mitygujących jak np. konieczność zakopywania infrastruktury lub 

ograniczenie ruchu statków w przypadku budowy lub serwisu. Kwestia wykorzystania przestrzeni 

morskiej przez różnych użytkowników morza jest rozstrzygana w ramach Projektu PZPPOM, gdzie 

wyznaczone są obszary o funkcji podstawowej, takie jak „transport” oraz „pozyskiwanie energii 

odnawialnej”.  

 

Rybołówstwo 

Stosowanie narzędzi połowowych ciągnionych po dnie może spowodować uszkodzenie 

niezabezpieczonej infrastruktury liniowej. W granicach realizacji Przedsięwzięcia nie istnieją jednak 

czynne kable lub rurociągi. Rybołówstwo jako istotny element polskiej tradycji i gospodarki 

poniekąd rywalizuje o przestrzeń z innymi formami wykorzystania przestrzeni morskiej. Stanowi 

zatem presję na wykorzystanie obszarów morskich w celu budowy morskich farm wiatrowych. 

Podobnie jak wskazano wyżej kwestie te są jednak rozstrzygane w ramach Projektu PZPPOM. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Przedsięwzięcie będzie potencjalnie krzyżować się z nieczynnym kablem telekomunikacyjnym oraz 

kablem o nieznanym statusie, (traktowany jako nieczynny), których znaczenie należy uznać za 

małe. W przypadku realizacji projektu Eastern Light jego znaczenie należy uznać za duże. 

 

Przedsięwzięcie w wariancie Rogowo przebiega przez obszar, którego funkcją podstawową zgodnie 

z Projektem PZPPOM jest pozyskiwanie energii odnawialnej, należy zatem odnieść się również do 

potencjalnych MFW jako zasobu. Z uwagi na rolę jaką MFW mogą odgrywać dla gospodarki kraju 

oraz krajowego systemu elektroenergetycznego należy uznać znaczenie tego zasobu za duże, 

mimo iż inwestycje te są dopiero na etapie planowania.   

 

Podatność na oddziaływania 

Podatność zasobu przedstawiono w podziale na wszystkie etapy realizacji inwestycji.   

 

Etap budowy 

Fizyczna ingerencja w dno 

Prace instalacyjne mogą doprowadzić do uszkodzenia istniejącej infrastruktury. Podatność czynnej 

infrastruktury należałoby uznać za dużą z uwagi na potencjalne straty ekonomiczne jej właściciela. 

Przedsięwzięcie potencjalnie będzie krzyżować się z kablami nieczynnymi lub o nieznanym statusie 

(prawdopodobnie jest to ta sama infrastruktura). W tym przypadku można zatem uznać podatność 

na oddziaływanie za niską.  

 

Etap eksploatacji 

Zajęcie dna – obecność gazociągu 

W przypadku infrastruktury liniowej nastąpi ograniczenie dostępu do istniejącej infrastruktury 

liniowej w miejscu krzyżowania się z Baltic Pipe. W związku z faktem, że jest Przedsięwzięcie 

krzyżuje się z nieczynnym kablem telekomunikacyjnym, który nie wymaga serwisowania, 

podatność tego receptora można uznać za małą. W przypadku czynnej infrastruktury liniowej, 

która może zostać wybudowana na etapie eksploatacji gazociągu, wrażliwość również będzie mała, 

ponieważ jej właściciel zostanie włączony w proces projektowania skrzyżowania, w celu 

minimalizacji ryzyka uszkodzenia.  

 

Zajęcie dna przez rurociąg wpłynie również na wykluczenie obszaru pod rurociągiem oraz w strefie 

bezpieczeństwa rurociągu z potencjalnych planów inwestycyjnych. Wykluczenie to dotyczyć będzie 



 
 
 
 
 

 

801 

 

przede wszystkim potencjalnych MFW lub/i ich infrastruktury przyłączeniowej. W Projekcie PZPPOM 

wskazano rozległy obszar przeznaczony pod budowę MFW na Ławicy Odrzanej (ok. 475 km2) przez 

który przebiega wariant Rogowo. Ponadto, wyznaczony został korytarz, w którym mogą być 

lokalizowane kable przyłączeniowe dla tych farm w sposób nie kolidujący z przebiegiem 

Przedsięwzięcia. Można założyć, że w przypadku braku realizacji Przedsięwzięcia obszar pod 

budowę MFW w PZPPOM mógłby zostać powiększony, jednak biorąc pod uwagę fakt, że na dzień 

dzisiejszy nie wybudowano w Polsce żadnej morskiej farmy wiatrowej, a obszar pod tego rodzaju 

inwestycje jest znaczący (łącznie około 2300 km2 na polskich obszarach morskich) podatność 

receptora można uznać za małą.  

 

Etap likwidacji 
Fizyczna ingerencja w dno morskie – usunięcie rurociągu 

Podatność na oddziaływania będzie analogiczna jak na etapie budowy. 

 

W przypadku usunięcia rurociągu nastąpi uwolnienie obszaru pod możliwe wykorzystanie dla innych 

planów inwestycyjnych. Na dzień dzisiejszy głównym receptorem są MFW (zgodnie z Projektem 

PZPPOM). Śledząc trendy rozwoju MFW można przyjąć, że w przyszłości rozwój MFW będzie opierać 

się na fundamentach pływających, niewymagających płytkich obszarów. Za takim rozwiązaniem 

przemawia możliwość standaryzowania fundamentów, niezależnie od rodzaju dna. Można zatem 

przyjąć, że po zakończeniu eksploatacji dostępność płytkich obszarów nie będzie stanowiła 

kluczowego warunku rozwoju tego typu instalacji. W związku z powyższym uznano podatność 

zasobu jako małą.  

 

W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie oceny wrażliwości receptorów uwzględniając ich 

znaczenie oraz podatność na oddziaływania w podziale na etapy realizacji Przedsięwzięcia. 

Tabela 9-166 Wrażliwość receptorów na oddziaływania projektu.  

Zaburzenie/ 
emisja 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażli-
wość 

Etap budowy 

Fizyczna 
ingerencja w dno 
morskie 

Uszkodzenie 
istniejącej 
infrastruktury 

Infrastruktura 
liniowa 

(nieczynna) 
 

Małe Małe Niska 

Infrastruktura 
liniowa, 
wybudowana 
przed lub w 
trakcie budowy 
Przedsięwzięcia 
(czynna) 

Duże Duże Wysoka 

Etap eksploatacji 

Zajęcie dna – 
obecność 
gazociągu 

Ograniczenie 
dostępu do 
infrastruktury 
liniowej  
w miejscu 

krzyżowania  

Infrastruktura 
liniowa 
(nieczynna) 

Małe Mała Niska 

Infrastruktura 
liniowa 
wybudowana po 
realizacji 
Przedsięwzięcia 
(czynna) 

Duże Mała Średnia 

Wykluczenie 
obszaru 
 z potencjalnych 
planów 
inwestycyjnych 

Morskie farmy 
wiatrowe 

Duże Mała Średnia 

Etap likwidacji 
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Fizyczna 
ingerencja w dno 
morskie, 

usunięcie 
rurociągu 

Uszkodzenie 
istniejącej 
infrastruktury 

Infrastruktura 
liniowa 
(nieczynna) 

Małe Mała Niska 

Infrastruktura 
liniowa 
wybudowana po 
realizacji 
Przedsięwzięcia 
(czynna) 

Duże Duże Wysoka 

Przywrócenie 
możliwości 
wykorzystania 
obszaru dla 
innych 
użytkowników 
morza 

Morskie farmy 
wiatrowe 

Duże Mała Średnia 

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na poszczególnych etapach: budowy, 

eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. W rozdziale tym 

zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na poszczególne elementy 

środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na kable 

rurociągi i morskie farmy wiatrowe, występujące w strefie jego potencjalnych oddziaływań. Ocena 

została wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny 

wskazują na znaczenie poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości 

oddziaływania, określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego 

skala, czas trwania, intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ), z wrażliwością 

danego receptora, określoną w tym rozdziale powyżej jako pochodnej jego znaczenia i podatności 

na dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na opisywane w rozdziale receptory zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-167 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe, jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

w funkcjonowaniu danego receptora mieszczące się w granicach naturalnej zmienności, nie były 

przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Oddziaływania średnie oraz duże zostały natomiast 

dodatkowo opisane, z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych i parametrów 

Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów. 
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Tabela 9-167 Znaczenie oddziaływania na kable, rurociągi i MFW w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie 

Uszkodzenie istniejącej 
infrastruktury 

WP 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Pomijalna 
 
Infrastruktura liniowa, 
wybudowana przed lub w 
trakcie budowy Przedsięwzięcia 
(czynna) – Pomijalna 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Niska 
 
Infrastruktura liniowa, 
wybudowana przed lub w 
trakcie budowy Przedsięwzięcia 
(czynna) – Wysoka 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Pomijalne 
 
Infrastruktura liniowa, 
wybudowana przed lub w 
trakcie budowy 
Przedsięwzięcia (czynna) – 
Małe 

WA 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Pomijalna 
 
Infrastruktura liniowa, 
wybudowana przed lub w 
trakcie budowy Przedsięwzięcia 
(czynna) – Pomijalna 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Niska 
 
Infrastruktura liniowa, 
wybudowana przed lub w 
trakcie budowy Przedsięwzięcia 
(czynna) – Wysoka 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Pomijalne 
 
Infrastruktura liniowa, 
wybudowana przed lub w 
trakcie budowy 
Przedsięwzięcia (czynna) – 
Małe 

Etap eksploatacji  

Zajęcie dna – obecność gazociągu 
Ograniczenie dostępu do 
infrastruktury liniowej  
w miejscu krzyżowania 

WP 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Pomijalna 
 
Infrastruktura liniowa 

wybudowana po realizacji 
Przedsięwzięcia (czynna) – 
Pomijalna 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Niska 
 
Infrastruktura liniowa 

wybudowana po realizacji 
Przedsięwzięcia (czynna) – 
Średnia 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Pomijalne 
 
Infrastruktura liniowa 
wybudowana po realizacji 

Przedsięwzięcia (czynna) – 
Małe 
 
 

WA 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Pomijalna 
 
Infrastruktura liniowa 
wybudowana po realizacji 
Przedsięwzięcia (czynna) – 
Pomijalna 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Niska 
 
Infrastruktura liniowa 
wybudowana po realizacji 
Przedsięwzięcia (czynna) – 
Średnia 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Pomijalne 
 
Infrastruktura liniowa 
wybudowana po realizacji 
Przedsięwzięcia (czynna) – 
Małe 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Wykluczenie obszaru  
z potencjalnych planów 
inwestycyjnych 

WP 
Morskie farmy wiatrowe – 
Pomijalne 

Morskie farmy wiatrowe – 
Średnia 

Morskie farmy wiatrowe – 
Małe 

WA 
Morskie farmy wiatrowe – 
Pomijalne 

Morskie farmy wiatrowe – 
Średnia 

Morskie farmy wiatrowe – 
Małe 

Etap likwidacji 

Fizyczna ingerencja w dno 
morskie, usunięcie rurociągu 
(niezakopany rurociąg) 

Uszkodzenie istniejącej 
infrastruktury 

WP 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Pomijalna 
 
Infrastruktura liniowa 
wybudowana po realizacji 
Przedsięwzięcia (czynna) - 
Pomijalna 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Niska 
 
Infrastruktura liniowa 
wybudowana po realizacji 
Przedsięwzięcia (czynna) – 
Wysoka 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Pomijalne 
 
Infrastruktura liniowa 
wybudowana po realizacji 
Przedsięwzięcia (czynna) – 
Małe 

WA 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Pomijalna 
 
Infrastruktura liniowa 
wybudowana po realizacji 
Przedsięwzięcia (czynna) - 
Pomijalna 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Niska  
 
Infrastruktura liniowa 
wybudowana po realizacji 
Przedsięwzięcia (czynna) – 
Wysoka 

Infrastruktura liniowa 
(nieczynna) – Pomijalne 
 
Infrastruktura liniowa 
wybudowana po realizacji 
Przedsięwzięcia (czynna) – 
Małe 

Ograniczenie żeglugi wokół 
obszaru likwidacji 

Przywrócenie możliwości 
wykorzystania obszaru dla 
innych użytkowników morza (w 
przypadku usunięcia rurociągu) 

WP 
Morskie farmy wiatrowe – 
Pomijalne 

Morskie farmy wiatrowe – 
Średnia 

Morskie farmy wiatrowe – 
Małe 

WA 
Morskie farmy wiatrowe – 
Pomijalne 

Morskie farmy wiatrowe – 
Średnia 

Morskie farmy wiatrowe – 
Małe  
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Aby właściwie zinterpretować wyniki dokonanej oceny i przedstawić ostateczne wnioski, co do skali 

oraz znaczenia potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na kable, rurociągi i morskie farmy 

wiatrowe, należy spojrzeć z szerszej perspektywy na kluczowe parametry realizacji Przedsięwzięcia 

i parametry środowiska.  

 

W odniesieniu do infrastruktury liniowej i morskich farm wiatrowych, za kluczowe uwarunkowania 

wpływające na możliwość i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane czynniki:  

• antropogeniczne: 

o liczba krzyżowań trasy rurociągu z istniejącą i planowaną infrastrukturą liniową, 

o lokalizacja trasy rurociągu względem obszarów, 

o wielkość obszaru zajętego pod rurociąg wykluczonego z możliwości instalacji innej 

infrastruktury. 

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-168. 

Tabela 9-168 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Liczba krzyżowań trasy 
rurociągu z istniejącą 
infrastrukturą liniową 

9.25.1 

Nieczynny kabel 
telekomunikacyjny i 
kabel o nieznanym 
statusie uznany za 
nieczynny 

Nieczynny kabel 
telekomunikacyjny i 
kabel o nieznanym 
statusie uznany za 
nieczynny 

Sposób zabezpieczenia miejsca 
krzyżowania 

3.5.8 
Zabezpieczenie 
materiałem skalnym 

Zabezpieczenie 
materiałem skalnym 

Wielkość obszaru zajętego pod 
rurociąg wykluczonego z 
możliwości instalacji innej 
infrastruktury. 

5.2.4 
Do 500 m po obu 
stronach gazociągu 

Do 500 m po obu 
stronach gazociągu 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Wszystkie rozpatrywane oddziaływania zostały ocenione jako małe lub pomijalne.  

 

Potencjalne uszkodzenie istniejącej infrastruktury w wyniku fizycznej ingerencji w dno morskie na 

etapie budowy i eksploatacji będzie miało charakter lokalny i krótkoterminowy. Aby zapobiec 

uszkodzeniom miejsca krzyżowań, w przypadku potwierdzenia w trakcie szczegółowych badań 

występowania infrastruktury, będą zabezpieczone materiałem skalnym według wcześniej 

przygotowanego projektu. Przed pracami instalacyjnymi zostaną podpisane porozumienia  

z właścicielami infrastruktury o ile ich identyfikacja będzie możliwa. W związku z tym, niezależnie 

od statusu infrastruktury liniowej (czynna/nieczynna) intensywność uznano za niską, a samo 

oddziaływanie oceniono jako pomijalne lub małe (w zależności od statusu).  

 

Na etapie eksploatacji możliwa jest realizacja nowych inwestycji w infrastrukturę liniową przy 

uwzględnieniu i bez naruszenia postanowień, zakazów i ograniczeń decyzji administracji morskiej, 

w tym pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli i rurociągów, decyzji w sprawie ustanowienia 

stref bezpieczeństwa wokół gazociągu, a także postawień planu zagospodarowania obszarów 

morskich. W takim przypadku inwestor nowej infrastruktury będzie zobowiązany ocenić wpływ na 

Przedsięwzięcie jako inwestycja następcza. Ponadto, konieczne będzie uzgodnienie warunków 

krzyżowania się infrastruktur. Dotyczy to w szczególności inwestycji Eastern Light. 

 

Obecność rurociągu, na etapie eksploatacji, może spowodować utrudnienia w serwisowaniu  

i naprawie infrastruktury liniowej w miejscu krzyżowania. Zasięg oddziaływania będzie lokalny, lecz 

długotrwały, a intensywność oddziaływania będzie niska z uwagi na wcześniejsze zabezpieczenie 

rurociągu materiałem skalnym.  
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Obecność rurociągu spowoduje wykluczenie obszaru zajętego przez Przedsięwzięcie, wraz ze strefą 

bezpieczeństwa, z możliwości instalacji innej niż liniowa infrastruktury technicznej, w tym przede 

wszystkim morskich farm wiatrowych. Rozpatrywane warianty Przedsięwzięcia nie kolidują  

z wydanymi pozwoleniami na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń pod morskie 

farmy wiatrowe, choć w wariancie Rogowo Przedsięwzięcie koliduje z obszarami przeznaczonymi 

dla tej technologii zgodnie z Projektem PZPPOM ze stycznia 2019 r. Przy ocenie uwzględniono fakt, 

że MFW powstaną najwcześniej po roku 2025 i będą stanowiły inwestycję następczą w stosunku 

do Baltic Pipe. Uwzględniono również fakt, że zgodnie Projektem PZPPOM obszary pod MFW 

wynoszą około 2300 km2 i ewentualne zajęcie akwenu pod Baltic Pipe będzie wynosiło nie więcej 

niż 20 km2 (poniżej 1%). W związku z powyższym oddziaływanie oceniono jako małe. Na etapie 

likwidacji nastąpi przywrócenie możliwości wykorzystania obszaru dla innych użytkowników morza, 

co stanowi oddziaływanie pozytywne, jednak ze względu na niewielką zajmowaną powierzchnię 

przez Przedsięwzięcie oddziaływanie to zostało również ocenione jako małe.  

 

Oddziaływania znaczące  

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na kable, rurociągi i morskie farmy wiatrowe 

w żadnym z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu 

budowy, eksploatacji i likwidacji.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Nie zidentyfikowano istotnych oddziaływań nieplanowanych na etapie budowy, eksploatacji lub 

likwidacji Przedsięwzięcia, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na kable, rurociągi i morskie 

farmy wiatrowe. 

 

Oddziaływania powiązane 

Nie zidentyfikowano oddziaływań powiązanych. 

 

Oddziaływania skumulowane  

Ewentualna kumulacja oddziaływań może być związana z realizacją inwestycji Eastern Light, jednak 

brak jest szczegółowych informacji o harmonogramie planowanego projektu ani  

o uwarunkowaniach realizacyjnych. Należy jednak zaznaczyć, że ze względu na niewielkie 

znaczenie wskazanych wyżej oddziaływań, nawet w przypadku kumulacji nie wystąpią znaczące 

oddziaływania na pozostałe kable, rurociągi i morskie farmy wiatrowe. 

 

Porównanie wariantów 

Krzyżowanie się infrastruktury z istniejącą infrastrukturą oraz z planowanym kablem Eastern Light 

wystąpi niezależnie od wariantu. W przypadku wariantu Rogowo jest on zlokalizowany w granicach 

planowanego obszaru przeznaczonego w Projekcie PZPPOM pod morskie farmy wiatrowe jednak 

oddziaływanie uznano za małe. W związku z powyższym, pod kątem oddziaływania na rozważany 

receptor, oba warianty można uznać za porównywalne, z nieznaczną przewagą na korzyść wariantu 

Niechorze-Pogorzelica.   

 Wnioski 

1) Wszystkie rozpatrywane oddziaływania zostały ocenione jako małe lub pomijalne. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na kable, rurociągi i morskie farmy wiatrowe 

w żadnym z rozważanych wariantów, także w przypadku wystąpienia oddziaływań 

nieplanowanych. 

3) Nie wystąpią oddziaływania powiązane.  

4) Może wystąpić kumulacja oddziaływań z planowaną inwestycją Eastern Light, brak jest jednak 

szczegółowych informacji na temat jej realizacji. Nawet w przypadku wystąpienia kumulacji 

oddziaływania nie będą znaczące.  

5) Pod kątem oddziaływania na rozważany receptor, oba warianty można uznać za 

porównywalne, z nieznaczną przewagą na korzyść wariantu Niechorze-Pogorzelica.  
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9.26 Poszukiwanie i wydobycie surowców 

W niniejszym rozdziale opisane zostały informacje dotyczące obszarów występowania oraz 

potencjalnego poszukiwania i wydobycia surowców w obszarze morskim. Dokonano również oceny 

oddziaływania Przedsięwzięcia na możliwość prowadzenia poszukiwania i wydobycia surowców.  

 Charakterystyka 

Niniejszy rozdział został oparty w głównej mierze na informacjach pochodzących z Ministerstwa 

Środowiska, Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – 

Państwowego Instytutu Badawczego. Informacje te zostały uzupełnione o dane zawarte w Studium 

uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami 

przestrzennymi, materiały merytoryczne/konsultacyjne opracowywane na potrzeby przygotowania 

Projektu PZPPOM oraz aktualnej wersji Projektu PZPPOM. 

 

W granicach korytarzy przebiegu rozważanych wariantów Baltic Pipe na polskich obszarach 

morskich nie występują obszary objęte koncesjami geologicznymi ani obszary  

o udokumentowanych złożach surowców mineralnych. Oba rozważane warianty przechodzą przez 

obszary struktur potencjalnie perspektywicznych dla poszukiwania węglowodorów. 

 

Obszary perspektywiczne występowania węglowodorów 

Trasa wariantu Rogowo przebiega przez obszar, dla którego planowane było przeprowadzenie 

postępowania przetargowego na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów ze 

złóż (dot. obszaru „Ustronie N” o powierzchni równej 1163,45 km2) (Ministerstwo Środowiska, 

2016). Analiza danych oraz ocena perspektywiczności, dokonana przez Państwowy Instytut 

Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, wykazały duży potencjał węglowodorowy tego 

obszaru. Jednakże dotychczasowe prace poszukiwawcze ropy naftowej i gazu ziemnego na 

obszarze Ustronie N nie zakończyły się udokumentowaniem złóż tych kopalin. Zgodnie z informacją 

uzyskaną z Departamentu Polityki Surowcowej Ministerstwa Środowiska eksploatacja gazociągu 

nie stanowi przeszkody dla prac poszukiwawczo-rozpoznawczych oraz prac prowadzących do 

zagospodarowania złoża i wydobycia kopalin, o ile nie zostanie ustanowiona szeroka strefa 

bezpieczeństwa. Ustanowienie strefy o szerokości 1 000 m (po 500 m z każdej strony nitki 

gazociągu), będzie oznaczać ograniczenie obszaru dostępnego dla robót geologicznych 

(Ministerstwo Środowiska, 2017b). 

 

W grudniu 2017 r. Minister Środowiska opublikował ogłoszenie o rezygnacji z ogłaszania 

postępowania przetargowego dla obszaru „Ustronie N” w 2017 r. (Ministerstwo Środowiska, 

2017a). Wspomniany obszar nie widnieje już na mapie koncesji z dnia 30 listopada 2018 r. 

opublikowanej na stronie Ministerstwa Środowiska (Rysunek 9-141; Ministerstwo Środowiska, 

2018). Na podstawie dostępnych informacji brak jest przesłanek do stwierdzenia, że Ministerstwo 

Środowisko porzuciło całkowicie zamiar rozpoznania i ewentualnego wydobycia złóż objętych 

uprzednio granicami koncesji „Ustronie N”. Potwierdza to fakt, że koncesja „Ustronie N" oraz 

ograniczenia wynikające z koncesji zostały wpisane do uzgodnień szczegółowych Projektu PZPPOM 

(Urząd Morski w Gdyni, 2019).  
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Rysunek 9-141 Przebieg wariantów Przedsięwzięcia na tle wycinka mapy koncesji (opracowanie własne 
na podstawie mapy koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów oraz 
podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne składowanie odpadów wg stanu na 
30-11-2018 r.). 

Obszary występowania piasków 

Oba rozważane warianty przebiegają przez obszary perspektywicznego występowania piasków. 

Ponadto, trasa wariantu Rogowo przebiega również przez jedno z pól piasków wskazanych do 

rozpoznania do zasilania brzegu na potrzeby Urzędu Morskiego w Szczecinie (PIG-PIB, 2017). 

Obszary te zostały wskazane na mapie poniżej (Rysunek 9-142). Za perspektywiczne uznano te 

obszary dna, gdzie miąższość odpowiednich osadów piaszczystych jest większa od 1 m (IMG, 

2015). Wyniki badań dna morskiego dla wariantu Rogowo wykazały obecność złoż piasku  

o miąższości przekraczającej 1 m w czterech z sześciu otworów badawczych wykonanych  

w granicach obszaru przeznaczonego na pozyskanie piasku do zasilania brzegu w wariancie Rogowo 

(określono na podstawie Kart dokumentacyjnych otworów badawczych). 
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Rysunek 9-142 Obszary perspektywiczne występowania piasku do zasilania brzegu z naniesionymi 
granicami obszaru nieistniejącego już obszaru przetargowego Ustronie N (źródło: PIG – PIB, 2017). 

Należy zaznaczyć, że dla obu wariantów przebiegu Baltic Pipe w granicach wód morza 

terytorialnego uzyskano od Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie pozwolenia na układanie  

i utrzymywanie gazociągu (dla wariantu Niechorze-Pogorzelica pozwolenie nr 3/2018 z dnia 18 

czerwca 2018 r. (Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, 2018b) zmienione decyzją 5/2018  

z dnia 11 lipca 2018 r. (Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, 2018d); wariant Rogowo 

pozwolenie nr 2/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. (Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, 2018a) 

zmienione decyzją nr 4/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. (Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, 

2018c).  

 

W decyzjach nie wskazano ograniczeń w układaniu i utrzymywaniu gazociągu w związku  

z obecnością obszarów wskazanych do rozpoznania piasku do zasilania brzegu.  
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Istniejące presje antropogeniczne 

Wśród presji antropogenicznych w rejonie realizacji Przedsięwzięcia należy wymienić: 

 

Ruch statków  

Na Morzu Bałtyckim odbywa się intensywny ruch statków (w tym kutrów rybackich i jednostek 

wojskowych w ramach torów wodnych Marynarki Wojennej), który może mieć pewien wpływ na 

działalność związaną z poszukiwaniem i rozpoznawaniem węglowodorów oraz możliwość 

późniejszego wykorzystania surowców mineralnych. Presja ta nie jest jednak duża, gdyż  

w przypadku realizacji takich działań ustanawiane są stosowne ograniczenia dla żeglugi m.in. strefy 

bezpieczeństwa.  

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Ocena znaczenia zasobu jakim są perspektywiczne obszary występowania węglowodorów jest 

utrudniona z uwagi na brak możliwości zidentyfikowania tych obszarów. Perspektywiczność obszaru 

nie oznacza jeszcze pewności, że złoże danego surowca się w tym obszarze znajduje. Ponadto, 

mając na uwadze plany zmiany obszaru przetargowego „Ustronie N” nie jest pewne, jak będzie 

wyglądała docelowa granica koncesji. Mając jednak na uwadze potencjalne korzyści dla gospodarki 

kraju wynikające z zagospodarowania złóż węglowodorów należy znaczenie zasobu uznać jako 

średnie. 

 

W odniesieniu do piasku na potrzeby zasilania brzegu, którego potencjalne złoża znajdują się  

w granicach Przedsięwzięcia, należy odnieść się do faktu, że są to jedynie obszary perspektywiczne, 

czyli o niepotwierdzonym charakterze i przeznaczone do dalszego rozpoznania. Ochrona brzegu 

jest jednak istotnym elementem zachowania funkcji strefy brzegowej (turystycznej  

i przyrodniczej). Należy zatem uznać znaczenie tego zasobu za średnie.   

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Podatność zasobu przedstawiono w podziale na wszystkie etapy realizacji inwestycji.   

 

Etap budowy 

Ograniczenie żeglugi wokół obszaru budowy może spowodować utrudnienia w prowadzeniu 

działalności związanej z poszukiwaniem lub wydobywaniem surowców. W pewnych sytuacjach 

może tę działalność w danym obszarze całkowicie wykluczyć (np. pozyskiwanie piasku w obszarze 

układania rurociągu). Zasięg strefy wyłączonej z żeglugi będzie ograniczony a sama strefa będzie 

się przesuwała w miarę postępu budowy.  

 

W przypadku obszarów perspektywicznych występowania węglowodorów oraz 

ewentualnych koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie węglowodorów, 

potencjalne ograniczenia mogą obejmować stosowanie metod sejsmicznych, a także prowadzenie 

odwiertów rozpoznawczych. Mając na uwadze rozległość tych obszarów można przyjąć, że  

w stosunkowo łatwy sposób można zapobiec realizacji działań związanych z układaniem rurociągu 

i ewentualnymi działaniami poszukiwawczymi na jednym obszarze (dostosowanie harmonogramów 

realizacji działań). Większe wyzwanie będą stanowiły oddziaływania na etapie eksploatacji, co 

zostało opisane w dalszej części. W związku z powyższym podatność na oddziaływanie należy uznać 

za małą.  

 

W przypadku obszarów perspektywicznych występowania piasku mogą wystąpić ograniczenia lub 

całkowite wykluczenie akwenu wokół budowy z działań poszukiwawczych, rozpoznawczych  

i wydobywczych, obszary te mają jednak charakter perspektywiczny, ponadto są bardzo rozległe. 

Analogicznie jak w przypadku węglowodorów, w przypadku oddziaływania na etapie budowy można 

mówić o małej podatności.  
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Obecność jednostek pływających 

Budowa gazociągu będzie wiązała się ze zwiększonym ruchem jednostek pływających na trasie  

z obszaru budowy do portów (np. transport elementów, badania), co teoretycznie może 

spowodować utrudnienia dla prowadzenia działań poszukiwawczych/wydobywczych. Mając na 

uwadze fakt, że w każdym momencie na Morzu Bałtyckim znajduje się ponad 1500 statków, 

podatność receptorów należy uznać za pomijalną.  

 

Etap eksploatacji 
Strefa bezpieczeństwa wokół gazociągu 

Obecność gazociągu wraz ze strefą bezpieczeństwa będzie skutkować ograniczeniami lub 

wykluczeniem pewnego obszaru z działalności poszukiwawczo-wydobywczej. Za najdalej idący 

scenariusz należy uznać wykluczenie korytarza o szerokości 500 m po każdej ze stron infrastruktury 

(strefa może być jednak mniejsza).   

 

W przypadku węglowodorów wyłączenie obszaru może mieć istotne znaczenie dla prowadzenia 

działalności poszukiwawczo-wydobywczej choć możliwe jest zrealizowanie tych działań poza 

obszarem strefy bezpieczeństwa. Mając na uwadze, że przyszłe koncesje będą musiały wziąć pod 

uwagę Przedsięwzięcie oraz fakt, że oddziaływanie ma charakter odwracalny (po zakończeniu 

eksploatacji) podatność na oddziaływanie można uznać za średnie. 

 

W przypadku obszarów występowania piasku, oddziaływanie dotyczy jedynie wariantu Rogowo. 

Rozległość oraz niepotwierdzony (perspektywiczny) charakter pozwalają stwierdzić, że podatność 

na odziaływanie jest średnia.  

 
Ograniczenie żeglugi wokół statków do serwisu 

Z uwagi na małą częstotliwość planowych inspekcji (raz na rok przez pierwsze 5 lat następnie raz 

na 3 lata po tym okresie) podatność na oddziaływanie dla wszystkich receptorów można uznać za 

pomijalną. 

 

Etap likwidacji 

Ograniczenie żeglugi wokół obszaru likwidacji 

Analogicznie jak w przypadku etapu budowy podatność na oddziaływanie receptorów będzie mała. 

 
Obecność jednostek pływających 

Analogicznie jak w przypadku etapu budowy podatność na oddziaływanie receptorów będzie 

pomijalna. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie oceny wrażliwości receptorów uwzględniając ich 

znaczenie oraz podatność na oddziaływania w podziale na etapy realizacji Przedsięwzięcia. 

Tabela 9-169 Wrażliwość receptorów na oddziaływania projektu.  

Zaburzenie/ 
emisja 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap budowy 

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
obszaru budowy Ograniczenie 

możliwości 
poszukiwania  
i wydobycia 
surowców 

Obszary 
perspektywiczne 
węglowodorów 

Średnie Mała Średnia 

Obszary 
perspektywiczne 
piasku 

Średnie Mała Średnia 

Obecność 
jednostek 
pływających 

Obszary 
perspektywiczne 
węglowodorów 

Średnie Pomijalna Niska 

Obszary 
perspektywiczne 
piasku 

Średnie Pomijalna Niska 
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Zaburzenie/ 
emisja 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap eksploatacji 

Zajęcie dna - 
obecność 
gazociągu 
 
Strefa 
bezpieczeństwa 
wokół gazociągu 

Ograniczenie 
możliwości 
poszukiwania  
i wydobycia 
surowców 
 
Wykluczenie 
obszaru  
z potencjalnych 
planów 
inwestycyjnych 

Obszary 
perspektywiczne 
węglowodorów 

Średnie Średnia Średnia 

Obszary 
perspektywiczne 
piasku 

Średnie Średnia Średnia 

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
statków do 
serwisu 

Ograniczenie 
żeglugi  
i kotwiczenia 

Obszary 
perspektywiczne 
węglowodorów 

Średnie Pomijalna Niska 

Obszary 
perspektywiczne 
piasku 

Średnie Pomijalna Niska 

Etap likwidacji 

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
obszaru 
likwidacji Ograniczenie 

możliwości 
poszukiwania  
i wydobycia 
surowców 

Obszary 
perspektywiczne 
węglowodorów 

Średnie Mała Średnia 

Obszary 
perspektywiczne 
piasku 

Średnie Mała Średnia 

Obecność 
jednostek 
pływających 

Obszary 
perspektywiczne 
węglowodorów 

Średnie Pomijalna Niska 

Obszary 
perspektywiczne 
piasku 

Średnie Pomijalna Niska 

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na poszczególnych etapach: budowy, 

eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. W rozdziale tym 

zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na poszczególne elementy, 

które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na możliwość 

poszukiwania i wydobycia surowców na obszarach morskich. Ocena została wykonana zgodnie  

z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na znaczenie 

poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, 

określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, 

intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ), z wrażliwością danego receptora, 

określoną w rozdziale powyżej, jako pochodnej jego znaczenia i podatności na dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na opisywane w rozdziale receptory zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-170 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

mieszczące się w granicach naturalnej zmienności, nie były przedmiotem szerszej charakterystyki 

w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). 

Oddziaływania średnie zostały natomiast dodatkowo opisane, z uwzględnieniem kluczowych 

czynników środowiskowych i parametrów Przedsięwzięcia, mających wpływ na skalę oddziaływań 

w każdym z rozważanych wariantów. Nie wystąpią oddziaływania duże.
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Tabela 9-170 Znaczenie oddziaływania na poszukiwanie i wydobycie surowców mineralnych w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym 
(WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Ograniczenie żeglugi wokół 
obszaru budowy 

Ograniczenie możliwości 
poszukiwania i wydobycia 
surowców 

WP Mała 

Obszary perspektywiczne 
węglowodorów – średnia  
 
Obszary perspektywiczne piasku 
– średnia  

Małe 

WA Mała 

Obszary perspektywiczne 
węglowodorów - średnia 
 
Obszary perspektywiczne piasku 
– średnia  

Małe 

Obecność jednostek pływających 
Ograniczenie możliwości 
poszukiwania i wydobycia 
surowców 

WP Pomijalna 

Obszary perspektywiczne 
węglowodorów - niska 

 
Obszary perspektywiczne piasku 
– niska  

Pomijalne 

WA Pomijalna 

Obszary perspektywiczne 
węglowodorów - niska 
 
Obszary perspektywiczne piasku 
– niska  

Pomijalne 

Etap eksploatacji  

Zajęcie dna – obecność gazociągu 
 
Strefa bezpieczeństwa wokół 
gazociągu 

Ograniczenie możliwości 
poszukiwania i wydobycia 
surowców 
 
Wykluczenie obszaru  
z potencjalnych planów 
inwestycyjnych 

WP Mała 

Obszary perspektywiczne 
węglowodorów – średnia  
 
Obszary perspektywiczne piasku 
– średnia  

Małe 

WA Umiarkowana 

Obszary perspektywiczne 
węglowodorów – średnia  
 
Obszary perspektywiczne piasku 
– średnia  

Średnie 

Ograniczenie żeglugi wokół 
statków do serwisu 

Ograniczenie żeglugi  
i kotwiczenia 

WP Pomijalna 
Obszary perspektywiczne 
węglowodorów – niska  
 

Pomijalne 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Obszary perspektywiczne piasku 
– niska  

WA Pomijalna 

Obszary perspektywiczne 
węglowodorów – niska  
 
Obszary perspektywiczne piasku 
- niska 

Pomijalne 

Etap likwidacji  

Ograniczenie żeglugi wokół 
obszaru likwidacji 

Ograniczenie możliwości 
poszukiwania i wydobycia 
surowców 

WP Mała  

Obszary perspektywiczne 
węglowodorów – średnia  
 
Obszary perspektywiczne piasku 
- średnia 

Małe 

WA Mała 

Obszary perspektywiczne 
węglowodorów – średnia  
 
Obszary perspektywiczne piasku 
– średnia  

Małe 

Obecność jednostek pływających 

Ograniczenie możliwości 

poszukiwania i wydobycia 
surowców 

WP Pomijalna 

Obszary perspektywiczne 
węglowodorów - niska 
 
Obszary perspektywiczne piasku 
– niska  

Pomijalne 

WA Pomijalna 

Obszary perspektywiczne 
węglowodorów - niska 
 
Obszary perspektywiczne piasku 
– niska  

Pomijalne 
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W odniesieniu do rozpoznanych w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na 

poszukiwanie lub wydobycie surowców, za kluczowe uwarunkowania wpływające na możliwość 

i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane:  

 

• lokalizacja trasy rurociągu względem obszarów poszukiwania i wydobycia surowców; 

• wielkość strefy bezpieczeństwa; 

• zakres ograniczeń ustalonych w strefie bezpieczeństwa. 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-171. 

Tabela 9-171 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Lokalizacja trasy 

rurociągu względem 
obszarów poszukiwania 
złóż i wydobycia 
surowców 

9.26.1 
Nie przecina obszarów 
poszukiwania złóż i 
wydobycia surowców 

Wariant przecina obszar 
potencjalnej koncesji 
”Ustronie N” 
 
Przecina obszar 
perspektywiczny 
wydobycia piasku 

Wielkość strefy 
bezpieczeństwa 

5.2.4 
Do 500 m po każdej ze 
stron rurociągu 

Do 500 m po każdej ze 
stron rurociągu 

Zakres ograniczeń 
ustalonych w strefie 
bezpieczeństwa 

5.2.4 

W najdalej idącym 
scenariuszu całkowite 
wykluczenie obszaru z 
ingerencji w dno 

W najdalej idącym 
scenariuszu całkowite 
wykluczenie obszaru z 
ingerencji w dno 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Większość oddziaływań ma znaczenie małe lub pomijalne i są one związane z ograniczeniem 

możliwości prowadzenia działań poszukiwawczo-wydobywczych w związku z obecnością jednostek 

pływających oraz ograniczeniami żeglugi wokół tych statków na etapie budowy, eksploatacji  

i likwidacji. Z uwagi na niedużą wielkość samego oddziaływania i średnią lub niską wrażliwość 

receptora uznano oddziaływania za małe lub pomijalne. Na uwagę zasługuje fakt, że na obszarze, 

przez który przebiegają warianty Przedsięwzięcia nie ma obecnie żadnych koncesji 

poszukiwawczych ani wydobywczych. W przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica oddziaływanie 

związane z zajęciem dna morskiego i wykluczeniem spod planów inwestycyjnych oceniono jako 

małe, gdyż nie koliduje z istniejącymi ani planowanymi obszarami poszukiwawczo-wydobywczymi 

surowców. 

 

W przypadku wariantu Rogowo wykluczenie obszaru Przedsięwzięcia z potencjalnych planów 

inwestycyjnych uznano za średnie. Trasa gazociągu w tym wariancie przebiega przez pola piasków 

wskazanych do zasilania brzegu. Obszar objęty strefą bezpieczeństwa, w której może wystąpić 

wykluczenie pozyskiwania piasku może wynosić do 500 m po każdej stronie rurociągu (łącznie  

1 km szerokości). W najdalej idącym scenariuszu akwen wykluczony będzie wynosić około 5,5 km2, 

co stanowi 7,5 % pola do pozyskiwania piasku. Oddziaływanie będzie miało charakter długotrwały, 

lokalny, o umiarkowanej intensywności. Biorąc pod uwagę wydane pozwolenie dyrektora Urzędu 

Morskiego w Szczecinie na układanie i utrzymywanie rurociągu, a także znaczny pozostały obszar 

tego pola oceniono oddziaływanie za nieznaczące w przypadku złóż piasku.  

 

W odniesieniu do złóż węglowodorów możliwe jest jedynie odniesienie się do granic potencjalnego 

obszaru przetargowego pod koncesję „Ustronie N”, której granice mogą zostać jednak zmienione. 

Strefa bezpieczeństwa w wariancie Rogowo w najdalej idącym scenariuszu zajęłaby 16 km2 co 

stanowi zaledwie 1,4% obszaru potencjalnej koncesji. Oddziaływanie będzie miało charakter 

długotrwały, lokalny, o umiarkowanej intensywności. Biorąc pod uwagę fakt, że obszar przetargowy 
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pod koncesję „Ustronie N” ma zostać zmieniony, a ewentualne wykluczenie obszaru będzie 

stosunkowo niewielkie, uznano oddziaływanie za nieznaczące. 

 

Oddziaływania znaczące  

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na możliwości poszukiwania i wydobycia 

surowców w żadnym z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego 

procesu budowy, eksploatacji i likwidacji.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Nie zidentyfikowano istotnych oddziaływań nieplanowanych na etapie budowy, eksploatacji lub 

likwidacji Przedsięwzięcia, które mogą w sposób znaczący wpłynąć na możliwości poszukiwania 

i wydobycia surowców. 

 

Oddziaływania powiązane 

Nie zidentyfikowano oddziaływań powiązanych. 

 

Oddziaływania skumulowane  

Ewentualna kumulacja oddziaływań może być związana z realizacją inwestycji Eastern Light, jednak 

brak jest szczegółowych informacji o harmonogramie planowanego projektu ani 

o uwarunkowaniach realizacyjnych. Więcej na temat planowanej inwestycji Eastern Light opisano 

w Rozdziale 9.25 Raportu. 

 

Porównanie wariantów 

Jedynie w przypadku wariantu Rogowo nastąpi potencjalne wykluczenie obszaru pod pozyskiwanie 

piasku do zasilania brzegu. Może wystąpić również kolizja z potencjalnym obszarem pod koncesję 

„Ustronie N”. W przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica powyższe oddziaływania nie wystąpią.  

 Wnioski 

1) Wszystkie rozpatrywane oddziaływania zostały ocenione jako małe lub pomijalne. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na możliwości poszukiwania i wydobycia 

surowców w żadnym z rozważanych wariantów, także w przypadku wystąpienia oddziaływań 

nieplanowanych. 

3) Nie wystąpią oddziaływania powiązane.  

4) Może wystąpić kumulacja oddziaływań z planowaną inwestycją Eastern Light, brak jest jednak 

szczegółowych informacji na temat jej realizacji.  

5) W odniesieniu do oddziaływania na możliwości poszukiwania i wydobycia surowców za wariant 

korzystniejszy należy uznać wariant Niechorze-Pogorzelica, choć w żadnym z wariantów nie 

wystąpią oddziaływania znaczące. 
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9.27 Obszary wojskowe 

W niniejszym rozdziale opisano uwarunkowania związane z obecnością obszarów ćwiczeń 

wojskowych na polskich obszarach morskich, a także torów wodnych marynarki wojennej. 

Dokonano również oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na obszary wojskowe na morzu. 

 Charakterystyka 

Zagadnienia bezpieczeństwa narodowego na poziomie strategicznym definiuje Strategia 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Obronność i bezpieczeństwo państwa jest 

jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i oznacza realizację 

zadań mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa, w szczególności ochrony i obrony wartości  

i interesów narodowych przed istniejącymi lub potencjalnymi zagrożeniami zewnętrznymi, w tym 

wykonywanie operacji wojskowych na poligonach Marynarki Wojennej, wykorzystanie torów 

wodnych i kotwicowisk Marynarki Wojennej oraz ochronę obiektów, terytoriów i tras przepływu 

Marynarki Wojennej (Urząd Morski w Gdyni, 2019). 

 

Istotnym źródłem informacji o obszarach militarnych na polskich obszarach morskich jest Studium 

Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz z analizami 

przestrzennymi z 2015 r. Dodatkowym ważnym źródłem danych są materiały 

merytoryczne/konsultacyjne opracowywane na potrzeby przygotowania Projektu PZPPOM oraz 

wersja Projektu PZPPOM z dnia 2 stycznia 2019 r. (Urząd Morski w Gdyni, 2019). 

 

Z punktu widzenia obronności Państwa istotne znaczenie mają obszary morskie wykorzystywane 

do ćwiczeń Marynarki Wojennej, lotnictwa i obrony rakietowej. Poligony te i trasy dotarcia do nich 

są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego, jak i poza 

nim. Poligony mają charakter jawny lub tajny i znajdują się na akwenach morza terytorialnego,  

w wyłącznej strefie ekonomicznej i na morskich wodach wewnętrznych. Przestrzenne rozłożenie 

jawnych poligonów zostało ukazane na Rysunku 9-143. 

 

Większość poligonów położonych na wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym zostało uznanych 

za strefy zamknięte czasowo lub na stałe dla żeglugi i rybołówstwa. 
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Rysunek 9-143 Mapa obszarów militarnych i torów Marynarki Wojennej (Urząd Morski w Gdyni, 2018). 

Kluczowe znaczenie dla określenia potencjalnych kolizji z obszarami militarnymi mają 

postępowania o wydanie uzgodnienia (dla odcinków w granicach EEZ) oraz pozwolenia (w granicach 

Morza Terytorialnego) na układanie i utrzymywanie gazociągu zgodnie z UOM. Przebieg 

poszczególnych rozważanych wariantów Przedsięwzięcia był przedmiotem postępowania 

administracyjnego, w ramach którego wnioski o wydanie decyzji/uzgodnienia były opiniowane m.in. 

przez Ministra Obrony Narodowej, dla każdego z rozważanych wariantów opinie miały charakter 

pozytywny. 

 

Zgodnie z wydanymi opiniami żaden z rozważanych wariantów Przedsięwzięcia, zarówno  

w granicach wód morza terytorialnego jak i EEZ nie koliduje z poligonami, kotwicowiskami oraz 

infrastrukturą teletechniczną Sił Zbrojnych RP. Jedynie w przypadku wariantu Niechorze- 

-Pogorzelica Ministerstwo Obrony Narodowej stwierdziło przecięcie jawnych torów wodnych 

Marynarki Wojennej (morski odcinek 0307 oraz przybrzeżny 0214). Dla rozważanych wariantów 

stwierdzono brak zagrożenia dla interesu obronności i bezpieczeństwa państwa (Ministerstwo 

Obrony Narodowej, 2018a, 2018b, 2018c, 2018d, 2018e, 2018f). Zapisy decyzji PUUR wydanych 

dla rozważanych wariantów przebiegu Baltic Pipe nie nakładają na inwestora żadnych dodatkowych 

obowiązków związanych z układaniem i utrzymywaniem gazociągu w miejscu przecięcia torów 

wodnych Marynarki Wojennej.  

 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z informacjami zawartymi w materiałach merytorycznych 

przygotowanych na potrzeby Projektu PZPPOM (Urząd. Morski w Gdyni, 2019), również korytarz 

wariantu Rogowo przecina tory wodne Marynarki Wojennej. Nie zostało to jednak odzwierciedlone 

w opinii Ministra Obrony Narodowej w pozwoleniu wydanym dla wariantu Rogowo.  

 

Należy wskazać, że kwestie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, w tym 

uwzględnienia zadań związanych z obronnością państwa, zostaną uregulowane w PZPPOM, 

opracowywanego w oparciu o UOM. Projekt PZPPOM jest obecnie na etapie przygotowania  
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i w miesiącach czerwiec – lipiec 2018 r. przeprowadzone zostały ustawowe konsultacje Projektu 

Planu. Zgodnie z zaproponowanymi ustaleniami ogólnymi do Projektu PZPPOM funkcje związane  

z obronnością i bezpieczeństwem państwa, podobnie jak ochrona środowiska i przyrody, mają 

szczególny charakter i mogą być wykonywane na całym obszarze objętym planem. Ponadto, 

wykonywanie funkcji podstawowych i dopuszczalnych określonych dla poszczególnych akwenów 

lub ich podakwenów może być ograniczane na podstawie przepisów odrębnych ze względu na 

konieczność zapewnienia obronności i bezpieczeństwa państwa. W Projekcie PZPPOM wyznaczone 

zostały również obszary o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa na granicach 

już istniejących poligonów Marynarki Wojennej i stref okresowo zamykanych dla żeglugi (Urząd 

Morski w Gdyni, 2019). 

 

Baltic Pipe nie znajduje się na obszarach wyznaczonych w Projekcie PZPPOM ze stycznia 2019 r. 

jako podakweny o funkcji podstawowej obronność i bezpieczeństwo państwa. 

Istniejące presje antropogeniczne 

Za najważniejsze presje należy uznać: 

 

Ruch statków  

Tory wodne Marynarki Wojennej przebiegają wzdłuż wybrzeża kraju. Tory te pokrywają się, 

przynajmniej w części, z trasą żeglugową biegnącą z portów w Szczecinie i Świnoujściu. W miejscu 

przecięcia się torów wodnych Marynarki Wojennej można zatem spodziewać się normalnego ruchu 

morskiego oraz okresowego dodatkowego ruchu jednostek wykorzystywanych przy budowie  

i eksploatacji. Więcej informacji na ten temat żeglugi i tras żeglugowych znajduje się w Rozdziale 

9.22 Raportu.  

 

Rybołówstwo komercyjne 

W obszarze krzyżowania się wariantów przebiegu Przedsięwzięcia z torami wodnymi Marynarki 

Wojennej prowadzona jest działalność połowowa, która dodatkowo przyczynia się do zwiększenia 

ruchu statków na tym obszarze i może wiązać się z potencjalnymi utrudnieniami w manewrowaniu 

statków należących do Marynarki Wojennej. Więcej informacji na ten temat znajduje się  

w Rozdziale 9.23 Raportu. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Zasobem, na który Przedsięwzięcie może oddziaływać są tory wodne Marynarki Wojennej 

krzyżujące się z wariantami przebiegu Przedsięwzięcia. Z uwagi na rolę jaką pełnią obszary ćwiczeń 

wojskowych wraz z prowadzącymi na nie torami wodnymi, znaczenie zasobu uznano za duże.   

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Podatność zasobu przedstawiono w podziale na wszystkie etapy realizacji inwestycji.   

 

Etap budowy 

Ograniczenie żeglugi wokół obszaru budowy może spowodować utrudnienia dla żeglugi z/na 

obszary ćwiczeń wojskowych po torach wodnych marynarki wojennej. Zasięg strefy ograniczonej 

dla żeglugi będzie stosunkowo mały, a sama strefa będzie się przesuwała w miarę postępu 

budowy50. Należy również zaznaczyć, że na Morzu występuje zasada swobody żeglugi. Niemniej 

jednak, w przypadku koincydencji czasowej budowy gazociągu w pobliżu torów wodnych Marynarki 

                                                

 

50 Dla przykładu dla barek wykorzystywanych do układania rurociągu ograniczenie może wynosić 1,5 km, dla statków wyposażonych  

w system dynamicznego pozycjonowania 1 km, a dla pozostałych statków 500 m. Ograniczenia te muszą zostać ustalone z administracją 

morską 
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Wojennej oraz większej skali ćwiczeń na obszarach morskich mogą wystąpić utrudnienia dla żeglugi 

z/na obszary wojskowe. W związku z powyższym podatność receptora należy uznać za średnią.  

 

Obecność jednostek pływających  

Budowa gazociągu będzie wiązała się ze zwiększonym ruchem jednostek pływających na trasie  

z obszaru budowy do portów (np. transport elementów, badania), co teoretycznie może 

spowodować utrudnienia dla żeglugi z/na obszary ćwiczeń wojskowych. Mając na uwadze fakt, że 

w każdym momencie na Morzu Bałtyckim znajduje się ponad 1500 statków, podatność receptora 

należy uznać za pomijalną.  

 

Etap eksploatacji 

Ograniczenie żeglugi wokół statków do serwisu 

Analogicznie jak w przypadku etapu budowy, na etapie eksploatacji mogą wystąpić ograniczenia 

żeglugi wokół statków serwisowych i inspekcyjnych. Z uwagi na rozmiary jednostek ograniczenia 

te mogą wynosić do 500 m. Obszar ograniczonej żeglugi będzie przesuwał się w miarę postępu 

prac. Planowe badania i inspekcje będą realizowane z częstotliwością raz na rok przez pierwsze  

5 lat następnie raz na 3 lata po tym okresie. Mając to na uwadze podatność na oddziaływanie 

będzie pomijalna. 

 

Strefa bezpieczeństwa wokół gazociągu 

Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa oznaczać będzie zakaz kotwiczenia w granicach strefy, co 

jednak nie stanowi ograniczenia dla jednostek wojskowych, które z założenia nie powinny kotwiczyć 

na torach wodnych z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Strefa bezpieczeństwa nie ogranicza 

możliwości żeglugi. Jednocześnie zgodnie z opiniami MON trasa Przedsięwzięcia nie przebiega przez 

żadne obszary militarne (zarówno jawne jak i tajne). W związku z powyższym podatność 

Przedsięwzięcia na receptor należy uznać za pomijalną.  

 

Etap likwidacji 

Ograniczenie żeglugi wokół obszaru likwidacji – analogicznie jak w przypadku etapu budowy 

podatność należy uznać za średnią.  

 

Obecność jednostek pływających – analogicznie jak w przypadku etapu budowy podatność 

należy uznać za pomijalną. 

 

W tabeli poniżej przedstawiono podsumowanie oceny wrażliwości receptorów uwzględniając ich 

znaczenie oraz podatność na oddziaływania w podziale na etapy realizacji Przedsięwzięcia. 

Tabela 9-172 Wrażliwość receptorów na oddziaływania projektu.  

Zaburzenie/ 
emisja 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap budowy 

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
obszaru budowy 

Utrudnienia dla 
żeglugi z/na 
obszary ćwiczeń 
wojskowych 

Jednostki 
korzystające  
z torów 
wodnych 
Marynarki 
Wojennej 
 

Duże 

Średnia Średnia 

Obecność 
jednostek 
pływających 

Utrudnienia dla 
żeglugi z/na 
obszary ćwiczeń 
wojskowych 

Pomijalna Niska 

Etap eksploatacji 

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
statków do 
serwisu 

Utrudnienia dla 
żeglugi z/na 
obszary ćwiczeń 
wojskowych 

Jednostki 
korzystające  
z torów 
wodnych 

Duże Pomijalna Niska 
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Zaburzenie/ 
emisja 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Strefa 
bezpieczeństwa 
wokół gazociągu 

Ograniczenia 
kotwiczenia  
w związku z 
obecnością strefy 
bezpieczeństwa 

Marynarki 
Wojennej 

Pomijalna Niska 

Etap likwidacji 

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
obszaru likwidacji 

Utrudnienia dla 
żeglugi z/na 
obszary ćwiczeń 
wojskowych 

Jednostki 
korzystające  
z torów 
wodnych 
Marynarki 
Wojennej 

Duże 

Średnia Średnia 

Obecność 
jednostek 
pływających 

Utrudnienia dla 
żeglugi z/na 
obszary ćwiczeń 
wojskowych 

Pomijalna Niska 

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na poszczególnych etapach: budowy, 

eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. W rozdziale tym 

zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na poszczególne elementy 

środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na możliwość 

prowadzenia działań związanych z obronnością państwa, w tym przede wszystkim na obszary 

wojskowe na morzu i tory wodne Marynarki Wojennej. Ocena została wykonana zgodnie  

z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na znaczenie 

poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, 

określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, 

intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ), z wrażliwością danego receptora, 

określoną w rozdziale powyżej jako pochodnej jego znaczenia w środowisku i podatności na dane 

oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na opisywane w rozdziale receptory zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-173 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

mieszczące się w granicach naturalnej zmienności danego receptora, nie były przedmiotem szerszej 

charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został przedstawiony w Rozdziale 5 

Raportu). W odniesieniu do rozpatrywanego receptora nie zidentyfikowano oddziaływań średnich 

lub dużych. 
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Tabela 9-173 Znaczenie oddziaływania na obszary wojskowe w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Ograniczenie żeglugi wokół 
obszaru budowy 

Utrudnienia dla żeglugi z/na 
obszary ćwiczeń wojskowych. 

WP Mała Średnia Małe 

WA Mała Średnia Małe 

Obecność jednostek pływających 
Utrudnienia dla żeglugi z/na 
obszary ćwiczeń wojskowych. 

WP Pomijalna Niska Pomijalne 

WA Pomijalna Niska Pomijalne 

Etap eksploatacji   

Ograniczenie żeglugi wokół 
statków do serwisu 

Utrudnienia dla żeglugi z/na 
obszary ćwiczeń wojskowych. 

WP Pomijalna Niska Pomijalne 

WA Pomijalna Niska Pomijalne 

Strefa bezpieczeństwa wokół 
gazociągu 

Ograniczenia kotwiczenia 

WP Umiarkowana Niska Pomijalne 

WA Umiarkowana Niska Pomijalne 

Etap likwidacji  

Ograniczenie żeglugi wokół 
obszaru likwidacji 

Utrudnienia dla żeglugi z/na 
obszary ćwiczeń wojskowych. 

WP Mała Średnia Małe 

WA Mała Średnia Małe 

Obecność jednostek pływających 
Utrudnienia dla żeglugi z/na 
obszary ćwiczeń wojskowych. 

WP Pomijalna Niska Pomijalne 

WA Pomijalna Niska Pomijalne 
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W odniesieniu do obszarów wojskowych w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia, za 

kluczowe uwarunkowania wpływające na możliwość i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane 

następujące czynniki: 

  

• środowiskowe: 

o głębokość w miejscu krzyżowania – w zależności od głębokości stosowane są różne statki 

do układania rurociągu i metody wykonywania wykopu. Im płytsze wody tym dłuższy czas 

układania i wykonywania wykopu; 

• antropogeniczne: 

o lokalizacja obszarów z ograniczeniem żeglugi i kotwiczenia względem obszarów ćwiczeń 

wojskowych, 

o tempo instalacji – im szybciej rurociąg będzie układany w miejscu krzyżowania się z torami 

wodnymi tym mniejsze oddziaływanie, 

o okres prowadzenia prac – okresowo organizowane są ćwiczenia wojskowe, w przypadku 

prowadzenia prac instalacyjnych w tym okresie oddziaływanie będzie większe, 

o ilość statków wykorzystywanych na danym etapie – duża ilość statków może utrudniać 

żeglugę w miejscu układania rurociągu, 

o czas trwania prac, 

o zasięg ograniczenia żeglugi wokół statków, 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania. 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-174. 

Tabela 9-174 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Lokalizacja obszarów z 
ograniczeniem żeglugi i 
kotwiczenia względem 
obszarów ćwiczeń 
wojskowych  

9.27.1 

Krzyżowanie z 2 torami 
wodnymi Marynarki 
Wojennej (ok. 6 i 19 
km od brzegu) 

Krzyżowanie z 2 torami 
wodnymi Marynarki 
Wojennej (ok. 6 i 21 
km od brzegu) 

Głębokość  9.1 

6 km od brzegu – 
głębokość 12-20 m 
 
19 km od brzegu – 
głębokość 12-20 m 

6 km od brzegu – 
głębokość < 12 m 
 
21 km od brzegu – 
głębokość >20 m 

Tempo instalacji  
3.5.7 
3.5.8 

Wykop: 
6 km od brzegu – 0,1-
0,8 km/godzinę 
 
19 km od brzegu – 0,1-
0,8 km/godzinę 
 
Układanie rurociągu: 
6 km od brzegu – 0,5 
km/dzień 
 
19 km od brzegu – 0,5 
km/dzień 

Wykop: 
6 km od brzegu – 
poniżej 0.5 km/dzień.   
 
19 km od brzegu – nie 
dotyczy (brak wykopu) 
 
Układanie rurociągu: 
6 km od brzegu – 0,5 
km/dzień 
 
19 km od brzegu – 2,5-
4 km/dzień 

Okres prowadzenia prac w 
części morskiej 

3.9 

Prace przygotowawcze do układania rurociągu 
(m.in. wykop) III kwartał 2020 r. – II kwartał 
2021 r. 
 
Układanie rurociągu III kwartał 2021r. – I kwartał 
2022 r.  
 
Prace poinstalacyjne I kwartał – II kwartał 2022 
r. 

Liczba statków 
zaangażowanych w prace, 
wokół których ustanowione 

3.5 
1-2 statki budowlane 
non stop 

1-2 statki budowlane 
non stop 
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Czynnik 
Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział ROOŚ) 

Niechorze-

Pogorzelica 
Rogowo 

są strefy ograniczenia 
żeglugi i kotwiczenia 

do 2 statków do obsługi 
kotwic 
2-4 statków/dzień - 
dostawa rur 
1 statek/tydzień- 
zaopatrzenie żywność 

do 2 statków do obsługi 
kotwic 
2-4 statków/dzień - 
dostawa rur 
1 statek/tydzień- 
zaopatrzenie żywność 

Zasięg ograniczenia żeglugi 
wokół statków 

5.1.6 
1-1,5 km wokół statków instalacyjnych 500 m 
wokół pozostałych statków 

Czas trwania prac w miejscu 
krzyżowania 

3.5.7 
3.5.8 

Od kilku godzin do 
kilku dni – zależnie od 
tempa instalacji 

Od kilku godzin do 
kilku dni – zależnie od 
tempa instalacji  

Występowanie 
przedsięwzięć kumulujących 
negatywne oddziaływania  

11 Istniejący ruch statków Istniejący ruch statków 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Wszystkie potencjalne oddziaływania zostały ocenione jako małe lub pomijalne i zostały ocenione 

jako nieznaczące. Oddziaływania związane są przede wszystkim z prowadzeniem prac 

instalacyjnych i ograniczeniem żeglugi wokół statków wykorzystywanych przy budowie i likwidacji. 

W miejscach krzyżowania się trasy przebiegu Przedsięwzięcia z torami wodnymi Marynarki 

Wojennej mogą wystąpić utrudnienia w żegludze. Mając jednak na uwadze stosunkowo mały zasięg 

ograniczenia (maksymalnie 1,5 km), długość trwania oddziaływania (maksymalnie kilka dni) oraz 

zasadę swobody żeglugi uznano oddziaływanie za małe. Powyższe odnosi się także do ćwiczeń 

wojskowych jak np. Anakonda (organizowanych co dwa lata), które odbędą się na jesieni 2020. 

Skala oddziaływania nie wpłynie na możliwość żeglugi jednostek wojskowych na obszary ćwiczeń. 

Ograniczenia w żegludze zostaną uzgodnione z administracją morską i zostaną podane do 

publicznej wiadomości przez właściwe kanały informacyjne.  

 

Pozostałe oddziaływania, związane ze zwiększoną ilością jednostek pływających oraz 

wyznaczeniem strefy bezpieczeństwa uznano za pomijalne ze względu na małą wielkość 

oddziaływania lub/i wrażliwość zasobu.  

 

Oddziaływanie znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszary militarne w żadnym  

z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu budowy, 

eksploatacji i likwidacji.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi 

zostały opisane w Rozdziale 4 Raportu.  

 

Nie przewiduje się oddziaływań nieplanowanych odnoszących się do rozpatrywanego receptora.  

 

Oddziaływania powiązane 

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań powiązanych Przedsięwzięcia na rozpatrywany 

receptor. 

 

Oddziaływania skumulowane 

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić kumulacja oddziaływań związanych z obecnością 

jednostek pływających z istniejącym ruchem jednostek pływających. Tor wodny Marynarki 

Wojennej biegnący wzdłuż polskiego wybrzeża, oddalony około 20 km od brzegu pokrywa się  

z trasą żeglugową biegnącą z portów w Szczecinie i Świnoujściu. Ilość statków wykorzystywanych 

przy budowie lub likwidacji spowoduje zwiększenie ruchu o kilka jednostek. Biorąc jednak pod 

uwagę krótkookresowy charakter tego oddziaływania uznano je za pomijalne. 
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Porównanie wariantów 

Oba warianty przebiegu Przedsięwzięcia zakładają przecięcie torów wodnych Marynarki Wojennej, 

żaden z wariantów nie przebiega przez obszary ćwiczeń wojskowych. Należy zatem uznać, że 

rozpatrywane warianty nie różnią się w skali, ani znaczeniu potencjalnych oddziaływań na obszary 

wojskowe na obszarach morskich. 

 Wnioski 

1) Wszystkie potencjalne oddziaływania zostały ocenione jako małe lub pomijalne. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszary militarne w żadnym  

z rozważanych wariantów, także w przypadku wystąpienia oddziaływań nieplanowanych. 

3) Nie wystąpią oddziaływania powiązane.  

4) W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić kumulacja oddziaływań związanych  

z obecnością jednostek pływających z istniejącym ruchem jednostek pływających. 

Oddziaływanie oceniono jako pomijalne. 

5) Oddziaływanie Przedsięwzięcia na obszary militarne w każdym z rozważanych wariantów 

można uznać za równoważne. 
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9.28 System monitoringu środowiska i badania morskie 

W niniejszym rozdziale opisano oraz dokonano oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na stacje 

badawcze Państwowego Monitoringu Środowiska, a także na możliwość prowadzenia innych działań 

badawczych. 

 Charakterystyka 

Krajowe i międzynarodowe stacje długoterminowego monitoringu środowiska na Morzu Bałtyckim 

są prowadzone przez kilka krajów, a także przez Komisję Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku 

(znaną również jako Komisja Helsińska lub HELCOM). Są na nich mierzone różne parametry, w tym 

fizyczne i chemiczne, badany jest fitoplankton i produkcja pierwotna, zooplankton, bentos 

i mikrobiologia. Każda stacja rejestruje sekwencję danych ze stałej pozycji, co dostarcza 

wartościowych informacji na temat istniejących trendów w czasie. 

 

Podstawowym źródłem informacji w zakresie charakterystyki stacji monitoringowych na obszarach 

morskich jest Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 (GIOŚ, 2015b) 

oraz Program monitoringu wód morskich (GIOŚ, 2015a) opracowany przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska. 

 

Państwowy Monitoring Środowiska 

Monitoring środowiska morskiego jest realizowany w Polsce w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 

(GIOŚ, 2015b) w latach 2018-2020 na obszarach morskich będą wykonane: 

• badania warunków fizykochemicznych, tj.: temperatura, zasolenie, stężenie tlenu, widoczność 

krążka Secchiego, zawartość biogenów, metali ciężkich i trwałych związków organicznych; 

• obserwacje parametrów biologicznych środowiska morskiego, tj. fitoplanktonu, zooplanktonu, 

fitobentosu, zoobentosu oraz poziomu substancji szkodliwych w wodzie i organizmach 

morskich, zawartości radionuklidów w wodzie i osadach; 

• badania ichtiofauny oraz fakultatywnie mikrobiologii; 

• monitoring warunków hydrograficznych, odpadów w środowisku morskim oraz hałasu 

podwodnego; 

• monitoring gatunków i siedlisk morskich. 

Każdego roku wykonana zostanie bieżąca ocena stanu środowiska wód morskich objętych 

monitoringiem z roku poprzedniego. Ponadto, w roku 2018, na podstawie danych z lat 2012-2017, 

zostanie opracowana aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich wraz z zestawem 

właściwości typowych dla dobrego stanu. W roku 2020 zostanie zaktualizowany program 

monitoringu wód morskich stosownie do zapisów ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej 

oraz uzgodnień w ramach Komisji Helsińskiej. Zmianie może ulec zarówno zakres badanych 

parametrów, jak również ich częstotliwość i lokalizacja badań. 
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Rysunek 9-144 Lokalizacja stacji pomiarowo-badawczych monitoringu jakości wód Bałtyku HELCOM 
COMBINE (źródło: Program Monitoringu Wód Morskich). 

 

 

Rysunek 9-145 Lokalizacja stacji monitoringowych wód przejściowych i przybrzeżnych. 

Stacjami, które należy wziąć pod uwagę w ocenie oddziaływania, są te, które mogą znajdować się 

w zasięgu potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia oraz te, które monitorują osady denne lub 
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jakość wody, w tym jej elementy biologiczne, ponieważ są to parametry szczególnie wrażliwe na 

prace budowlane.  

 

Lokalizacja najbliżej położonych względem Przedsięwzięcia stacji monitoringu elementów 

biologicznych (fitoplankton, zooplankton, zoobentos), właściwości fizyczno-chemicznych wody 

(hydrologia, substancje biogenne, tlen) i/lub ichtiofauny (w strefie przybrzeżnej) w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska przedstawiona została na Rysunku 9-146 poniżej. 

 

 

Rysunek 9-146 Lokalizacje najbliżej położonych względem Przedsięwzięcia stacji monitoringu 
elementów biologicznych i/lub właściwości fizyczno-chemicznych wody i/lub ichtiofauny (w strefie 
przybrzeżnej) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Opracowanie własne na podstawie 
informacji o lokalizacji stacji monitoringu pozyskanych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie).  

 

Tabela 9-175 Stacje monitoringowe zlokalizowane w pobliżu Przedsięwzięcia (źródło: dane Inspekcji 
Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska). 

Nazwa 
stacji 

Typ stacji 

Przybliżona 
odległość od 
granicy 
korytarza dla 
rozważanych 
wariantów 
Przedsięwzięcia  

Częstotliwość 
pomiarów 

Administrator 

P39 

• stan fizyczny, w tym warunki 
termiczne i przeźroczystość 

• warunki tlenowe 
• zasolenie 
• substancje biogenne 
• chlorofil a 

18,2 km (dotyczy 
odcinka 
wspólnego dla 
obu wariantów) 

6 razy w roku GIOŚ 
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Nazwa 
stacji 

Typ stacji 

Przybliżona 
odległość od 
granicy 
korytarza dla 
rozważanych 
wariantów 
Przedsięwzięcia  

Częstotliwość 
pomiarów 

Administrator 

• substancje szkodliwe i 
radionuklidy  

w osadach dennych 
• hałas podwodny 

K6 

• fitoplankton 
• zoobentos 
• zooplankton 
• stan fizyczny, w tym warunki 

termiczne 
• warunki tlenowe 
• zasolenie 
• zakwaszenie 
• substancje biogenne 
• radionuklidy w wodzie 

16 km od 
wariantu Rogowo 
 
28,5 km od 

wariantu 
Niechorze-
Pogorzelica 

6 razy w roku GIOŚ 

Sarbinowo-
Dziwna – 3 

• fitoplankton 
• stan fizyczny, w tym warunki 

termiczne i przeźroczystość 

• warunki tlenowe (warunki 
natlenienia)  
i zanieczyszczenia organiczne  

• zasolenie 
• zakwaszenie 
• substancje biogenne  
• specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne  
i niesyntetyczne 

• substancje priorytetowe w 
dziedzinie polityki wodnej 

4,5 km od 
wariantu 
Niechorze-
Pogorzelica 
 
16,5 km od 
wariantu Rogowo 

12 razy w 
roku* 

WIOŚ  
w Szczecinie 

Sarbinowo-
Dziwna – 4 

• fitoplankton 
• stan fizyczny, w tym warunki 

termiczne i przeźroczystość 
• warunki tlenowe (warunki 

natlenienia)  
i zanieczyszczenia organiczne  

• zasolenie 
• zakwaszenie (stan 

zakwaszenia) 
• substancje biogenne 

2 km od wariantu 
Rogowo 
 
9,5 km od 
wariantu 
Niechorze-
Pogorzelica 

6 razy w roku* 
WIOŚ  
w Szczecinie 

Sarbinowo-
Dziwna – 5 

• fitoplankton  
• stan fizyczny, w tym warunki 

termiczne i przeźroczystość 
• warunki tlenowe (warunki 

natlenienia)  
i zanieczyszczenia organiczne 

• zasolenie 
• zakwaszenie (stan 

zakwaszenia) 
• substancje biogenne 

15,5 km od 
wariantu Rogowo 
 
27,5 km od 
wariantu 
Niechorze-
Pogorzelica 

6 razy w roku* 
WIOŚ  
w Szczecinie 

Kołobrzeg 
SD 1 A 
SD 1 B 
SD 1 C  
 

• badania ichtiofauny 

13,5 do wariantu 
Rogowo 
 
25,3 km do 
wariantu 
Niechorze-
Pogorzelica 

2 razy w roku GIOŚ 

Mrzeżyno 
SD 2 A 
SD 2 B 
SD 2 C 

• badania ichtiofauny 

2 km do wariantu 
Rogowo 
 
8,8 km do 
wariantu 
Niechorze-
Pogorzelica 

2 razy w roku GIOŚ 

Niechorze 
SD 3 A 

• badania ichtiofauny 
4,5 km do 
wariantu 

2 razy w roku GIOŚ 
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Nazwa 
stacji 

Typ stacji 

Przybliżona 
odległość od 
granicy 
korytarza dla 
rozważanych 
wariantów 
Przedsięwzięcia  

Częstotliwość 
pomiarów 

Administrator 

SD 3 B 
SD 3 C 

Niechorze-
Pogorzelica 

 
16 km do 
wariantu Rogowo 

* na podstawie danych uzyskanych z WIOŚ w Szczecinie za rok 2017 

 

Dodatkowo, w odległości około 5 km na zachód od Przedsięwzięcia (odcinka wspólnego dla obu 

rozważnych wariantów) zlokalizowana jest stacja monitoringu substancji niebezpiecznych 

w rybach. 

 

W strefie głębokowodnej prowadzony jest monitoring ichtiofauny w ramach programu Baltic 

International Trawl Surveys. Są to cykliczne badania koordynowane przez ICES WGBIFS (ang. 

International Council for the Exploration of the Sea – Baltic International Fish Survey Working 

Group). Wyniki tych badań są wykorzystywane na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Siatka stacji połowowych jest bardzo rozproszona i obejmuje 49 stacji polskich oraz 31 stacji 

duńskich. Badania są realizowane corocznie w I kwartale (luty-marzec) i w IV kwartale (listopad). 

Najbliższa stacja połowowa jest zlokalizowana w odległości ponad 5 km na wschód od linii 

wyznaczającej środek korytarza wariantu Niechorze-Pogorzelica. Dodatkowo prowadzone są 

również rejsy hydroakustyczne, nastawione na zbieranie danych dotyczących ryb śledziowatych.  

  

Rysunek 9-147 Lokalizacja tras przebiegu wariantów Baltic Pipe na tle stacji połowowych z rejsów  
z użyciem włoka dennego BITS wykonanych w 2016 r. przez stronę polską i duńską; (kolor czerwony) 
stacje polskie (49); (kolor niebieski) stacje duńskie (31) (Krzymiński i in., 2017). 
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Monitoring zimujących ptaków morskich 

W 12 milowym pasie wód terytorialnych oraz w dwóch płytszych rejonach położonych w obrębie 

polskiej WSE: Zatoce Pomorskiej i Ławicy Słupskiej, prowadzony jest cykliczny Monitoring 

Zimujących Ptaków Morskich. Pas ten obejmuje wody o głębokości poniżej 30 m, jednak  

w niektórych odcinkach we wschodniej części (obszar Zatoki Gdańskiej), głębokości dochodzą do 

90 m. Do obszaru Zatoki Pomorskiej włączono jej najpłytszą część – Ławicę Odrzaną – znajdującą 

się na granicy wód Polski i Niemiec. Dwunastomilowy pas wód terytorialnych podzielono na  

dziewięć sektorów. 

 

Przewiduje się prowadzenie liczeń na 58 transektach (42 – wody terytorialne, 8 – Ławica Słupska 

i 8 – Zatoka Pomorska poza pasem wód terytorialnych) i 385 odcinkach (odpowiednio: 295, 40  

i 50). Optymalnym okresem do wykonania liczeń ptaków jest środkowy tydzień stycznia. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich 

Trwają prace nad Projektem PZPPOM. Obecnie dostępna jest wersja 2 Projektu Planu, po 

konsultacjach społecznych, które odbyły się w lipcu 2018 r. Mapa Projektu PZPPOM została 

zamieszczona w Rozdziale 9.22 Raportu. Szczegółowe zapisy Projektu PZPPOM dla akwenów 06C, 

08Pw, 11P, 16Pw, 13Pw, przez które przebiegają rozpatrywane warianty Przedsięwzięcia oraz  

w których jako funkcję dopuszczalną wskazano badania naukowe, wprowadziły zakaz prowadzenia 

badań naruszających elementy liniowe infrastruktury technicznej (Urząd Morski w Gdańsku, 2019). 

Istniejące presje antropogeniczne 

Należy zaznaczyć, że rolą monitoringu środowiska, poza oceną stanu wód jest również pośrednio 

ocena presji wywieranych przez działalność człowieka i jej wpływu na środowisko. W tym kontekście 

presje antropogeniczne nie wpływają na fizyczny stan sieci stacji monitoringu środowiska, ale na 

wyniki pomiarów przez nie wykonywanych. 

 

Wśród najważniejszych presji należy wymienić: 

 

Ruch statków 

Stacje w granicach wód przybrzeżnych (Sarbinowo-Dziwna 4-5) znajdują się w sąsiedztwie 

przystani Mrzeżyno oraz portu w Kołobrzegu. Dotyczy to również stacji K6 zlokalizowanej  

w odległości około 9 km na północ od portu w Kołobrzegu. Stacja pomiarowa P39 z kolei 

zlokalizowana jest w odległości około 4 km od intensywnie wykorzystywanej zwyczajowej trasy 

żeglugowej „I”. Intensywny ruch statków może wpływać na pomiary wykonywane na 

wspomnianych wyżej stacjach. 

 

Rybołówstwo morskie 

Stacje K6 i P39 zlokalizowane są na trasach przepływu jednostek rybackich o długości powyżej 

12 m. Ponadto, obie stacje znajdują się na obszarze łowisk tychże jednostek (Urząd Morski  

w Gdyni, 2017). Działalność rybacka może wpływać bezpośrednio na wyniki połowów badawczych 

w przypadku połowów w jednym obszarze przez jednostki komercyjne i badawcze. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Stacje monitoringu środowiska są uważane za obiekty o dużym znaczeniu, ponieważ realizują 

ważne zadania na poziomie krajowym i międzynarodowym. 

 

Podatność na oddziaływania 

Główne oddziaływania na stacje monitoringu związane są ze wzburzeniem osadów dennych i ich 

resedymentacji, także emisją hałasu na etapie budowy i możliwością wpłynięcia na wyniki 

pomiarów na stacjach badawczych. Stacje są zlokalizowane w znacznej odległości od 

Przedsięwzięcia, co uwzględniono w ocenie wrażliwości.  
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W Tabeli 9-176 poniżej przedstawiono w sposób syntetyczny podsumowanie oceny wrażliwości 

receptorów ze wskazaniem znaczenia oraz podatności na oddziaływania w podziale na etapy 

realizacji Przedsięwzięcia. 

Tabela 9-176 Wrażliwość receptorów na oddziaływania projektu.  

Zaburzenie/ 
emisja 

Oddziaływanie Receptor Znaczenie 
Podatność na 
oddziaływania 

Wrażliwość 

Etap budowy 

Wzburzenie 
osadów 

Wpływ na 
pomiary 
Państwowego 
Monitoringu 
Środowiska 

Stacje 
monitoringowe 
(PMŚ) 

Duże Średnia Wysoka 

Emisja 
hałasu 
podwodneg
o i wibracji 

Wpływ na 
pomiary 
Państwowego 
Monitoringu 
Środowiska 

Stacje 
monitoringowe 
(PMŚ) 

Duże Mała Średnia 

Ograniczeni
e żeglugi 
wokół 
obszaru 

budowy 

Utrudnienia  
w dostępie do 
obszarów, na 
których 
zlokalizowane są 
stacje badawcze 
Państwowego 
Monitoringu 
Środowiska 

Stacje 
monitoringowe 
(PMŚ) 

Duże Średnia Wysoka 

Utrudnienia  
w prowadzeniu 
monitoringu 
ptaków 
zimujących 

Monitoring 
zimujących 
ptaków morskich 

Duże Mała Średnia 

Etap eksploatacji 

Strefa 
bezpieczeńs
twa wokół 
gazociągu 

Ograniczenia  
w prowadzeniu 
badań 
ingerujących  
w dno 

Stacje 
monitoringowe 
(PMŚ) 

Duże Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap likwidacji 

Wzburzenie 
osadów 

Wpływ na 
pomiary 
Państwowego 
Monitoringu 
Środowiska 

Stacje 
monitoringowe 
(PMŚ) 

Duże Średnia Wysoka 

Emisja 
hałasu 
podwodneg
o i wibracji 

Wpływ na 
pomiary 
Państwowego 
Monitoringu 
Środowiska 

Stacje 
monitoringowe 
(PMŚ) 

Duże Mała Średnia 

Ograniczeni
e żeglugi 
wokół 
obszaru 
budowy  

Utrudnienia  
w dostępie do 
obszarów, na 
których 
zlokalizowane są 
stacje badawcze 
Państwowego 
Monitoringu 
Środowiska 

Stacje 
monitoringowe 
(PMŚ) 

Duże Średnia Wysoka 

Utrudnienia  
w prowadzeniu 
monitoringu 
ptaków 
zimujących 

Monitoring 
zimujących 
ptaków morskich 

Duże Mała Średnia 
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 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na poszczególnych etapach: budowy, 

eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. W rozdziale tym 

zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na poszczególne elementy 

środowiska, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na system 

monitoringu środowiska i badania środowiska występujące w strefie jego potencjalnych 

oddziaływań. Ocena została wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. 

Wyniki oceny wskazują na znaczenie poszczególnych oddziaływań, które jest pochodną 

zderzenia wielkości oddziaływania, określonego na podstawie pięciu parametrów (charakter 

oddziaływania, jego skala, czas trwania, intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ),  

z wrażliwością danego receptora, określoną w tym rozdziale powyżej, jako pochodnej jego 

znaczenia i podatności na dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na opisywane w rozdziale receptory zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-177 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

w funkcjonowaniu ekosystemu mieszczące się w granicach naturalnej zmienności receptora, nie 

były przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Oddziaływania średnie zostały natomiast dodatkowo 

opisane, z uwzględnieniem kluczowych czynników środowiskowych i parametrów Przedsięwzięcia, 

mających wpływ na skalę oddziaływań w każdym z rozważanych wariantów.  
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Tabela 9-177 Znaczenie oddziaływania na stacje monitoringu środowiska i obszary badawcze w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie 
alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Wzburzenie osadów 
Wpływ na pomiary Państwowego 
Monitoringu Środowiska 

WP Pomijalne Wysoka Małe 

WA Pomijalne Wysoka Małe 

Emisja hałasu podwodnego  
i wibracji 

Wpływ na pomiary Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
 

WP Pomijalne Średnia Małe 

WA Pomijalne Średnia Małe 

Ograniczenie żeglugi wokół 
obszaru budowy 

Utrudnienia w dostępie do obszarów, na 
których zlokalizowane są stacje badawcze 
Państwowego monitoringu środowiska 

WP Brak Wysoka Nie dotyczy 

WA Brak Wysoka Nie dotyczy 

Utrudnienia w prowadzeniu monitoringu 
ptaków zimujących 

WP Pomijalne Średnia Małe 

WA Pomijalne Średnia Małe 

Etap eksploatacji  

Strefa bezpieczeństwa wokół 
gazociągu 

Ograniczenia w prowadzeniu badań 
ingerujących w dno 

WP Duże Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Duże Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap likwidacji 

Wzburzenie osadów 
 

Wpływ na pomiary Państwowego 
Monitoringu Środowiska 
 

WP Pomijalne Średnia Małe 

WA Pomijalne Średnia Małe 

Emisja hałasu podwodnego  
i wibracji 

Wpływ na pomiary Państwowego 
Monitoringu Środowiska 

WP Pomijalne Średnia Małe 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

 
WA Pomijalne Średnia Małe 

Ograniczenie żeglugi wokół 
obszaru budowy  

Utrudnienia w dostępie do obszarów, na 
których zlokalizowane są stacje badawcze 
Państwowego monitoringu środowiska 

WP Brak Wysoka Nie dotyczy 

WA Brak Wysoka Nie dotyczy 

Utrudnienia w prowadzeniu monitoringu 
ptaków zimujących 

WP Pomijalne Wysoka Małe 

WA Pomijalne Wysoka Małe 



 
 
 
 
 

 

836 

 

W odniesieniu do rozpoznanych w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia lokalizacji 

miejsc poboru prób/stacji monitoringowych w ramach PMŚ, za kluczowe uwarunkowania, 

wpływające na możliwość i skalę wystąpienia oddziaływań zostały uznane czynniki:  

 

• antropogeniczne: 

o odległość stacji monitoringowych od planowanej trasy rurociągu, 

o sposób i czas układania rurociągu w pobliżu lokalizacji stacji w ramach PMŚ – układanie 

rurociągu na dnie będzie powodowało mniejsze wzburzenie osadów niż wykonywanie 

wykopu i następnie jego zakopanie,  

o skala dyspersji osadów – w ramach PMŚ prowadzone są pomiary zawiesiny w toni wodnej 

oraz przezroczystość wody,  

o szerokość oraz zakres ograniczeń wokół statków na etapie budowy/likwidacji – w przypadku 

lokalizacji stacji pomiarowej w granicach obszaru ograniczonej żeglugi mogą wystąpić 

utrudnienia w poborze prób, 

o częstotliwość i rodzaj pomiarów prowadzonych na stacjach badawczych – na każdej stacji 

w ramach PMŚ mierzone są różne parametry, na które realizacja Przedsięwzięcia może 

wpływać, 

o termin i lokalizacja monitoringu ptaków morskich zimujących, 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania.  

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-178. 

Tabela 9-178 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

Odległość stacji 
monitoringowych od 
planowanej trasy rurociągu 

9.28.1 

Lokalizacja stacji 

opisana w rozdziale 
Najbliższe stacje: 
- Sarbinowo-Dziwna 3: 
4,5 km; 
- SD 3 (A,B,C) 
Niechorze: 4,5 km 

Lokalizacja stacji 
opisana w rozdziale 
Najbliższe stacje: 
- Sarbinowo-Dziwna 4: 
2km 
- SD 2 (A,B,C) 
Mrzeżyno: 2 km 
 

Sposób i okres prowadzenia 
prac w sąsiedztwie stacji 

3.5.7 
3.5.8 
3.9 

Wykop 

 
Układanie rurociągu na obszarach <12 m – poniżej 
0.5 km/dzień. 
 
Wydobycie TBM – około 2 tygodni 
 
Okres prowadzenia prac: 
Prace przygotowawscze do układania rurociągu 
(m.in. wykop) III kwartał 2020 r. –II kwartał 2021 
r. 
 
Układanie rurociągu III kwartał 2021r. – I kwartał 
2022 r.  
 
Prace poinstalacyjne I kwartał – II kwartał 2022 r. 
 

Skala dyspersji osadów 5.1.3 
Wyniki modelowania dyspersji osadów w rozodziale 
5.1.3 

Szerokość oraz zakres 
ograniczeń wokół statków 
na etapie budowy/likwidacji 

5.1.6 
1-1,5 km wokół statków instalacyjnych, 500 m 
wokół pozostałych statków 

Częstotliwość i rodzaj 

pomiarów prowadzonych na 
stacjach badawczych 

9.28.1 

Na wymienionych wyżej 
stacjach: 
- Sarbinowo-Dziwna 3: 
12 pomiarów w roku 

Na wymienionych wyżej 
stacjach: 
- Sarbinowo-Dziwna 4: 
6 pomiarów w roku 
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Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo 

- SD 3 (A,B,C) 
Niechorze: 2 razy w 
roku  

- SD 2 (A,B,C) 
Mrzeżyno: 2 razy w 
roku 

Termin i lokalizacja 
monitoringu ptaków 
morskich zimujących 

9.28.1 
Wody terytorialne + płytkie wody Zatoki 
Pomorskiej 
Termin: styczeń 

Kumulacja oddziaływań 11 Brak Brak 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Oddziaływania związane ze wzburzeniem osadów i zwiększeniem koncentracji zawiesiny w toni 

wodnej w trakcie budowy i ewentualnej likwidacji, ze względu na chwilowy charakter (większość 

osadów będzie opadać na dno w czasie krótszym niż 12 godzin). Osady ulegną całkowitej 

redepozycji w okresie do około 5 dni. Nawet przy dużej wrażliwości receptora na to odziaływanie, 

biorąc pod uwagę jego odwracalność, uznano je za małe (więcej informacji na temat zasięgu  

i czasu trwania wzburzenia osadów, a także zasięgu i warstwy osiadania znajduje się w Rozdziale 

5 Raportu). 

 

Odległość stacji monitoringowej (P39), w której mierzony jest hałas podwodny wynosi około 18 km 

od planowanego przebiegu rurociągu i jest ona zlokalizowana w odległości około 3 km od jednej  

z głównych tras żeglugowych na Bałtyku. Mając na uwadze pomijalną wielkość oddziaływania 

znaczenie oddziaływania uznano za małe (emisja hałasu związana z realizacją Przedsięwzięcia 

została opisana w Rozdziale 5.1.5 Raportu). 

 

Ograniczenia w żegludze wokół statków wykorzystywanych przy budowie i ewentualnej likwidacji 

rurociągu mogą w małym stopniu wpływać na możliwość wykonywania prowadzenia okresowego 

monitoringu ptaków zimujących. Mając jednak na uwadze ograniczony charakter przestrzenny 

oddziaływania (maksymalnie 1,5 km) oraz obszar jakim objęty jest monitoring (wody terytorialne) 

wielkość oddziaływania uznano za pomijalne, a znaczenie oddziaływania za małe.  

 

Oddziaływania znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na system monitoringu środowiska  

i badania morskie w żadnym z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo 

przebiegającego procesu budowy, eksploatacji i likwidacji.  

 

Oddziaływania powiązane 

Nie występują oddziaływania powiązane.  

 

Oddziaływania skumulowane  

W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, które mogłyby powodować kumulację oddziaływań na system monitoringu 

środowiska i badania morskie. 

 

Oddziaływania nieplanowane 

W trakcie prac instalacyjnych może wystąpić zdarzenie nieplanowane związane z kontrolowaną 

detonacją niewybuchów zalegających na dnie. Co do zasady obiekty takie będą omijane na etapie 

prac projektowych, na podstawie szczegółowych badań dna morskiego. W przypadku braku 

możliwości uniknięcia pozostałości broni konwencjonalnej przeprowadzana jest kontrolowana 

detonacja, która może wpłynąć na wyniki monitoringu, w tym monitoringu hałasu podwodnego. 

Oddziaływanie związane z emisją hałasu podwodnego, a także wzburzenia osadów będą miały 

charakter chwilowy (hałas) lub krótkotrwały (wzburzenie osadów). Biorąc pod uwagę wykonane do 

tej pory oraz planowane badania dna morskiego pod tym kątem ryzyko wystąpienia zdarzenia 
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uznaje się za niskie. Ryzyko związane ze znalezieniem amunicji na dnie i ewentualnej detonacji 

zostało opisane w Rozdziale 4.7 Raportu. 

 

Na etapie prac instalacyjnych i demontażowych, w związku z ruchem statków przy budowie oraz 

statków dostawczych istnieje ryzyko kolizji i związany z tym wyciek ropy naftowej. Ryzyko związane 

z wyciekiem ropy zostało opisane w Rozdziale 4.6.2 Raportu. Oddziaływanie z tym związane, choć 

może mieć średnie znaczenie to jest bardzo mało prawdopodobne.  

   

Porównanie wariantów 

Niezależnie od wariantu oddziaływania mają znaczenie małe lub pomijalne. 

 

Podsumowując w przypadku obu wariantów oddziaływania są porównywalne i nie występują 

oddziaływania znaczące na możliwość prowadzenia monitoringu środowiska.  

 Wnioski 

1) Wszystkie rozpatrywane oddziaływania zostały ocenione jako małe. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na system monitoringu środowiska i badania 

morskie w żadnym z rozważanych wariantów.  

3) Mogą wystąpić oddziaływania związane ze zdarzeniami nieplanowanymi tj. detonacją 

niewybuchów zalegających na dnie lub wyciekiem ropy w wyniku kolizji statków. W obu 

przypadkach ryzyko wystąpienia takich zdarzeń uznaje się za niskie. Elementy te zostały 

opisane odpowiednio w Rozdziale 4.7 i 4.6.2 Raportu.  

4) Nie wystąpią oddziaływania powiązane.  

5) W strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia nie stwierdzono innych istniejących ani 

planowanych inwestycji, których oddziaływania mogłyby ulegać kumulacji. 

6) Oddziaływanie Przedsięwzięcia na system monitoringu środowiska i badania morskie w każdym 

z rozważanych wariantów można uznać za równoważne. 
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ŚRODOWISKO SOCJOEKONOMICZNE – LĄD 

9.29 Ludność i zdrowie ludzkie 

Na potrzeby scharakteryzowania lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, zebrano 

i przeanalizowano dane z terenów gmin, które mogą być potencjalnie narażone na oddziaływanie 

Przedsięwzięcia. Należą do nich: 

• gmina Rewal (wariant Niechorze-Pogorzelica); 

• gmina Trzebiatów (wariant Rogowo). 

Opracowanie zostało wykonane na podstawie następujących źródeł informacji i danych: 

• kontaktów bezpośrednich z Urzędem Gminy w Rewalu, Urzędem Miasta w Trzebiatowie, 

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Gryficach; 

• danych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie; 

• dokumentów strategicznych gmin Rewal i Trzebiatów; 

• miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 

• planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych; 

• strategii rozwiązywania problemów społecznych; 

• gminnych programów rewitalizacji; 

• programów ochrony środowiska; 

• stron internetowych gmin Rewal i Trzebiatów; 

• GUS i Banku Danych Lokalnych; 

• publicznie dostępnych danych. 

 Charakterystyka 

Struktura demograficzna 

Na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (stan na koniec 2017 r.) województwo 

zachodniopomorskie zamieszkuje 1 705 533 mieszkańców – 876 331 kobiet i 829 202 mężczyzn. 

Gęstość zaludnienia wynosi 75 os/km2. W wieku produkcyjnym jest 61,5% ludności,  

a poprodukcyjnym 21,2%.  

 

Gminę Rewal zamieszkuje 3869 mieszkańców – 1976 kobiet i 1893 mężczyzn. Gęstość zaludnienia 

wynosi 95 os/km2. 62,3% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym i 21,3% poprodukcyjnym. 

Najbliższą miejscowość w stosunku do lokalizacji Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-

Pogorzelica tj. Pogorzelicę zamieszkuje około 170 mieszkańców (dane za rok 2016 pozyskane  

z Urzędu Gminy Rewal).  

 

Gmina miejska Trzebiatów stanowi 16303 mieszkańców – 8112 kobiet i 8191 mężczyzn. Gęstość 

zaludnienia wynosi 72 os/km2. Mieszańcy w wieku produkcyjnym wynoszą 67,3%  

i poprodukcyjnym 18,7% mieszkańców. Miasta zamieszkuje 10 025, zaś wsie 6 278 mieszkańców. 

Najbliższe miejscowości w stosunku do wariantu Rogowo zamieszkuje: ok. 250 mieszkańców 

w Rogowie oraz około 1400 mieszkańców w Mrzeżynie (dane za rok 2016 na podstawie danych 

Urzędu Gminy Trzebiatów). 

 

Poziom życia 

Średni wiek mieszkańców gminy Rewal wynosi 41,8 lat i jest porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców całej Polski. Liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy 

społecznej w 2016 r. wyniosła 94, zaś 88 rodzin otrzymywało zasiłki rodzinne na dzieci.  

 

Średni wiek mieszkańców gminy Trzebiatów wynosi 40,8 lat i jest porównywalny do średniego 

wieku mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz porównywalny do średniego wieku 

mieszkańców całej Polski. Na podstawie danych Ośrodka Pomocy Społecznej w 2016 r.  
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w Trzebiatowie z zasiłków pomocy społecznej korzystało 563 osoby, w tym 69 korzystało z zasiłków 

stałych, 184 z zasiłków okresowych i 310 z zasiłków celowych, 249 osób korzystało z dodatków 

mieszkaniowych. Zasiłki wypłacane były z tytułu bezrobocia, trudnej sytuacji rodzinnej, ubóstwa, 

długotrwałej choroby oraz niepełnosprawności i w mniejszym stopniu uzależnień i bezradności  

w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.  

 

Poziom bezrobocia 

W Tabeli 9-179 zebrano dane o poziomie bezrobocia dla gmin Rewal i Trzebiatów na tle 

województwa zachodniopomorskiego i powiatu gryfickiego (GUS, 2018).  

Tabela 9-179 Poziom bezrobocia w gminach Rewal i Trzebiatów oraz województwie 
zachodniopomorskim w latach 2015-2018 (GUS, 2018). 

Jednostka 
administracyjna 

Czerwiec  
2018 r. 

2017 r. 2016 r. 2015 r. 

Woj. 
zachodniopomorskie 

7,4% 8,7% 10,9% 13,1% 

Powiat gryficki 7,4% 11,8% 16,3% 21,3% 

Gmina Rewal 2,3% 5,8% 8,1% 10,5% 

Gmina Trzebiatów 2,3% 4,1% 6,3% 8,8% 

 

Stopa bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w czerwcu 2018 r. była wyższa niż 

bezrobocie w Polsce, które wynosiło 5,9% (MPIPS, 2018).  

 

Struktura wykształcenia 

W Tabeli 9-180 zestawiono dane dotyczące procentowych struktur wykształcenia w gminach Rewal  

i Trzebiatów na tle województwa zachodniopomorskiego (GUS, 2018; Narodowy Spis Powszechny, 

2011). 

Tabela 9-180 Struktura wykształcenia w gminach Rewal i Trzebiatów oraz województwie 
zachodniopomorskim (GUS, 2018; Narodowy Spis Powszechny, 2011). 

Poziom wykształcenia Woj. Zachodniopomorskie Gmina Rewal i Trzebiatów 

Wyższe 21,3% 12,1% 

Policealne oraz średnie 
zawodowe 

22,5% 15,3% 

Średnie 
ogólnokształcące 

11,4% 17,5% 

Zasadnicze zawodowe 24,1% 25,4% 

Gimnazjalne, 
podstawowe i niższe 

20,6% 29,9% 

 

W porównaniu do całego województwa zachodniopomorskiego mieszkańcy gminy Rewal  

i Trzebiatów charakteryzowali się niższym poziomem wykształcenia. Największą grupą są 

mieszkańcy posiadający wykształcenie gimnazjalne i niższe.  

 

Struktura najważniejszych źródeł dochodu  

Gminy posiadają możliwość pozyskiwania dochodów z różnych źródeł. Przykładowo, do dochodów 

gmin zaliczane są m.in.: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) 

oraz od osób prawnych (CIT), dochody uzyskiwane przez samorządowe jednostki budżetowe oraz 

wpłaty od samorządowych zakładów budżetowych, dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa 

w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami, wpływy z podatków (np. od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 

transportowych, od czynności cywilnoprawnych), wpływy z opłat np. skarbowej, targowej, 

miejscowej, uzdrowiskowej, eksploatacyjnej. Za dochody gminy uważa się dotacje, w tym dotacje 

celowe oraz subwencję ogólną, a także środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.  

Struktura dochodowa w 2017 r. gmin Rewal i Trzebiatów na tle województwa 

zachodniopomorskiego została przedstawiona w Tabeli 9-181. 
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Tabela 9-181 Struktura dochodowa w gminach Rewal i Trzebiatów na tle województwa 
zachodniopomorskiego (GUS, 2018). 

Struktura 
dochodowa 

Woj. 
zachodniopomorskie 

Gmina Rewal Gmina Trzebiatów 

Dochód ogółem 8 398 029 466,05 zł 105 377 749,42 zł 78 092 336,09 zł 

Dochód własny 4 658 837 964,49 zł 97 336 713,4 zł 46 369 769,6 zł 

Dotacje ogólne 2 094 098 333,56 zł 3 625 077,02 zł 19 849 586,49 zł 

Dotacje celowe 2 003 153 825,64 zł 3 625 077,02 zł 19 136 691,40zł, 

Subwencje ogólne 1 645 093 168 zł 4 415 959 zł 11 872 980 zł 

Subwencje 
oświatowe 

1 345 761 427 zł, 4 121 515 zł 9 151 971 zł 

Dochody ogółem 
na 1 mieszkańca 

4 920,97 zł 27 152,22 zł 4 761,44 zł 

Dochody własne na  
1 mieszkańca 

2 588,84 zł 25 080,32 zł 2 827,25 zł 

Środki finansowe  
z dostępnych  
z mechanizmów  
i programów Unii 
Europejskiej 

29 037 191,07 zł - - 

 

W Tabeli 9-182 przedstawiono główne grupy dochodów w gminach Rewal i Trzebiatów w 2017 r. 

Graficzny rozkład poszczególnych trendów dochodowych został zilustrowany na Rysunku 9-148  

i Rysunku 9-149. 

Tabela 9-182 Grupy dochodowe w gminach Rewal i Trzebiatów (GUS, 2018). 

Grupy dochodowe Gmina Rewal Gmina Trzebiatów 

Rolnictwo i łowiectwo 38 173,17 zł 763 812,6 zł 

Leśnictwo 1 705,54 zł 10 605,31 zł 

Transport i łączność 0 935 913,09 zł 

Turystyka 80 682,95 zł 323 017,65 zł 

Gospodarka mieszkaniowa 63 325 825,69 zł 15 790 778,28 zł 

Działalność usługowa 480 zł 351 392,84 zł 

Administracja publiczna 221 098,34 zł 207 935,3 zł 

Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

2 840 zł 8 289,54 zł 

Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 

146 773,27 zł 79 103,83 zł 

Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od 
innych jednostek 
nieposiadających 
osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich 
poborem 

27 967 733,45 zł 25 092 993,36 zł 

Oświata i wychowanie 712 635,85 zł 1 346 504,69 zł 

Pomoc społeczna 362 071,16 zł 1 662 441,58 zł 

Pozostałe zadania w 
zakresie polityki społecznej 

- 113 721,5 zł 

Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

284 173,38 zł 144 034,27 zł 

Rodzina 2 894 931,29 zł 15 789 582,99 zł 

Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska 

4 392 350,76 zł 3 189 059,6 zł 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

- 79 659,14 zł 

Kultura fizyczna 527 891,28 zł 129 629,14 zł 
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Rysunek 9-148 Rozkład grup dochodowych w gminie Rewal w 2017 r. (GUS, 2018). 

 

 

Rysunek 9-149 Rozkład grup dochodowych w gminie Trzebiatów w 2017 r. (GUS, 2018). 

Żadna z gmin nie ma w strukturze dochodowej dochodów z tytułu rybołówstwa i rybactwa. Wydatki 

w tym zakresie ponoszone przez gminę Rewal w 2017 r. wyniosły 23 750 zł, co w skali województwa 

stanowi ponad 31% (w województwie zachodniopomorskim wydatki poniesione na rybołówstwo  

i rybactwo wyniosło 76 203,68 zł) (GUS, 2018). Gmina Trzebiatów nie miała wydatków z tytułu 

rybołówstwa i rybactwa. Główne źródła dochodu w obu gminach to sektor gospodarki 

mieszkaniowej oraz dochód od osób prawnych, od osób fizycznych i in. Dochody z sektora turystyki 

stanowią dla gminy Rewal 2,7% i dla gminy Trzebiatów 9,8% dochodów w skali całego 

województwa. Wydatki na ten sektor dla województwa zachodniopomorskiego, gminy Rewal  

i Trzebiatów wyniosły odpowiednio: 28 779 546,26 zł, 81717,16 zł i 2 868 290,31 zł. 
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Rynek pracy 

W 2017 r. w gminie Rewal zarejestrowanych było 107 podmiotów gospodarczych. Najliczniejsze są 

podmioty świadczące usługi zakwaterowania i gastronomiczne (67). Najbardziej rozwinięta 

działalność gospodarcza w gminie Trzebiatów związana jest z handlem hurtowym i detalicznym – 

427 podmiotów zarejestrowanych w 2017 r. W następnej kolejności są podmioty świadczące 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne w liczbie 257. W sumie w gminie Trzebiatów było 1836 

podmiotów gospodarczych. Podsumowanie podmiotów gospodarczych w gminie Rewal i Trzebiatów 

zawiera Tabela 9-183. 

Tabela 9-183 Podmioty gospodarcze w gminie Rewal i Trzebiatów w 2017 r. zarejestrowane w rejestrze 
REGON wg Sekcji PKD w latach 2015-2017 (GUS, 2018). 

Sekcja Kategorie Liczba podmiotów w 2017 r. 

  Gmina Rewal Gmina Trzebiatów 

Łącznie 107 1 836 

A 
Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo  
i Rybactwo 

0 28 

B Górnictwo i Wydobywanie 0 0 

C Przetwórstwo Przemysłowe 1 108 

D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do 
układów klimatyzacyjnych 

0 3 

E 
Dostawa wody; Gospodarowanie 
ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 

0 7 

F Budownictwo 5 185 

G 

Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając 
motocykle 

10 427 

H 
Transport i gospodarka 
magazynowa 

0 78 

I 
Działalność związana  
z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

67 257 

J Informacja i komunikacja 1 19 

K 
Działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa 

1 44 

L 
Działalność związana z obsługą 
rynku nieruchomości 

2 208 

M 
Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna 

4 95 

N 
Działalność w zakresie usług 
administrowania i działalność 
wspierająca 

2 54 

O 
Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 

0 8 

P Edukacja 1 46 

Q 
Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 

1 98 

R 
Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 

5 40 

S i T Pozostała działalność usługowa 4 125 

 

Najwięksi pracodawcy w gminie Rewal to (PUP, 2018; rewal.pl): 

• Wodociągi Rewal Sp. z o.o.; 

• SANDRA Janusz Zalewski i spółka Sp. Jawna w Pogorzelicy. 

Najwięksi pracodawcy w gminie Trzebiatów to (PUP, 2018): 

• Kapitan Navi Elżbieta Stramek i Waldemar Karpiński Sp. Jawna w Trzebiatowie; 
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• AMADORA sp. z o.o. w Trzebiatowie; 

• Urząd Miejski w Trzebiatowie. 

Sposoby użytkowania zasobów wodnych 

 

Gmina Rewal 

Gmina Rewal posiada zamknięty system wodociągowy, który zapewnia usługi wodociągowe dla 

domów mieszkalnych oraz placówek wypoczynkowych od Pobierowa do Pogorzelicy. Na terenie 

gminy funkcjonuje 17 ujęć wody, których wykaz ilustruje Tabela 9-184. 

Tabela 9-184 Parametry ujęć wody w gminie Rewal (Urząd Gminy Rewal, 2016). 

Lp. 
Lokalizacja stacji uzdatniania 
wody 

Ujęcie wody 

Wydajność ujęcia 
[m3/d] 

a) Q max/h 
b) Q max/d 

Retencja 
wody [m3] 

a) surowej 
b) uzdatnionej 

1 
Rewal 
ul. Mickiewicza 

4 studnie 
a) 90 
b) 2160 

a) 100 
b) 300 

2 
Pogorzelica 
ul. W. Polskiego  
Przy Kanale 

2 studnie 
a) 80 
b) 1600 

a) 20 
b) 300 

3 Trzęsacz 
4 studnie 
(1 nieczynna) 

a) 72 
b) 1728 

a) 100 
b) 200 

4 
Pobierowo 
ul. Poznańska 
Bajka 

3 studnie 
a) 80 
b) 1480 

a) 50 
b) 400 

5 
Pobierowo 
ul. Grunwaldzka Bolesławiec 
(sezonowy) 

2 studnie 
a) 40 
b) 960 

a) 0 
b) 0 

6 
Pogorzelica 
ul. Teligi 
Polfa 

2 studnie 
a) 125 

b) 2500 

a) 100 

b) 100 

RAZEM 17 studni 
a) 487 
b) 10428 

a) 370 
b) 1300 

 

Na terenie gminy woda zużywana jest w głównej mierze na potrzeby komunalne. Do 

najważniejszych problemów związanych ze zorganizowanym zaopatrzeniem w wodę na terenie 

Gminy Rewal należy zaliczyć (Urząd Gminy Rewal, 2012): 

• deficyt wody w sezonie letnim przy gwałtownym wzroście poziomu jej zużycia; 

• niewydolność istniejących urządzeń do uzdatniania i rozprowadzania wody; 

• brak znaczących zasobów wód podziemnych na obszarze gminy; 

• konieczność poszukiwania nowych źródeł wody. 

Gmina Trzebiatów 

Wszystkie miejscowości w gminie Trzebiatów zaopatrywane są z ujęć wody zlokalizowanych na 

terenie gminy (wyjątek m. Lewice, zasilane z m. Darżewo gm. Brojce) – siedem komunalnych stacji 

uzdatniania wody w gminie Trzebiatów: w Trzebiatowie, Mrzeżynie, Nowielicach, Robach, 

Chomętowie, Kłodkowie, Gołańczy oraz 1 w gminie Brojce. Ujęcia te w pełni zapewniają dostawę 

wody do wszystkich miejscowości w gminie, a ich zasoby są znacznie większe od aktualnego 

zapotrzebowania wody. Parametry ujęć zawarte są w Tabeli 9-185. Sieć wodociągowa w gminie 

wymaga działań remontowo naprawczych z uwagi, iż 45% z 140 km sieci ma ponad 50 lat.  

Tabela 9-185 Parametry ujęć wody w Trzebiatowie (Urząd Miasta Trzebiatów, 2014). 

Lp. Lokalizacja stacji uzdatniania wody Ujęcie wody 
Wydajność 
eksploatacyjna 
[m3/h] 

1 Trzebiatów 

Studnia nr 1a 55 

Studnia nr 5 100 

Studnia nr 6 131,4 

Studnia nr 7 99 
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Lp. Lokalizacja stacji uzdatniania wody Ujęcie wody 
Wydajność 
eksploatacyjna 
[m3/h] 

Studnia nr 8 53 

2 Mrzeżyno 

Studnia nr 1 34 

Studnia nr 2 45 

Studnia nr 3 45 

Studnia nr 4 45 

Studnia nr 5 44 

3 Nowielice 
Studnia nr 1a 59 

Studnia nr 2 47 

4 Gołańcz 
Studnia nr 1a 27 

Studnia nr 2 45 

5 Kłodkowo 
Studnia nr 1 18 

Studnia nr 2 14 

6 Chomętowo 
Studnia nr 1 24 

Studnia nr 2 24 

7 Roby Studnia nr 1 32 

 

Tabela 9-186 zawiera zestawienie wielkości wykorzystania wody w gminach Rewal i Trzebiatów na 

tle województwa zachodniopomorskiego i powiatu gryfickiego w 2017 r. 

Tabela 9-186 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej w 2017 r. (GUS, 2018a). 

Lp. 

Zużycie wody na 
potrzeby gospodarki 
narodowej i 
ludności w ciągu 
roku 

Województwo 
zachodniopomorskie 

Powiat 
gryficki 

gmina 
Rewal 

gmina 
Trzebiatów 

1 Ogółem [dm3] 1 340 392,6 3 174,6 927,1 827,5 
2 Przemysł [dm3] 1 235 470 95 - 16 

3 
Rolnictwo i leśnictwo 
[dm3] 

31 521 - - - 

4 
Eksploatacja sieci 
wodociągowej [dm3] 

73 401,6 3 079,6 927,1 811,5 

5 

Eksploatacja sieci 
wodociągowej – 
gospodarstwa domowe 
[dm3] 

55 278,9 2 214,8 293,4 732,2 

6 
Udział przemysłu  
w zużyciu wody 
ogółem [%] 

92,2 3,0 - 1,9 

7 
Zużycie wody na  
1 mieszkańca [m3] 

785,4 52,0 238,88173 50,2 

 

Zagospodarowanie obszaru 

Obecnie analizowana lokalizacja Przedsięwzięcia odbiega od lokalizacji wskazanej w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego dla obu gmin, a jej szczegółowy przebieg omawiany 

jest w Rozdziale 6 Raportu. Jest to wynikiem analiz uwarunkowań przestrzennych oraz 

potencjalnych oddziaływań negatywnych. Projekt budowy Baltic Pipe został uwzględniony  

w dokumentacji studiów uwarunkowania i zagospodarowania przestrzennego dla obu gmin. 

 

Gmina Rewal 

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

geodezyjnego Pogorzelica wraz z Kanałem Liwia Łuża, w obrębie geodezyjnym Niechorze, w gminie 

Rewal, planowana trasa gazociągu będzie przechodziła przez tereny plaży morskiej i obszary 

zagrożone powodzią, wydmę oraz lasy ochronne. Gazociąg, SZG wraz z drogą dojazdową nie będą 

przechodzić przez obszary rolnicze. Wszystkie działki, na których zlokalizowane jest Przedsięwzięcie 

są w posiadaniu Skarbu Państwa.  

 

 

 



 
 
 
 
 

 

846 

 

Gmina Trzebiatów 

Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo 

od Mrzeżyna do granicy portu w Dźwirzynie (Uchwała XXIII/230/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., 

planowana trasa rurociągu będzie przechodziła przez tereny o następującym charakterze 

przeznaczenia: plaża nadmorska, wydmy nadmorskie, ciąg pieszy, droga pieszo-jezdna, lasy, lasy 

ochronne, zalesienia, zieleń wysoka. Gazociąg, SZG wraz z drogą dojazdową nie będą przechodzić 

przez obszary rolnicze. Działki, przez które ma przebiegać gazociąg są w posiadaniu Skarbu 

Państwa oraz właścicieli prywatnych. SZG zlokalizowana ma być na działce należącej do Skarbu 

Państwa.  

 

W odległości ok. 100 m trasa rurociągu sąsiadować będzie z obszarem, którego przeznaczeniem są 

usługi turystyczno-wypoczynkowe – istniejący ośrodek wypoczynkowy do dalszego użytkowania. 

Obszar ten nie został zagospodarowany infrastrukturą turystyczną.  

 

W odległości ok. 250 m od Przedsięwzięcia znajduje się teren o przeznaczeniu turystyczno-

wypoczynkowym – ośrodek wypoczynkowy z uzupełniającą funkcją mieszkaniową dla potrzeb 

właściciela nieruchomości. Jest to obszar pod planowaną inwestycję. 

 

Rynek nieruchomości 

Gmina Rewal 

W gminie Rewal najbliższe zabudowania oddalone są od Przedsięwzięcia od strony zachodniej o 

ok. 1200 m i od strony wschodniej o ok. 600 m. 

  

W zależności od typu i standardu nieruchomości, jej lokalizacji, uwarunkowań lokalnych, 

dostępnego zaplecza i infrastruktury, odległości od wybrzeża, obecne ceny nieruchomości na rynku 

wtórnym charakteryzują się dużą rozpiętością – od 1321 zł/m2 do 15900 zł/m2 (status na 

październik 2018 r.) (domiporta.pl; adresowo.pl; otodom.pl). Ceny działek w gminie 

charakteryzują się także dużą rozpiętością, zależną od przeznaczenia działek, lokalizacją, dostępem 

do infrastruktury, wielkością, zagospodarowania terenu i wynoszą między 60 zł/m2 do 3800 zł/m2 

(status na październik 2018 r.) (domiporta.pl; otodom.pl; rewal.nieruchomosci-online.pl). 

 

Gmina Trzebiatów 

W gminie Trzebiatów najbliższe istniejące zabudowania oddalone są od Przedsięwzięcia od strony 

wschodniej o ok. 540 m i od strony zachodniej o ok. 700 m.  

 

Podobnie jak powyżej w zależności od typu i standardu nieruchomości, jej lokalizacji, uwarunkowań 

lokalnych, dostępnego zaplecza i infrastruktury, odległości od wybrzeża, obecne ceny 

nieruchomości na rynku wtórnym charakteryzują się dużą rozpiętością – od 1621 zł/m2 do 15984 

zł/m2 (status na październik 2018 r.) (morizon.pl; adresowo.pl; otodom.pl). Ceny działek w gminie 

charakteryzują się także dużą rozpiętością, zależną od przeznaczenia działek, lokalizacją, dostępem 

do infrastruktury, wielkością, zagospodarowania terenu i wynoszą między 60 zł/m2 do 3900 zł/m2 

(status na październik 2018 r.) (otodom.pl; morizon.pl; mieszkania.trovit.pl). 

 

Infrastruktura drogowa 

Dane dotyczące dróg w gminie Rewal i Trzebiatów przedstawione zostały w Tabeli 9-187. 

Tabela 9-187 Infrastruktura drogowa gminy Rewal i Trzebiatów (Urząd Gminy Rewal, 2012; Urząd 
Miasta Trzebiatów, 2014). 

Lp. Rodzaj drogi Długość ogółem [km] 

  Gmina Rewal Gmina Trzebiatów 

1 Wojewódzkie 13 46,15 

2 Powiatowe 16,4 66 

3 Gminne 56 45 
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W wariancie Rogowo trasa odcinka lądowego będzie przecinała drogę powiatową nr 3152Z 

(Mrzeżyno–Kołobrzeg). Przejście przez infrastrukturę drogową będzie wykonane metodą 

bezwykopową.  

 

Kierunki rozwoju gminy 

Na podstawie Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, rozwój gminy Rewal 

nakierunkowany jest w głównej mierze na turystykę w zakresie opisanym w Rozdziale 9.33 

Raportu. Nie przewiduje się jednak istotnego wzrostu rozwoju turystyki w kierunku na wschód od 

Pogorzelicy. Ponadto gmina zorientowana jest na rozwój rolnictwa ekologicznego, agroturystyki 

oraz ochrony walorów przyrodniczych. Nieplanowane jest odstępstwo od obecnego użytkowania 

terenu wojskowego w obrębie Pogorzelicy.  

 

Zgodnie z kierunkami i strategią rozwoju gmina Trzebiatów uwzględnia prowadzenie inwestycji, 

których celem jest rozwój przedsiębiorczości, turystyki i rekreacji w regionie. Zmiany mają być 

dokonywane z zachowaniem i ochroną środowiska naturalnego.  

Istniejące presje antropogeniczne 

Presje antropogeniczne wpływające na ludność i zdrowie ludzkie to działalność inwestycyjna, 

przemysł, operacje militarne, turystyka, intensyfikacja rozwoju gospodarki komunalnej, 

urbanizacja.  

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Znaczenie zasobu – ludności i zdrowia ludności jest duże, z uwagi na bezpośrednie lub pośrednie 

wystawienie na oddziaływania każdej inwestycji.  

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Poniżej dokonano oceny podatności ludzi na oddziaływania Przedsięwzięcia w podziale na 

poszczególne etapy. Wyniki podsumowano w Tabeli 9-188. Przy określeniu podatności wzięto pod 

uwagę fakt, że planowana trasa rurociągu nie jest prowadzona w bezpośrednim sąsiedztwie 

gospodarstw domowych i obszarów stałego bytowania ludzi. W gminie Rewal najbliższe 

zabudowania oddalone są od trasy rurociągu od strony zachodniej o ok. 1200 m i od strony 

wschodniej o ok. 600 m. W przypadku gminy Trzebiatów jest to od strony wschodniej o ok. 540 m, 

a od strony zachodniej o ok. 700 m. 

Tabela 9-188 Wrażliwość ludności i zdrowia ludzkiego na oddziaływania Przedsięwzięcia. 

Nr 
Rodzaj emisji lub 
zaburzenia 

Oddziaływanie Znaczenie Podatność Wrażliwość 

Etap budowy 

1 Zużycie wody 

Ograniczenie 
zasobów wody dla 
mieszkańców  
i turystów oraz dla 
przemysłu i usług 

Duże 

Średnia (WP) 
 
Pomijalna (WA) 

Średnia (WP) 
 
Niska (WA) 

2 
Emisja hałasu i 
wibracji 

Obniżenie komfortu 
życia mieszkańców 

Mała Średnia 

3 
Zwiększenie 
natężenia ruchu 
pojazdów 

Utrudnienia w ruchu 
drogowym dla 
mieszkańców, 
turystów, przemysłu 
i usług, jednostek 
wojskowych 
(Pogorzelica) 

Pomijalna (WP) 
  
Mała (WA) 

Niska (WP) 
 
Średnia (WA) 

4 
Emisja 
zanieczyszczeń do 
powietrza 

Obniżenie komfortu 
życia mieszkańców 

Pomijalna Niska 

5 Emisja światła 
Obniżenie komfortu 
życia mieszkańców 

Pomijalna Niska 
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Nr 
Rodzaj emisji lub 
zaburzenia 

Oddziaływanie Znaczenie Podatność Wrażliwość 

6 Zajęcie terenu 

Ograniczenia  

w wykorzystaniu 
terenu  
(w tym wyłączenie  
z produkcji leśnej) 

Pomijalna  
 
 

Niska  
 

7 
Zatrudnienie 
pracowników 

Wzrost zatrudnienia  
w regionie 
(pozytywne) 

Pomijalna Niska 

8 
Zatrudnienie 
pracowników 

Dodatkowe 
przychody dla gminy 
z tytułu usług 
świadczonych dla 
pracowników (baza 
noclegowa  
i gastronomiczna) 
(pozytywne) 

Mała Średnie 

Etap eksploatacji 

9 
Zajęcie 
terenu/zmiana 
sposobu użytkowania 

Ograniczenia  
w wykorzystaniu 
terenu (w tym 
wyłączenie  
z produkcji leśnej) 

Duże 

Mała  Średnia  

10 
Zajęcie 
terenu/zmiana 
sposobu użytkowania 

Zmiana wartości 
nieruchomości 

Pomijalna (WP) 
 
Mała (WA) 

Niska (WP) 
 
Średnia (WA) 

11 Emisja światła 
Obniżenie komfortu 
życia mieszkańców i 
turystów 

Pomijalna Niska 

Etap likwidacji 

 12 

Fizyczne 
przekształcenie 
powierzchni terenu, w 
tym zmiana jego 
pokrycia 

Poprawa walorów 
krajobrazowych 
(pozytywne) 

Duże 

Pomijalna Niska 

13 

Fizyczne 
przekształcenie 
powierzchni terenu, w 
tym zmiana jego 
pokrycia 

Przywrócenie 
możliwości 
zagospodarowania 
obszaru (pozytywne) 

Mała Średnia  

14 
Emisja hałasu i 
wibracji 

Obniżenie komfortu 
życia mieszkańców 

Pomijalna Niska 

WP – wariant preferowany Niechorze-Pogorzelica, WA - wariant alternatywnym Rogowo 

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na ludność i zdrowie ludzi na etapie 

budowy, eksploatacji i likwidacji gazociągu, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. 

W rozdziale tym zostały określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania, które mogą 

powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na ludność  

i zdrowie ludzkie. Ocena została wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 

Raportu. Wyniki oceny wskazują na znaczenie poszczególnych oddziaływań, które jest 

pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, określonego na podstawie 5 parametrów 

(charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, intensywność i odwracalność (patrz Rozdział 5 

ROOŚ), z wrażliwością danego receptora, określoną w tym rozdziale powyżej, jako pochodnej 

jego znaczenia i podatności na dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na opisywane w rozdziale receptory zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-189 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe, jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 
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w funkcjonowaniu środowiska mieszczące się w granicach naturalnej zmienności, nie były 

przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Nie zidentyfikowano oddziaływań dużych.  
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Tabela 9-189 Znaczenie oddziaływania na ludność i zdrowie ludzi w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Zużycie wody 
Ograniczenie zasobów wody 
dla mieszkańców i turystów 
oraz dla przemysłu i usług 

WP Małe Średnia Małe 

WA Małe Niska Pomijalne 

Emisja hałasu i wibracji 
Obniżenie komfortu życia 
mieszkańców 

WP Małe Średnia Małe 

WA Małe Średnia Małe 

Zwiększenie natężenia ruchu 
pojazdów 

Utrudnienia w ruchu 
drogowym dla mieszkańców 

WP Małe/umiarkowane Niska Małe/średnie 

WA Umiarkowane Średnia Średnie 

Emisja zanieczyszczeń do 
powietrza 

Obniżenie komfortu życia 
mieszkańców 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Emisja światła 
Obniżenie komfortu życia 
mieszkańców 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Zajęcie terenu 
Ograniczenia w wykorzystaniu 
terenu (w tym wyłączenie  
z produkcji leśnej) 

WP Umiarkowane Niska 
Mała (pomijalne dla produkcji 
leśnej) 

WA Umiarkowane Niska 
Mała (pomijalne dla produkcji 
leśnej) 

Zatrudnienie pracowników 

Wzrost zatrudnienia  
w regionie 

WP Pomijalne Niska (Pozytywne) pomijalne 

WA Pomijalne Niska (Pozytywne) pomijalne 

Dodatkowe przychody dla 
gminy z tytułu usług 

WP Pomijalne Średnia (Pozytywne) małe 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

świadczonych dla 
pracowników (baza noclegowa 
i gastronomiczna) 

WA Pomijalne Średnia (Pozytywne) małe 

Etap eksploatacji  

Zajęcie terenu/zmiana sposobu 
użytkowania 

Ograniczenia w wykorzystaniu 
terenu (w tym wyłączenie  
z produkcji leśnej) 
 

WP Pomijalne Średnia 
Małe (pomijalne dla produkcji 
leśnej) 

WA Małe Średnia 
Małe (pomijalne dla produkcji 

leśnej) 

Zmiana wartości 
nieruchomości 

WP Pomijalne Niska Pomijalna 

WA Małe Średnia Małe 

Emisja światła 
Obniżenie komfortu życia 
mieszkańców i turystów 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Etap likwidacji 

Fizyczne przekształcenie 
powierzchni terenu, w tym 
zmiana jego pokrycia 

Poprawa walorów 
krajobrazowych 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Przywrócenie możliwości 
zagospodarowania obszaru 

WP Pomijalne Średnia (Pozytywne) małe 

WA Małe Średnia (Pozytywne) małe 

Emisja hałasu i wibracji 
Obniżenie komfortu życia 
mieszkańców 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 
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W odniesieniu do rozpoznanych w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na ludność  

i zdrowie ludzi, za kluczowe uwarunkowania wpływające na możliwość i skalę wystąpienia 

oddziaływań zostały uznane czynniki: 

• antropogeniczne: 

o lokalizacja trasy rurociągu i SZG względem terenów z zabudowaniami mieszkalnymi, 

odległość od miejsc przebywania ludzi, 

o przebieg trasy rurociągu względem dróg, 

o natężenie ruchu pojazdów korzystających z dróg na etapie budowy, 

o zajęcie terenu na etapie budowy i eksploatacji – obecność nowych obiektów będzie 

ograniczać możliwość wykorzystywania terenu przez ludzi oraz włącznie z lokalizacją 

zabudowy mieszkalnej, 

o zasięg i skala hałasu emitowanego podczas prowadzonych prac budowlanych, 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania. 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-190.  

Tabela 9-190. Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Lokalizacja trasy 
rurociągu i SZG 
względem terenów 
z zabudowaniami 
mieszkalnymi 

9.29.1 

Najbliższe zabudowania 
mieszkalne oddalone są od 
trasy rurociągu od strony 
zachodniej o ok. 1200 m 

Najbliższe zabudowania 
mieszkalne oddalone są od 
trasy rurociągu od strony 
wschodniej o ok. 540 m i od 
strony zachodniej o ok. 700 
m; w odległość ok. 100 m i 
250 m są tereny o 
przeznaczeniu turystyczno-
wypoczynkowym  

Przebieg trasy 
rurociągu 
względem dróg  

3.10.1 Nie przecina dróg  

Trasa rurociągu przecina 
drogę nr 3152Z; przejście 
rurociągu przez drogę będzie 
wykonywane metodą 
bezwykopową 

Natężenie ruchu 
pojazdów 
korzystających z 
dróg na etapie 
budowy  

3 

Łącznie ok. 1381 przejazdów 
ciężarówek. 
 
W najintensywniejszym 
etapie prac budowy: 18 
pojazdów/dobę przez 3 
tygodnie i 15 
pojazdów/dobę przez 6 
tygodni. 
 
Transport personelu -  
15 osób/dziennie 
zaangażowanych w prace na 
etapie budowy. 

Łącznie ok. 2647 przejazdów 
ciężarówek  
 
W najintensywniejszym 
etapie prac budowy: 18 
pojazdów/dobę przez 3 
tygodnie i 15 pojazdów/dobę 
przez 6 tygodni. 
 
Transport personelu -  
15 osób/dziennie 
zaangażowanych w prace na 
etapie budowy. 

Zajęcie terenu na 
etapie budowy i 
eksploatacji  

3.5.2  
3.7.4 

Czas trwania budowy - ok. 
35 tygodni.  
Wyjście na ląd metodą 
bezwykopową – czas 
trwania ok. 19 tygodni.  
Łączna powierzchnia zajęta 
pod plac budowy - 1,6 h. 
Powierzchnia zajęta pod pas 
montażowy przyłącza 
elektroenergetycznego – 
0,08 ha.  
Obszar wylesienia na etapie 
budowy - 1,4 ha (plac 

Czas trwania budowy - ok. 50 
tygodni.  
Wyjście na ląd metodą 
bezwykopową – czas trwania  
ok. 34 tygodni.  
Łączna powierzchnia zajęta 
pod plac budowy - 1,02 h.  
Powierzchnia zajęta pod pas 
montażowy przyłącza 
elektroenergetycznego – 0,18 
ha.  
Obszar wylesienia na etapie 
budowy - 0,9 ha (plac 
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Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

budowy, droga dojazdowa) i 
0,08 ha (kabel). 

Powierzchnia stale wylesiona 
na etapie eksploatacji:  
- 0,32 ha ( SZG, łącznik, 

droga) 
- 0,13 ha (kabel 
elektroenergetyczny) 

budowy, droga dojazdowa) i 
0,15 ha (kabel). 

Powierzchnia stale wylesiona 
na etapie eksploatacji: 
- 0,24 ha (SZG, łącznik, 

droga) 
- 0,06 ha (kabel 
elektroenergetyczny) 

Zasięg i skala 
hałasu 
emitowanego 
podczas 
prowadzonych prac 
budowlanych 

5.4.5 

Zasięg dla izofony dla pory 
dziennej 55 dB to max. ok. 
200 m w kierunku 
najbliższych zabudowań, dla 
pory nocnej 45 dB to max. 
ok. 500 m 

Zasięg dla izofony dla pory 
dziennej 55 dB to max. ok. 
270 m w kierunku 
najbliższych zabudowań, dla 
pory nocnej 45 dB to max. 
ok. 530 m 

Występowanie 
przedsięwzięć 
kumulujących 
negatywne 
oddziaływania  

11 Gazociąg w części lądowej Gazociąg w części lądowej 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Większość zidentyfikowanych oddziaływań Przedsięwzięcia na ludność i zdrowie ludzi będzie miała 

znaczenie pomijalne lub małe. Jest to związane przede wszystkim z niewielką intensywnością  

i zasięgiem potencjalnych oddziaływań, a także faktem, że mają one charakter odwracalny.  

 

Do oddziaływań o charakterze pomijalnym zaliczono obniżenie komfortu życia w związku z emisją 

zanieczyszczeń do powietrza i emisją światła. Oddziaływania te mają charakter lokalny  

i ograniczony w czasie i nie wpłyną na istniejące nieruchomości oddzielone od Przedsięwzięcia 

lasem i zlokalizowane w wariancie Niechorze-Pogorzelica w odległości ok. 1200 m od strony 

wschodniej i dla wariantu Rogowo ok. 540 m i od strony zachodniej o ok. 700 m. Wyniki 

modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza zawarto w Rozdziale 9.8 Raportu.  

 

Wyniki modelowania rozchodzenia się hałasu zawarte w Rozdziale 9.9 Raportu potwierdzają, że  

w obu wariantach, nawet w najdalej idącym scenariuszu polegającym na wbijaniu grodzic i pracach 

ziemnych, zabudowania mieszkalne znajdują się poza strefami oddziaływania akustycznego i są 

poniżej dopuszczalnych norm, które wynoszą 55 dB(A) w porze dziennej i 45 dB(A) w porze nocnej. 

W związku z tym oceniono znaczenie oddziaływania jako małe. W przypadku prac na etapie 

likwidacji oddziaływanie będzie miało znaczenie pomijalne ze względu na znacznie mniejszy zakres 

prac.  

 

Pomijalną wielkość i znaczenie oddziaływania ma również zmiana wartości nieruchomości  

w wariancie Niechorze-Pogorzelica z uwagi na wspomnianą powyżej odległość Przedsięwzięcia od 

najbliższych zabudowań oraz brak planu gminy w zakresie rozwoju turystyki gminy na wschód od 

Pogorzelicy. W wariancie Rogowo odległość do zabudowań mieszkalnych jest mniejsza i istnieje 

możliwość rozwoju gminy w kierunku lokalizacji Przedsięwzięcia. Jednak z uwagi na to, że strefa 

kontrolowana, wykluczająca lokalizację potencjalnych inwestycji w jej obrębie, obejmuje wyłącznie 

wąski pas o szerokości 12 m, który biegnie wzdłuż gazociągu, to znaczenie oddziaływania jest małe. 

Dodatkowo projekt budowy Baltic Pipe został uwzględniony w dokumentacji studiów 

uwarunkowania i zagospodarowania przestrzennego dla obu gmin oraz w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Przebieg różni się od uchwalonych planów ze względu na nowe 

uwarunkowania przestrzenne, jednak informacja o możliwości realizacji inwestycji istnieje  

w świadomości społecznej od kilkunastu lat.  

 

Pobór wody na potrzeby socjalne, drążenia tunelu oraz odbioru wstępnego może odbywać się ze 

zlokalizowanych w pobliżu Przedsięwzięcia ujęć gminnych, lub z innych ujęć. Zakładając najdalej 
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idący scenariusz polegający na poborze wody z sieci wodociągowej gminy, z uwagi na deficyt wody 

w sezonie letnim w wariancie Niechorze-Pogorzelica, wrażliwość receptora jest średnia. Dla 

wariantu Rogowo będzie mała, z uwagi na znacznie większe zasoby wodne gminy niż aktualne jej 

zapotrzebowanie. Dzienne zapotrzebowanie na wodę, w przypadku obu wariantów Przedsięwzięcia, 

do celów socjalnych wynosi ok. 1,2 m3, a na potrzeby drążenia tunelu ok. 8 m3. Dla porównania 

przeciętne zużycie wody na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym wynosi 0,1 m3 

dziennie, co uzasadnia małe wielkości oddziaływania. W wariancie Niechorze-Pogorzelica 

szacowany jest krótszy czas zapotrzebowania na wodę (64 tygodnie na cele socjalne i 11 tygodni 

na drążenie tunelu, w porównaniu do 81 i 21 tygodni w wariancie Rogowo) i w konsekwencji 

mniejsze zapotrzebowanie na wodę. Z uwagi jednak na wyższą wrażliwość w wariancie 

preferowanym znaczenie oddziaływania uznano za małe a w wariancie alternatywnym za pomijalne.   

 

W wyniku zajęcia terenu pod budowę Przedsięwzięcia będzie występowało ograniczenie jego 

wykorzystania. Zajęcie terenu na etapie budowy potraktowano oddzielnie ze względu na jego 

większy zasięg (obszar zajęty na danym etapie) niż na etapie eksploatacji. Oddziaływanie na etapie 

budowy będzie krótkotrwałe, ograniczone do czasu prowadzenia prac budowalnych – dla wariantu 

Niechorze-Pogorzelica ok. 35 tygodni i dla Rogowa ok. 50 tygodni. Wielkość oddziaływania będzie 

umiarkowana, ze względu na znaczną odległość od najbliższych zabudowań. W związku z tym 

znaczenie oddziaływania oceniono jako małe.  

 

Wyłączony z użytkowania teren na etapie eksploatacji ogranicza się jedynie do terenu stacji 

zaworowej, których powierzchnia w wariancie Niechorze-Pogorzelica wynosi 24x30 m i wariancie 

Rogowo 20x27 m oraz do strefy kontrolowanej wzdłuż gazociągu (korytarz o szerokości 12 m),  

a także korytarza dla kabla elektroenergetycznego, który będzie biegł wzdłuż istniejących dróg. 

Uzasadnia to małą wielkość oddziaływania w czasie eksploatacji rurociągu.  

 

W obu wariantach Przedsięwzięcie nie będzie wpływało na rolnictwo ani przemysł, ponieważ nie 

przebiega przez tereny o takim przeznaczeniu. Zajęcie terenu będzie w sposób pomijalny wpływało 

na gospodarkę leśną z uwagi na jego lokalny charakter. Na etapie budowy, na potrzeby 

przygotowania placu budowy, zostanie przeprowadzona wycinka drzew i krzewów na obszarze – 

1,4 ha dla wariantu Niechorze-Pogorzelica (plac budowy) i 0,08 ha (pas montażowy przyłącza 

elektroenergetycznego) i odpowiednio dla wariantu Rogowo 0,9 ha i 0,15 ha. Na etapie eksploatacji 

stałym wylesieniem objęta będzie powierzchnia w wariancie Niechorze-Pogorzelica: 0,32 ha (SZG, 

łącznik, droga) i 0,13 ha (przyłącze eklektroenergetyczne), dla wariantu Rogowo odpowiednio 0,24 

ha i 0,06 ha. 

 

Ocenę oddziaływania na utrudnienia w ruchu drogowym oparto o najdalej idący scenariusz 

polegający na występowaniu najintensywniejszego ruchu pojazdów w okresie szczytu sezonu 

letniego tj. lipiec, sierpień. Dla wariantu Rogowo utrudnienia w ruchu drogowym oceniono jako 

średnie, wynika to ze średniej wrażliwości receptora oraz umiarkowanej wielkości oddziaływania. 

W wariancie Niechorze-Pogorzelica jako małe/średnie oddziaływanie. (wielkość oddziaływania waha 

się pomiędzy umiarkowaną a małą).  

Dla wariantu Niechorze-Pogorzelica wielkość transportu będzie wynosiła 1381 przejazdów 

ciężarówek przez cały okres prowadzenia prac budowlanych. W najdalej idącym scenariuszu  

w najintensywniejszym okresie budowy będzie to 18 pojazdów/dobę przez 3 tygodnie i 15 

pojazdów/dobę przez 6 tygodni. Droga dojazdowa do terenu inwestycji prowadzi lokalną drogą 

płytową prowadzącą do jednostki wojskowej. Transport będzie jednak prowadzony przez tereny 

zamieszkałe oraz tereny o rozproszonej zabudowie turystycznej (stąd wielkość odziaływania 

określono pomiędzy małą a umiarkowaną), co nie spowoduje znaczących uciążliwości.  

 

W wariancie Rogowo wielkość transportu będzie wynosiła 2647 przejazdów ciężarówek przez cały 

okres prowadzenia najintensywniejszych prac budowlanych. Transport będzie prowadzony drogami 

przechodzącymi przez miasto oraz tereny turystyczne. Planowana trasa rurociągu będzie 

przechodziła przez drogę nr 3152Z, jednak przejście będzie wykonywane metodą mikrotunelingu, 



 
 
 
 
 

 

855 

 

dzięki czemu nie będzie powodowało to wyłączenia drogi z ruchu. Wrażliwość zasobu określana jest 

jako średnia, ponieważ w szczycie sezonu letniego może to oznaczać utrudnienie dla turystów,  

a turystyka jest jednym ze źródeł zarobku mieszkańców (patrz Rozdział 9.31 ROOŚ). Zakładając 

najdalej idący scenariusz w najintensywniejszym okresie budowy będzie to 18 pojazdów/dobę 

przez 3 tygodnie i 15 pojazdów/dobę przez 6 tygodni. Nie będzie powodowało znaczącego 

utrudnienia, a jedynie krótkookresową uciążliwość ograniczoną wyłącznie do pory dziennej. Nawet 

w najbardziej intensywnym okresie taka ilość samochodów nie spowoduje trwałego spadku 

atrakcyjności obszaru ani nie zablokuje lokalnego ruchu samochodowego.  

 

Mając powyższe na uwadze Przedsięwzięcie na żadnym z etapów w obu wariantach nie będzie 

znacząco oddziaływać na transport drogowy. Niemniej jednak, w celu minimalizacji oddziaływania 

na komfort życia mieszkańców i ich źródło dochodów zalecane jest, aby okres intensywnego 

transportu wyznaczyć poza szczytem sezonu letniego. Należy zaznaczyć, że nie przewiduje się 

oddziaływania na stan dróg, gdyż w przypadku zniszczenia nawierzchni w wyniku transportu 

samochodami ciężarowymi, zostaną one przywrócone do stanu pierwotnego.    

 

Przedsięwzięcie będzie powodowało także pozytywne oddziaływania o niewielkiej skali, do których 

należy zaliczyć: wzrost zatrudnienia w regionie na etapie budowy (na etapie budowy zatrudnionych 

będzie 15 osób) oraz dodatkowe przychody dla mieszkańców z tytułu usług świadczonych dla 

pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji (baza noclegowa, gastronomiczna). 

 

Oddziaływanie znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na ludność i zdrowie ludzi w żadnym  

z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu budowy, 

eksploatacji i likwidacji.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi 

zostały opisane w Rozdziale 4 i 5 Raportu.  

 

Podczas eksploatacji gazociągu może wystąpić rozszczelnienie gazociągu w części lądowej 

powodujące emisję metanu do atmosfery oraz w ekstremalnym przypadku wybuch i/lub pożar. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego zdarzenia jest jednak bardzo małe, z uwagi na 

wysokie standardy i system zabezpieczeń infrastruktury. Oddziaływanie to ocenia się jako 

nieznaczące. W przypadku osób znajdujących się na terenie jednostki wojskowej, wariant 

Niechorze-Pogorzelica, ocena oddziaływania zdarzeń nieplanowych zawarta jest w rozdziale 9.32.3 

Raportu.  

 

Oddziaływania powiązane 

Przedsięwzięcie będzie w sposób pozytywny oddziaływać na lokalną gospodarkę obu gmin. Szacuje 

się, że do budżetów gmin będzie trafiało z podatków ok. 2% wartości inwestycji. Umożliwi to 

dodatkowe inwestycje w gminie i pośrednio wpłynie na komfort życia mieszkańców.  

 

Oddziaływania skumulowane 

Przewiduje się, że do kumulacji oddziaływań z oddziaływaniami Przedsięwzięcia w odniesieniu do 

ludności i zdrowia ludzi dojdzie w jego obu wariantach z gazociągiem łączącym Baltic Pipe  

z krajowym systemem przesyłowym. Na obecnym etapie nie można wykluczyć, że prace budowlane 

nie będą realizowane równolegle. 

 

W związku z budową części lądowej gazociągu może wystąpić wzmożony ruch pojazdów 

samochodowych. Zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla rurociągu 

łączącego Przedsięwzięcie z krajowym systemem przesyłowym pojazdy będą wykorzystywały 

istniejące ciągi komunikacyjne, zapewniające dojazd do pasa montażowego. Następnie pojazdy 

poruszać się będą w obrębie pasa montażowego. Może wystąpić sytuacja, w której pojazdy obu 
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przedsięwzięć będą poruszały się tymi samymi drogami dojazdowymi co mieszkańcy sąsiadujących 

terenów. Należy jednak zaznaczyć, że budowa rurociągu w części lądowej postępuje szybko  

i kumulacja oddziaływania wystąpi jedynie w krótkim okresie czasu. 

 

Drogi, którymi będą się poruszały samochody zaangażowane w budowę obu przedsięwzięć nie są 

wyłącznymi ciągami komunikacyjnymi prowadzącymi do terenów mieszkalnych, dlatego uznano, 

że nawet w przypadku wystąpienia kumulacji oddziaływanie nie będzie znaczące.  

 

Może dochodzić do kumulacji emisji hałasu i wibracji obu przedsięwzięć, jednakże z uwagi na 

znaczne odległości od terenów mieszkalnych oraz krótkiego czasu realizacji prac części lądowej, 

kumulacja oddziaływań nie będzie znacząca.  

 

Porównanie wariantów 

W wariancie Niechorze-Pogorzelica Przedsięwzięcie znajduje się w większej odległości od obiektów 

mieszkalnych (1200 m) w porównaniu do wariantu Rogowo, gdzie odległość od zabudowy 

mieszkalnej wynosi 540 i 700 m oraz 100 i 250 m od terenu przeznaczonego pod zabudowę 

turystyczną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.  

 

W przypadku wariantu Rogowo długość drogi dojazdowej jest krótsza, z uwagi na możliwość 

korzystania z istniejącej infrastruktury drogowej (droga nr 3152Z w gminie Trzebiatów), jednak 

trasa transportu komponentów, urządzeń, surowców i osób prowadzi przez centrum miasta oraz 

tereny intensywnie wykorzystywane na potrzeby turystyki. W wariancie tym ze względu na dłuższy 

odcinek tunelu i dłuższy czas prowadzenia prac budowlanych będzie występowała większa 

intensywność transportu drogowego.  

 

W wariancie Niechorze-Pogorzelica czas trwania wykonywanych prac w tym wariancie jest krótszy 

od wariantu alternatywnego. Występował będzie mniejszy transport drogowy. 

 

Z uwagi na szacowany czas prowadzenia prac budowlanych oraz odległość Przedsięwzięcia od 

zabudowy mieszkalnej w wariancie Rogowo potencjalne oddziaływania są większe, niż w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica, jednak w żadnym z wariantów nie wystąpią oddziaływania znaczące.  

 Wnioski 

1) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na ludzi i zdrowie ludzkie  

w żadnym z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu 

budowy, eksploatacji i likwidacji. 

2) Większość zidentyfikowanych oddziaływań Przedsięwzięcia będzie miała znaczenie pomijalne 

lub małe. Obejmuje to oddziaływania związane z emisją hałasu, światła i zanieczyszczeń do 

powietrza, zajęciem terenu (obniżenie wartości nieruchomości), zużyciem wody czy 

przekształceniem terenu.  

3) Jedyne oddziaływanie ocenione jako średnie jest związane ze zwiększonym natężeniem ruchu 

na etapie budowy Przedsięwzięcia. 

4) Wystąpią również oddziaływania pozytywne w postaci nowych miejsc pracy oraz pośrednio  

z wpłatami podatków z tytułu wykorzystania gruntów.  

5) Ewentualne zdarzenia nieplanowane związane z rozszczelnieniem gazociągu i potencjalnym 

wybuchem i/lub pożarem uznano za nieznaczące ze względu na zastosowane środki 

bezpieczeństwa oraz małe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia. 

6) Może wystąpić kumulacja oddziaływań z lądową częścią gazociągu łączącego gazociąg 

podmorski z krajowym systemem przesyłowym. Dotyczy to przede wszystkim oddziaływań 

związanych ze zwiększonym ruchem samochodowym oraz emisją hałasu i wibracji. 

Oddziaływania nie będą znaczące.  

7) Ze względu na lokalizację Przedsięwzięcia oraz charakterystykę oddziaływań wariant 

Niechorze-Pogorzelica jest wariantem korzystniejszym dla środowiska.  
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9.30 Archeologia i dziedzictwo kulturowe na lądzie 

Niniejszy rozdział jest poświęcony obiektom archeologicznym i dziedzictwu kulturowemu w części 

lądowej Przedsięwzięcia oraz ocenie oddziaływania Przedsięwzięcia na te elementy. 

 Charakterystyka 

Południowe wybrzeże Bałtyku jest wybrzeżem zatopionym. Torfy występujące po obu stronach 

brzegu, od strony lądu i morza, łamią zatem współczesną granicę ląd/woda wyznaczając jednolitą 

przestrzeń, dostępną i eksploatowaną przez człowieka w przeszłości. W okresie późniejszym 

człowiek nadal prowadził różne formy aktywności w strefie cieków i mokradeł, co również 

skutkowało deponowaniem tam rozmaitych – zazwyczaj cennych, a zawsze znakomicie 

zachowanych – artefaktów. Szerzej to zagadnienie zostało opisane w Rozdziale 9.24 Raportu. 

 

Na potrzeby oceny oddziaływania na dziedzictwo kulturowe przeprowadzona została kwerenda oraz 

analiza elementów dziedzictwa kulturowego zlokalizowanych w strefie potencjalnych oddziaływań 

Przedsięwzięcia. 

 

Źródła danych wykorzystane w kwerendzie zostały wskazane w Rozdziale 9.24 Raportu. Dla części 

lądowej Przedsięwzięcia najważniejsze są zbiory danych znajdujące się w zasobach 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w tym przede wszystkim tzw. 

Archeologiczne Zdjęcie Polski). Z racji swoich zadań oraz prerogatyw to Wojewódzki Konserwator 

Zabytków ma pełną wiedzę dotyczącą zarządzania elementami dziedzictwa kulturowego. Narodowy 

Instytut Dziedzictwa jako instytucja centralna – jakkolwiek również zajmuje się tą sferą kultury – 

nie prowadzi w tym zakresie działań autonomicznych, które pozostawałyby poza wiedzą właściwego 

terytorialnie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 

Zakres kwerendy lądowej dla Przedsięwzięcia wyznaczono w oparciu o lokalizację miejsc wyjścia 

na ląd wskazanych w KIP, w sposób zapewniający objęcie wszystkich elementów Przedsięwzięcia. 

W granicach kwerendy nie stwierdzono występowania jakichkolwiek znanych stanowisk 

archeologicznych ani innych obiektów dziedzictwa kulturowego – w tym zabytków oraz 

krajobrazu kulturowego, objętych istniejącą dokumentacją, a w szczególności rejestrem 

lub ewidencją zabytków. Formalnie zatem nie istnieją żadne przeciwwskazania natury 

konserwatorskiej, które mogłyby utrudniać realizację inwestycji w którymkolwiek z planowanych 

jej przebiegów.  

 

Jak wskazano w Rozdziale 9.24 Raportu, południowe wybrzeże Bałtyku jest wybrzeżem 

zatopionym, charakteryzującym się częstą obecnością utworów charakterystycznych dla lądu 

suchego (utworów terrestrialnych) w podścieleniu dna morskiego. Szczególnie istotne są obszary 

występowania torfu, który konserwuje zabytki archeologiczne w sposób nieosiągalny  

w jakimkolwiek innym miejscu. We wszystkich rozpatrywanych wariantach wyjścia na ląd torfy 

występują po obu stronach wału wydmowego wybrzeża: od strony wody w strefie płycizny  

(a zapewne i dalej) oraz od strony lądu.  

 

Biorąc pod uwagę przedstawione informacje istnieje prawdopodobieństwo zidentyfikowania 

obiektów dziedzictwa kulturowego w obszarach, w których prowadzony będzie wykop otwarty. 

 

Dla celów informacyjnych, poniżej zestawiono znaleziska z rejonu gmin, w których zlokalizowane 

są poszczególne warianty Przedsięwzięcia.  

 

Wariant Niechorze-Pogorzelica: 

• Pogorzelica. Motyka z poroża, dat. mezolit, znalezisko bagienne, zbiory: Muzeum Narodowe 

Szczecin, nr. inw. A/21.836; 

• Zapolice. Szydło kościane, dat. mezolit, znalezisko bagienne, zbiory dawne: Museum Treptow, 

nr I.522 (archiwum DzA MNS, teczka nr 307); 
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• Włodarka. Siekiera kamienna w kształcie kopyta szewskiego, dat. neolit, zbiory dawne: 

Pommersches Landesmuseum Stettin, nr 5156 (archiwum DzA MNS, teczka nr 306); 

• Włodarka. Topór kamienny, dat. neolit, zbiory dawne: Pommersches Landesmuseum Stettin, 

nr 5159 (archiwum DzA MNS, teczka nr 306); 

• Włodarka. Topór żelazny, dat. wczesne średniowiecze lub średniowiecze, znaleziony podczas 

prac hydrotechnicznych w strefie koryta Regi, zbiory dawne: Museum Treptow, nr I.94 

(archiwum DzA MNS, teczka nr 306); 

• Włodarka. Półwytwór narzędzia wykonany z parostka poroża jelenia, znalezisko torfowe 

(bagienne), zbiory dawne: Museum Treptow, nr I.522 (archiwum DzA MNS, teczka nr 306). 

 

Rysunek 9-150 Znane stanowiska archeologiczne w pobliżu miejsca wyjścia na ląd wariantu Niechorze-
Pogorzelica (Widoczne następujące warstwy: rzeźba terenu, hydrografia oraz tereny podmokłe, poldery, 
obszary zmeliorowane i okresowo zalewane wodą. Czerwone punkty – najbliższe znane stanowiska 
archeologiczne, żółty obszar – obszar potencjalnej lokalizacji SZG wg KIP, brązowa krawędź – zakres 
kwerendy w części lądowej).  

Wariant Rogowo: 

• Mrzeżyno. Obrobiony kawał poroża jeleniego, dat. neolit, znalezisko bagienne, zbiory dawne: 

Museum Treptow, nr I.224 (archiwum DzA MNS, teczka nr 3256); 

• Mrzeżyno. Nóż krzemienny, dat. neolit, zbiory dawne: Museum Treptow, nr I.258 (archiwum 

DzA MNS, teczka nr 3256); 

• Mrzeżyno. Czaszka tura obrośnięta muszlami, wyciągnięta w sieciach przez rybaków w 1990 

roku. Brak informacji o dalszych losach znaleziska (archiwum DzA MNS, teczka nr 262); 

• Kępa. Topór z poroża jelenia, dat. mezolit, znalezisko bagienne, zbiory dawne: Museum 

Treptow, nr I.204a (archiwum DzA MNS, teczka nr 3244); 

• Kępa. Nóż krzemienny, dat. neolit, zbiory dawne: Museum Treptow I.141 (archiwum DzA MNS, 

teczka nr 3244); 

• Kępa. Kulisty, obrobiony kamień, dat. mezolit i neolit, znalezisko bagienne, zbiory dawne: 

Museum Treptow, nr I.515 (archiwum DzA MNS, teczka nr 3244); 
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• Kępa. Szczątki kilku łodzi, ceramika średniowieczna [brak danych dot. homogeniczności tego 

zbioru – PK], zbiory dawne: Museum Treptow, nr I.543-46, I.562 (archiwum DzA MNS, teczka 

nr 3244); 

• Roby. Krzemienica [raczej zespół zabytków krzemiennych pozyskanych z miejsca ich obróbki 

datowanego na mezolit – PK], zbiory dawne: Museum Treptow I.426 (archiwum DzA MNS, 

teczka nr 277). 

 

Rysunek 9-151 Znane stanowiska archeologiczne w pobliżu miejsca wyjścia na ląd wariantu Rogowo 
(Widoczne następujące warstwy: rzeźba terenu, hydrografia oraz tereny podmokłe, poldery, obszary 
zmeliorowane i okresowo zalewane wodą. Czerwone punkty – najbliższe znane stanowiska 
archeologiczne, żółty obszar – obszar potencjalnej lokalizacji SZG wg KIP, brązowa krawędź – zakres 
kwerendy w części lądowej). 

Realizacja inwestycji przebiegającej przez tereny o takim potencjale powinna być procesem 

uwzględniającym możliwość kolizji z tego rodzaju obiektami dziedzictwa kulturowego.  

 

Postępowanie w przypadku odkrycia obiektów istotnych dla ochrony dziedzictwa kulturowego 

Szczegółowa procedura postępowania w przypadku znalezienia przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem jest regulowana przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.). Zgodnie  

z zapisami ustawy w przypadku odkrycia takiego przedmiotu podczas robót budowlanych lub 

ziemnych, jest obowiązany: 

• wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

• zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

• niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie 

jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). 

Istniejące presje antropogeniczne 

Nie zidentyfikowano istniejących presji w zakresie dziedzictwa kulturowego na obszarze 

Przedsięwzięcia. 
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Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Nie przewiduje się oddziaływań na obiekty o znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego na żadnym 

etapie realizacji Przedsięwzięcia.  

 

W ramach prac budowlanych może wystąpić sytuacja, w której zidentyfikowane zostaną nowe 

obiekty istotne dla dziedzictwa kulturowego, jednak ich znaczenie jest niemożliwe do określenia na 

tym etapie. Mogą to by zarówno obiekty o małym, jak i dużym znaczeniu. 

 

W przypadku prac budowlanych, w najdalej idącym scenariuszu, może dojść do zniszczenia 

wykopanych obiektów. Podatność na takie oddziaływanie obiektów archeologicznych jest duża  

z uwagi na nieodwracalny charakter, w takim wypadku można również mówić o dużej wrażliwości 

receptora. Jest to jednak oddziaływanie niemożliwe do przewidzenia i jest uznawane za 

oddziaływanie nieplanowane.  

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na środowisko na poszczególnych 

etapach: budowy, eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. 

W rozdziale tym zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na 

poszczególne elementy, które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia. 

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na obiekty 

istotne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego występujące w strefie jego potencjalnych 

oddziaływań na obszarach lądowych. Ocena została wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną 

w Rozdziale 8 Raportu. 

 

Nie zidentyfikowano oddziaływań Przedsięwzięcia na archeologię i dziedzictwo kulturowe. Jedyne 

potencjalne oddziaływania dotyczą zdarzeń nieplanowanych związanych z pracami robotami 

budowlanymi, należy jednak zaznaczyć, że nie ma możliwości przewidzenia wystąpienia tego 

rodzaju zdarzeń.  
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Tabela 9-191 Znaczenie oddziaływania na archeologię i dziedzictwo kulturowe w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – 
Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap eksploatacji   

Nie dotyczy Nie dotyczy 
WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap likwidacji  

Nie dotyczy Nie dotyczy 
WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
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W obszarze oddziaływań Przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obiektów o znaczeniu dla dziedzictwa 

kulturowego w związku z czym nie przewiduje się oddziaływań na ten receptor.  

 

Oddziaływania nieplanowane 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych może dojść do odkrycia nowych obiektów o znaczeniu 

dla dziedzictwa kulturowego. W najdalej idącym scenariuszu może dojść do ich zniszczenia 

(np. w trakcie drążenia tunelu, przygotowywania szybu startowego). Powyższe uznaje się za 

zdarzenie nieplanowane z uwagi na brak możliwości jego przewidzenia. W przypadku identyfikacji 

obiektów o znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego uruchomione zostaną procedury zgodnie z 

prawem polskim informujące właściwe władze o znalezisku (patrz Rozdział 9.30.1 ROOŚ). 

 

Porównanie wariantów 

W wyniku prowadzenia prac budowlanych, w obydwu wariantach, mogą zostać zidentyfikowane 

nowe obiekty istotne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego, jednak na obecnym etapie nie 

ma możliwości przewidzenia czy i gdzie taka sytuacja nastąpi. Należy dlatego uznać, 

że rozpatrywane warianty nie różnią się w skali, ani znaczeniu potencjalnych oddziaływań na 

obiekty archeologiczne i dziedzictwa kulturowego na lądzie. 

 Wnioski  

1) W obszarze oddziaływań Przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obiektów o znaczeniu dla 

dziedzictwa kulturowego w związku z czym nie wystąpią oddziaływania na ten receptor  

w żadnym z rozważanych wariantów. 

2) Oddziaływania mogą nastąpić w przypadku odkrycia obiektów o znaczeniu dla dziedzictwa 

kulturowego podczas prowadzenia prac budowlanych, jednak brak jest możliwości przewidzenia 

takiego zdarzenia. 

3) Oddziaływanie Przedsięwzięcia na archeologię i dziedzictwo kulturowe w każdym z rozważanych 

wariantów można uznać za równoważne. 
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9.31 Turystyka i obszary rekreacyjne 

W niniejszym rozdziale przedstawiono charakterystykę sektora turystyki oraz obszarów 

rekreacyjnych w gminach, w których planowana jest realizacja Przedsięwzięcia z uwzględnieniem 

części lądowej oraz części przybrzeżnej, która jest ściśle powiązana z bazą turystyczną na lądzie. 

Dokonano również oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na ten element środowiska 

socjoekonomicznego.    

 Charakterystyka  

Turystyka nadmorska to ważny element przemysłu turystycznego w Polsce. Całkowita długość linii 

brzegowej wynosi 770 km. Spośród 2 479 gmin w Polsce, 55 zalicza się do tzw. obszarów 

nadmorskich51 (gminy graniczące z morzem lub gminy nie graniczące z morzem, których 50% 

powierzchni znajduje się w odległości ok. 10 km od morza). Bliskie sąsiedztwo z morzem stanowi 

atrakcję dla turystów krajowych i zagranicznych, co znajduje potwierdzenie w danych 

statystycznych. Mapa ruchu turystycznego w gminach nadmorskich została przedstawiona na 

Rysunku 9-152. 

 

Rysunek 9-152 Noclegi w obiektach turystycznych udzielone w gminach nadmorskich w lipcu i sierpniu  
w 2017 r. (GUS, 2018c). 

Na potrzeby scharakteryzowania obszarów rekreacyjnych i turystyki, zebrano i przeanalizowano 

dane z terenów gmin, które mogą być potencjalnie narażone na oddziaływanie Przedsięwzięcia. 

Należą do nich: 

• gmina Rewal (wariant Niechorze-Pogorzelica); 

• gmina Trzebiatów (wariant Rogowo). 

Wyróżnia się następujące formy turystyki obecne w gminach (rewal.pl; Urząd Gminy Rewal, 2004; 

Urząd Gminy Trzebiatów, 2016): pobytowa, wiejska (agroturystyka), piesza, rowerowa, kulturowa, 

kajakowa, żeglarstwo, windsurfing, skutery wodne, łodzie motorowe, paralotniarstwo, pływactwo, 

gry zespołowe halowe i otwarte, obserwacje dzikich ptaków, wędkarstwo, nurkowanie, jeździectwo, 

grzybobranie. 

                                                

 

51 Zgodnie z metodyką Eurostatu przyjętą na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki 
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Struktura dochodów i wydatków na sektor turystyki  

Na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego (stan na koniec 2017 r.) dochody  

z sektora turystyki stanowią dla gminy Rewal 2,7%, a dla gminy Trzebiatów 9,8% dochodów  

w skali całego województwa zachodniopomorskiego. W stosunku do dochodów własnych gmin 

wynoszą one odpowiednio dla Rewala i Trzebiatowa: 0,08% i 0,70%. Wielkość dochodów z sektora 

turystyki w obu gminach przez ostatnie lata podlegały dynamicznym zmianom. Trendy zostały 

przedstawione na Rysunku 9-153. 

 

 

Rysunek 9-153 Dochody z sektora turystyki w gminie Rewal i Trzebiatów w latach 2014-2017 (GUS, 
2018c). 

Wydatki na ten sektor dla gminy Rewal stanowią 0,28% i 9,97% w gminie Trzebiatów na tle całego 

województwa. Trend wydatków na sektor turystyki przedstawiony na Rysunku 9-154. 

 

 

Rysunek 9-154 Wydatki na sektor turystyki w gminie Rewal i Trzebiatów w latach 2014-2017 (GUS, 
2018c). 
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Plaże 

Gmina Rewal posiada 18 km plaż, z czego 6 kąpielisk zostało wyróżnionych certyfikatem „Błękitnej 

Flagi”. Jednym z nich jest plaża w Pogorzelicy o linii brzegowej strzeżonej długości 200 m (odcinek 

od zejścia plażowego przy ul. Plażowej w kierunku wschodnim do zejścia plażowego przy  

ul. Sztormowej) oraz 100 m (odcinek od zejścia plażowego przy ul. Morskiej w kierunku 

zachodnim). Jest to strzeżone kąpielisko zlokalizowane w najbliższej odległości od Przedsięwzięcia, 

w wariancie Niechorze-Pogorzelica – do zejścia na plażę z ul. Morskiej dzieli dystans ok. 1700 m. 

Na wschód od miejsca wyjścia rurociągu na ląd znajduje się teren jednostki wojskowej – brak jest 

zejścia na plażę. Kąpielisko i plaża w pobliżu Przedsięwzięcia jest mniej wykorzystywana przez 

turystów, z uwagi na znaczne oddalenie od zejścia i głównego kąpieliska w Pogorzelicy.  

W porównaniu do plaży w Pogorzelicy miejsce to charakteryzuje się mniejszym natężeniem  

i zainteresowaniem turystycznym (rewal.pl; sk.gis.gov.pl).   

 

W gminie Trzebiatów długość linii brzegowej wynosi 11,7 km. Plaża w Mrzeżynie jest oceniana jako 

jedna z atrakcyjniejszych na polskim wybrzeżu oraz została wyróżniona certyfikatem „Błękitnej 

Flagi”. W wariancie Rogowo, Przedsięwzięcie zlokalizowane jest ok. 500 m na wschód od 

wschodniego zejścia na plażę w Mrzeżynie i ok. 800 m od zejścia na plażę w Rogowie. 

Wykorzystanie plaży przez turystów w pobliżu Przedsięwzięcia jest mniejsze w porównaniu do plaż 

w Rogowie i Mrzeżynie, w związku z czym charakteryzuje się mniejszym natężeniem  

i zainteresowaniem turystycznym (Urząd Gminy Trzebiatów, 2016, sk.gis.gov.pl). 

 

W obu wariantach przejście przez pas brzegowy, w tym plażę i pas wydm, będzie odbywało się 

metodą bezwykopową. Zapewni to brak ingerencji w plażę. W okresie budowy teren plaży nie 

będzie wyłączany dla ruchu turystycznego.   

 

Ruch turystyczny 

W Tabeli 9-192 przedstawiono dane dotyczące wykorzystania obiektów noclegowych  

w województwie zachodniopomorskim, powiecie gryfickim, gminach Rewal i Trzebiatów. 

Tabela 9-192 Wykorzystanie bazy noclegowej w obiektach zbiorowego zakwaterowania w gminach 
Rewal i Trzebiatów na tle województwa zachodniopomorskiego i powiatu gryfickiego (GUS, 2018c). 

Lp. Kategoria woj. 
zachodniopomorskie 

powiat gryficki gmina 
Rewal 

gmina 
Trzebiatów 

 - 2014 r 2017 r. 2014 r. 2017 r. 2014 r. 2014 r. 

1 Liczba turystów 
korzystających  
z noclegów 

2 247 662 2 759 738 190 821 246 421 144 844 44 264 

2 Liczba turystów 
zagranicznych 
korzystających  

z noclegów 

543 009 711 527 20 727 28 313 17 415 2 816 

3 Liczba wynajętych 
pokojów ogółem 

2 000 920 2 461 254 74 490 82 663 67 241 4 990 

4 Liczba wynajętych 
pokojów turystom 
zagranicznym 

992 841 1 232 378 37 741 32 970 36 519 682 

5 Udzielone noclegi 
turystom ogółem 

11 919 
404 

14 057 
523 

1 170 
863 

1 392 
249 

864 111 300 260 

6 Udzielone noclegi 
turystom 
zagranicznym 

2 825 641 3 461 521 148 169 164 375 132 411 14 315 

 

Gmina Rewal przyciąga kilkukrotnie więcej turystów niż gmina Trzebiatów, co wyraźnie widać  

z porównania powyższych danych oraz na wykresach poniżej. Łącznie gminy Trzebiatów i Rewal 

odpowiadają za 99% wykorzystanych noclegów w 2014 r. w powiecie gryfickim. Dane dotyczące 

ilości udzielonych noclegów w 2017 r. nie są dostępne na poziomie gmin, jednak można 

przypuszczać, że udział procentowy nie uległ znaczącym zmianom.  
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Rysunek 9-155 przedstawia wielkość wpływów do budżetów z tytułu opłaty miesięcznej w gminie 

Trzebiatów (dla Mrzeżyna i Rogowa) i w gminie Rewal w latach 2014-2018 (na dzień 30.10.2018 

r.).  

 

 

*wielkość wpływu na dzień 30.10.2018 r. 

Rysunek 9-155 Wpływy z tytułu opłaty miejscowej w latach 2014-2018* w gminie Trzebiatów i Rewal 
(Urząd Miasta Trzebiatów, Urząd Gminy Rewal). 

Przedstawione dane wskazują na rosnącą liczbę turystów odwiedzających województwo 

zachodniopomorskie oraz powiat gryficki – w latach 2014-2017 liczba turystów wzrosła średnio  

o ok. 20%. Trend rosnący jest także widoczny w gminach Rewal i Trzebiatów, co potwierdzają 

wielkości wpływów z tytułu opłaty miejscowej (wielkości są ściśle związane z warunkami 

atmosferycznymi w danym sezonie). Główne nasilenie ruchu turystycznego w obu gminach 

występuje w miesiącach czerwiec – wrzesień, co ilustruje poniższy wykres (Rysunek 9-156). 

 

 

Rysunek 9-156 Wpływy z tytułu opłaty miejscowej w miesiącach kwiecień-październik w gminie 
Trzebiatów i Rewal (Urząd Miasta Trzebiatów, Urząd Gminy Rewal). 
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W gminie Rewal w 2015 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych wynosił 34,6%, a stopień 

wykorzystania pokoi wynosił 47,3%. W gminie Trzebiatów było to odpowiednio 33,8% i 37,5% 

(Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2016).  

 

Zaplecze turystyczne 

W Tabeli 9-193 zebrano wyniki analizy bazy turystycznej oraz jej wykorzystania przez turystów  

w 2017 r. w województwie zachodniopomorskim, powiecie gryfickim, gminach Rewal i Trzebiatów. 

Tabela 9-193 Zaplecze turystyczne w gminach Rewal i Trzebiatów na tle województwa 
zachodniopomorskiego i powiatu gryfickiego w 2017 r. (GUS, 2018c). 

Lp. Kategoria 
woj. 
zachodniopomorskie 

powiat 
gryficki 

gmina 
Rewal 

gmina 
Trzebiatów 

1 
Liczba obiektów 
zbiorowego 
zakwaterowania 

1449 216 172 38 

2 

Liczba obiektów 
zbiorowego 
zakwaterowania 
całorocznego 

498 45 34 6 

3 
Liczba miejsc 
noclegowych 

132 585 19 816 14 575 5 120 

4 
Liczba miejsc 
noclegowych 
całorocznych 

57 379 6 156 4 346 1 700 

Obiekty zbiorowego zakwaterowania 

5.1 Hotele 127 1 1 4 

5.2 Motele 5 1 - - 

5.3 Pensjonaty 40 7 4 3 

5.4 
Inne obiekty 
hotelowe 

109 21 17 1 

5.5 
Schroniska (łącznie  
z młodzieżowymi  
i szkolnymi) 

24 2 1 1 

5.6 Ośrodki wczasowe 357 76 62 14 

5.7 Ośrodki kolonijne 22 7 4 3 

5.8 
Ośrodki szkoleniowo-
wypoczynkowe 

43 6 5 1 

5.9 Hostele 5 - - - 

5.10 
Zespoły domków 
turystycznych 

102 18 16 2 

5.11 Kempingi 29 6 4 2 

5.12 Pola biwakowe 22 6 3 3 

5.13 
Zakłady 
uzdrowiskowe 

43 - - - 

5.14 
Pokoje gościnne  
i kwatery 
agroturystyczne 

442 59 53 6 

5.15 
Pozostałe obiekty 
niesklasyfikowane 

43 4 2 2 

 

Gmina Rewal 

Do atrakcji turystycznych wpisanych do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy 

Stacja wąskotorowa w Pogorzelicy, zlokalizowana w odległości ok. 1 km od planowanej trasy 

rurociągu. 

 

Atrakcje turystyczne w gminie Rewal, zlokalizowane w odległości ok. 1 km od planowanej trasy 

rurociągu to (rewal.pl; Urząd Gminy Rewal, 2017b): 

• Sosnowy Bór Bażynowy – zlokalizowany w okolicach Pogorzelicy; 

• Jezioro Konarzewo, kanał Liwka; 

• Szlak Turystyczny „Jeziora Liwia Łuża”, „Śladami Rybołówstwa Morskiego”, „Leśnym Duktem”; 

Szlak Historyczny; 

• Park linowy; 
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• Dworzec Pogorzelica i kolejka wąskotorowa z 1896 r. 

Lista wybranych obiektów turystycznych zbiorowego zakwaterowania w gminie Rewal w odległości 

ok. 1 km od planowanej trasy rurociągu (booking.com, pogorzelica.pl): 

• Natura Resort (Wrzosowa, 72-350 Pogorzelica); 

• Wakacyjne Domki (Morska 2, 72-351 Pogorzelica); 

• Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy MIRA-MAR (Leśników 1, 72-351 Pogorzelica); 

• Ośrodek Wczasowy Dolpakart (Wojska Polskiego 19A, 72-351 Pogorzelica); 

• Dolpakart (domki, pokoje) (ul. Wojska Polskiego 19, 72-351 Pogorzelica); 

• Del sol (Wojska Polskiego 19C, 72-350 Pogorzelica); 

• Komfortowe apartamenty w Pogorzelicy (Wrzosowa 4, 72-351 Pogorzelica); 

• Apartament dwupoziomowy – Pogorzelica (Wrzosowa 4a 48, 72-351 Pogorzelica); 

• Domek na Leśnej (Leśna 8, 72-351 Pogorzelica). 

 

Rysunek 9-157  Obiekty zbiorowego zakwaterowania względem trasy rurociągu w wariancie Niechorze-
Pogorzelica. 

Gmina Trzebiatów 

Do atrakcji turystycznych wpisanych do Rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy 

hangar lotniczy w Rogowie, zlokalizowany w odległości ok. 1 km od planowanej trasy rurociągu. 

 

Atrakcje turystyczne w gminie Trzebiatów, zlokalizowane w sąsiedztwie planowanej trasy rurociągu 

to (wokolbaltyku.pl; polskanieznana.pl): 

• Muzeum Lotnictwa i Techniki Militarnej w Rogowie; 

• Plaża w Rogowie; 

• Dawna jednostka wojskowa („Fort Rogowo”); 

• Szlak rowerowy pomiędzy Mrzeżynem a Dźwirzynem. 
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Lista obiektów turystycznych zbiorowego zakwaterowania w gminie Trzebiatów zlokalizowanych  

w odległości ok. 1 km od planowanej trasy rurociągu (booking.com; nocowanie.pl): 

• Lazur Resort (Makowa 6, 72-330 Rogowo); 

• Rewita Rogowo (Rogowo, 72-330 Mrzeżyno Gryfickie); 

• Dom Wczasowy SILVER (Kołobrzeska 39, 72-330 Rogowo); 

• Villa Rogowo (13 Rezydencyjna, 72-330 Rogowo); 

• Diament Rogowo (ul. Makowa, 72-330 Rogowo); 

• Apartamenty Trzy Kolory (Kołobrzeska 56 a, 72-330 Rogowo); 

• Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji Venus (Nadmorska 15, 72-330 Mrzeżyno); 

• Apartamenty na Fali (Bursztynowa 8, 72-330 Mrzeżyno); 

• Apartamenty i pokoje "U Dawida" (ul. Wypoczynkowa 5/4, 72-330 Mrzeżyno); 

• PALM Rogowo (Rogowo, ul. Konwaliowa 2, 72-330 Mrzeżyno); 

• Pokoje Gościnne u Jabłońskich (Rezydencyjna 53, 72-330 Rogowo); 

• Dom Gościnny AZJA (Rogowo 42a, 72-330 Rogowo); 

• Rogowo-Andrzej-Pokoje Gościnne (50A/1 Rogowo, Rogowo, 72-330); 

• Rogowo House (Rezydencyjna 45, 72-330 Rogowo); 

• Pokoje Gościnne ROMA (Rezydencyjna 46, 72-330 Rogowo); 

• Kwatery nad morzem Rogowo (Rogowo 63, 72-330 Rogowo); 

• Pokoje Gościnne. Goździkowa 6 (Goździkowa 6, 72-330 Rogowo); 

• Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. (Kołobrzeska 22, 72-330 Mrzeżyno); 

• Tanie komfortowe mieszkanie Muszelka (Rogowo 61, 72-330 Rogowo); 

• Pensjonat Aura, Wynajem Pokoi Beata Nowak (Rogowo 40a, 72-330 Rogowo); 

• Ośrodek Wypoczynkowy Merkury (ul. Spokojna 2, 72-330 Mrzeżyno); 

• Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy FAMA-STA (Kołobrzeska 32, 72-330 Mrzeżyno); 

• Ośrodek Wypoczynkowy Piramida (Kołobrzeska 30, 72-330 Mrzeżyno); 

• LAGUNA Kompleks Wypoczynkowo Rekreacyjny (Kołobrzeska 17, 72-330 Mrzeżyno); 

• Ośrodek Wypoczynkowy "Alga" (Wypoczynkowa 14, 72-330 Mrzeżyno); 

• Ośrodek Wczasowy "Marina" (Wypoczynkowa 16, 72-330 Mrzeżyno). 
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Rysunek 9-158 Obiekty zbiorowego zakwaterowania względem trasy rurociągu w wariancie Rogowo.  

Kierunki rozwoju turystyki 

Strategiczne cele dla turystyki w gminie Rewal to m.in. (Urząd Gminy Rewal, 2012):  

• rozwój turystyki rekreacyjnej w oparciu o dobrze rozwiniętą turystykę zdrowotną  

i wypoczynkową oraz wydłużenie sezonu turystycznego w gminie; 

• wzbogacenie oferty gminy lub dalszy rozwój w zakresie turystyki konferencyjnej, agroturystyki, 

sportów wodnych, żeglugi morskiej, jachtingu; 

• budowa i przebudowa obiektów sportowych, ścieżek rowerowych, przystani, pomostów, 

infrastruktury turystycznej. 

W gminie Trzebiatów za cele strategiczne gminy w obszarze rozwoju i promocji turystyki oraz 

rekreacji uznano m.in. (Urząd Gminy Trzebiatów, 2016): 

• promocję i wykorzystanie zasobów endogenicznych pasa nadmorskiego; 

• rozwój i podniesienie standardów infrastruktury turystycznej; 

• rozwój agroturystyki. 

Planowane obiekty turystyczne 

W odległości ok. 100 m od Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo zlokalizowany jest obszar, który 

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na usługi 

turystyczno-wypoczynkowe. Obszar ten nie został zagospodarowany infrastrukturą turystyczną.  

 

Ponadto, w odległości ok. 250 m od Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo zlokalizowany jest obszar, 

gdzie planowany jest ośrodek wypoczynkowy z uzupełniającą funkcją mieszkaniową dla potrzeb 

właściciela nieruchomości. Jest to obszar pod planowaną inwestycję z prawomocną decyzją  

o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Istniejące presje antropogeniczne 

Inne presje antropogeniczne wpływające na turystykę nadmorską to przede wszystkim inna 

działalność inwestycyjna, obecność jednostki militarnej. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Turystyka nadmorska to ważny element przemysłu turystycznego w Polsce. Bliskie sąsiedztwo  

z morzem stanowi atrakcję dla turystów krajowych i zagranicznych, co znajduje potwierdzenie  

w danych statystycznych. Znaczenie turystyki i obszarów rekreacyjnych w obszarze realizacji 

Przedsięwzięcia określa się jako średnie – inwestycja jest realizowana poza obszarami 

intensywnego wykorzystania turystycznego. 

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Przedsięwzięcie w obu wariantach zlokalizowane będzie w pobliżu plaż cechujących się małym 

zainteresowaniem turystycznym, z dala od głównych plaż regionu. W obu przypadkach przejście 

przez plaże wykonywane będzie metodą bezwykopową w tunelu, pozwalając na uniknięcie fizycznej 

ingerencji w plaże. Prace te nie będą się także wiązały z zamykaniem plaż. Turystyka,  

a w szczególności usługi związane z gastronomią i zakwaterowaniem są jednym z profili działalności 

gospodarczej  

w gminach. W obu przypadkach centrum oferty turystycznej zlokalizowane jest poza obszarem 

Przedsięwzięcia. Ocenę podatności turystyki i obszarów rekreacyjnych na oddziaływania na różnych 

etapach inwestycji podsumowano w Tabela 9-194. 

Tabela 9-194 Wrażliwość turystyki i obszarów rekreacyjnych na oddziaływania Przedsięwzięcia. 

Rodzaj emisji 
lub zaburzenia 

Oddziaływanie Znaczenie Podatność Wrażliwość 

Etap budowy 

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
obszaru budowy 

Ograniczenie wykorzystania 
obszarów na potrzeby turystyki 
i rekreacji (sporty wodne, 
jachty, nurkowanie) 

Średnia 

Pomijalna Niska 

Obecność 
jednostek 
pływających 

Pogorszenie walorów 
turystycznych w gminach 
nadmorskich (zaburzenie 
krajobrazu) 

Pomijalna Niska 

Emisja hałasu 
nawodnego 

Zakłócenie wypoczynku 
turystów (sporty wodne, 
wypoczynek na plaży) 

Mała Średnia 

Fizyczne 
przekształcenie 
powierzchni 
terenu, w tym 
zmiana jego 
pokrycia (również 
dla dróg 
dojazdowych) 
oraz czasowe 
zajęcie terenu 

Obniżenie walorów 
krajobrazowych w miejscu 
instalacji 

Średnia Wysoka 

Zużycie wody 
Ograniczenie zasobów wody dla 
mieszkańców i turystów oraz dla 
przemysłu i usług 

Mała (WP) 
 
Pomijalna (WA) 

Średnia (WP) 
 
Niska (WA) 

Emisja hałasu i 
wibracji (w części 
lądowej) 

Ograniczenie walorów 
turystycznych podczas prac 
budowlanych 

Mała Średnia 

Zwiększenie 
natężenia ruchu 
pojazdów 

Utrudnienia w ruchu drogowym 
dla mieszkańców, turystów, 
przemysłu i usług, jednostek 
wojskowych (Pogorzelica) 

Pomijalna (WP) 
 
Mała (WA) 

Niska (WP) 
 
Średnia (WA) 

Emisja 
zanieczyszczeń 
do powietrza 

Obniżenie walorów 
turystycznych 

Pomijalna Niska 

Zajęcie terenu 
Ograniczenia wykorzystania 
plaży na potrzeby turystyki 

Pomijalna 
 
 

Niska  
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Rodzaj emisji 
lub zaburzenia 

Oddziaływanie Znaczenie Podatność Wrażliwość 

Etap eksploatacji 

Ograniczenie 
żeglugi wokół 
statków do 
serwisu 

Ograniczenie wykorzystania 
obszarów na potrzeby turystyki 
i rekreacji (sporty wodne, 
jachty, nurkowanie) 

Średnie 

Pomijalna Niska 

Zajęcie 
terenu/zmiana 
sposobu 
użytkowania 

Ograniczenia  
w wykorzystaniu terenu  

Pomijalna Niska 

Zajęcie 
terenu/zmiana 
sposobu 
użytkowania 

Zmiana wartości nieruchomości 
Pomijalna (WP) 
 
Mała (WA) 

Niska (WP) 
 
Średnia (WA) 

Emisja światła 
Obniżenie komfortu życia 
mieszkańców i turystów 

Pomijalna Niska 

Zaburzenie 
krajobrazu 

Pogorszenie walorów 
turystycznych w gminach 
nadmorskich 

Pomijalna Niska 

Etap likwidacji 

Obecność 
jednostek 
pływających 

Pogorszenie walorów 
turystycznych w gminach 
nadmorskich (zaburzenie 
krajobrazu) 

Średnie 

Pomijalna Niska 

Fizyczne 
przekształcenie 
powierzchni 
terenu, w tym 
zmiana jego 
pokrycia 

Poprawa walorów 
krajobrazowych 

Mała Średnia 

Fizyczne 
przekształcenie 
powierzchni 
terenu, w tym 
zmiana jego 
pokrycia 

Przywrócenie możliwości 
zagospodarowania obszaru 

Mała (WP) 
 
Duża (WA) 

Niska (WP) 
 
Wysoka (WA) 

Emisja hałasu i 
wibracji 

Obniżenie komfortu życia 
mieszkańców i wypoczynku 
turystów 

Pomijalna Niska 

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na turystykę i obszary rekreacyjne na 

etapie budowy, eksploatacji i likwidacji gazociągu, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 

Raportu. W rozdziale tym zostały określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania, które 

mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na turystykę 

i obszary rekreacyjne. Ocena została wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 

Raportu. Wyniki oceny wskazują na znaczenie poszczególnych oddziaływań, które jest 

pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, określonego na podstawie pięciu parametrów 

(charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 

5 ROOŚ), z wrażliwością danego receptora, określoną w rozdziale powyżej, jako pochodnej 

jego znaczenia i podatności na dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na opisywane w rozdziale receptory zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-195 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

w funkcjonowaniu środowiska mieszczące się w granicach naturalnej zmienności, nie były 

przedmiotem szerszej charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został 

przedstawiony w Rozdziale 5 Raportu). Nie zidentyfikowano oddziaływań o znaczeniu dużym.  
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Tabela 9-195 Znaczenie oddziaływania na turystykę i obszary rekreacyjne w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Ograniczenie żeglugi wokół 
obszaru budowy 

Ograniczenie wykorzystania 
obszarów na potrzeby turystyki 
i rekreacji (sporty wodne, 
jachty, nurkowanie) 

WP Małe Niska Pomijalne 

WA Małe Niska Pomijalne 

Obecność jednostek pływających 

Pogorszenie walorów 
turystycznych w gminach 
nadmorskich (zaburzenie 
krajobrazu) 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Emisja hałasu nawodnego 
Zakłócenie wypoczynku 
turystów (sporty wodne, 
wypoczynek na plaży) 

WP Pomijalne Średnia Pomijalne 

WA Brak oddziaływania Średnia Brak oddziaływania 

Fizyczne przekształcenie 
powierzchni terenu, w tym 
zmiana jego pokrycia (również dla 
dróg dojazdowych) oraz czasowe 
zajęcie terenu 

Obniżenie walorów 
krajobrazowych w miejscu 
instalacji 

WP Pomijalne Wysoka  Małe 

WA Pomijalne Wysoka  Małe 

Zużycie wody 
Ograniczenie zasobów wody dla 
mieszkańców i turystów oraz 
dla przemysłu i usług 

WP Małe Średnia Małe 

WA Małe Niska Pomijalne 

Emisja hałasu i wibracji (w części 
lądowej) 

Ograniczenie walorów 
turystycznych podczas prac 
budowlanych 

WP Pomijalne Średnia Małe 

WA Pomijalne Średnia Małe 

Zwiększenie natężenia ruchu 
pojazdów 

Utrudnienia w ruchu drogowym 
dla turystów 

WP Umiarkowane Niska Małe/średnie 

WA Umiarkowane Średnia Średnie 

Emisja zanieczyszczeń do 
powietrza 

Pogorszenie walorów 
turystycznych 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Zajęcie terenu 
Ograniczenia wykorzystania 
plaży na potrzeby turystyki 

WP Umiarkowane Niska Mała 

WA Umiarkowane Niska Mała 

Etap eksploatacji  

Ograniczenie żeglugi wokół 
statków do serwisu 

Ograniczenie wykorzystania 
obszarów na potrzeby turystyki 
i rekreacji (sporty wodne, 

jachty, nurkowanie) 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Zajęcie terenu/zmiana sposobu 
użytkowania 

Ograniczenia w wykorzystaniu 
terenu  

 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Zajęcie terenu/zmiana sposobu 
użytkowania 

Zmiana wartości nieruchomości 

WP Pomijalne Niska Pomijalna 

WA Małe Średnia Małe 

Emisja światła 
Obniżenie komfortu życia 
mieszkańców i turystów 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Zaburzenie krajobrazu 
Pogorszenie walorów 
turystycznych w gminach 
nadmorskich 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 

Etap likwidacji 

Obecność jednostek pływających 

Pogorszenie walorów 
turystycznych w gminach 
nadmorskich (zaburzenie 
krajobrazu) 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 
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Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Fizyczne przekształcenie 
powierzchni terenu, w tym 
zmiana jego pokrycia 

Poprawa walorów 
krajobrazowych 

WP Pomijalne Średnia Pomijalne (pozytywne) 

WA Pomijalne Średnia Pomijalne (pozytywne) 

Przywrócenie możliwości 
zagospodarowania obszaru 

WP Umiarkowane Niska Pomijalne (pozytywne) 

WA Umiarkowane Wysoka Pomijalne (pozytywne) 

Emisja hałasu i wibracji 
Obniżenie komfortu życia 
mieszkańców i wypoczynku 
turystów 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Pomijalne Niska Pomijalne 
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W odniesieniu do rozpoznanych w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na turystykę 

i obszary rekreacyjne, za kluczowe uwarunkowania wpływające na możliwość i skalę wystąpienia 

oddziaływań zostały uznane czynniki: 

 

• antropogeniczne: 

o termin i długość trwania prac budowlanych, 

o ograniczenia w wykorzystywaniu obszarów morskich np. dla żeglugi rekreacyjnej, 

o lokalizacja trasy rurociągu i SZG względem planowanych obiektów turystycznych, 

o obecność obiektów napowietrznych, 

o przebieg trasy rurociągu względem dróg dojazdowych, 

o natężenie ruchu pojazdów korzystających z dróg na etapie budowy, 

o zajęcie terenu na etapie budowy i eksploatacji – obecność nowych obiektów będzie 

ograniczać możliwość wykorzystywania terenu przez turystów, włącznie z lokalizacją 

zabudowy mieszkalnej lub turystycznej, 

o zasięg i skala hałasu emitowanego podczas prowadzonych prac budowlanych, 

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania. 

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-196. 

Tabela 9-196. Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Termin i długość trwania 
prac budowlanych 

3.10 

Czas trwania budowy - 35 
tygodni.  
Czynności budowlane 
będą wykonywane w 
ciągu dnia lub w sposób 
ciągły.  

Czas trwania budowy - 50 
tygodni.  
Czynności budowlane 
będą wykonywane w 
ciągu dnia lub w sposób 
ciągły.  

Ograniczenia w 
wykorzystywaniu 
obszarów morskich np. 
dla żeglugi rekreacyjnej 

5.1.6 

1-1,5 km wokół statków 
instalacyjnych 500 m 
wokół pozostałych 
statków 

1-1,5 km wokół statków 
instalacyjnych 500 m 
wokół pozostałych 
statków 

Lokalizacja trasy 
rurociągu i SZG 
względem planowanych 
obiektów turystycznych 

9.31.1 Nie dotyczy 

100 m i 250 m tereny 
pod przeznaczenie 
turystyczno-
wypoczynkowe 

Obecność obiektów 
napowietrznych na etapie 
eksploatacji 

3.5.2 

Na etapie budowy – plac 

budowy. 
Na etapie eksploatacji – 
brak 

Na etapie budowy – plac 

budowy. 
Na etapie eksploatacji – 
SZG 

Przebieg trasy rurociągu 
względem dróg 
dojazdowych 

3.10.1 Nie przecina dróg 

Trasa rurociągu przecina 
drogę nr 3152Z; przejście 
rurociągu przez drogę 
będzie wykonywane za 
pomocą mikrotunelingu 

Natężenie ruchu 
pojazdów korzystających 
z dróg na etapie budowy  

3 

Ok. 1381 przejazdów 
ciężarówek w 
najintensywniejszym 
etapie prac budowy: 18 
pojazdów/dobę przez 3 
tygodnie i 15 
pojazdów/dobę przez 6 
tygodni. 
Transport personelu -  
15 osób/dziennie 
zaangażowanych w prace 
na etapie budowy. 

Ok. 2647 przejazdów 
ciężarówek w 
najintensywniejszym 
etapie prac budowy: 18 
pojazdów/dobę przez 3 
tygodnie i 15 
pojazdów/dobę przez 6 
tygodni. 
Transport personelu -  
15 osób/dziennie 
zaangażowanych w prace 
na etapie budowy. 

Zajęcie terenu na etapie 
budowy i eksploatacji 

3.5.2  
3.7.4 

Wyjście na ląd metodą 
bezwykopową.  
Łączna powierzchnia 
zajęta pod plac budowy - 
1,6 h. Powierzchnia 

Wyjście na ląd metodą 
bezwykopową.  
Łączna powierzchnia 
zajęta pod plac budowy - 
1,02 h.  
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Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

zajęta pod pas 

montażowy przyłącza 
elektroenergetycznego – 
0,08 ha.  
Obszar wylesienia na 
etapie budowy - 1,4 ha 
(plac budowy, droga 
dojazdowa) i 0,08 ha 
(kabel). 

Powierzchnia stale 
wylesiona na etapie 
eksploatacji:  
- 0,32 ha ( SZG, łącznik, 
droga) 
- 0,13 ha (kabel 
elektroenergetyczny) 

Powierzchnia zajęta pod 

pas montażowy przyłącza 
elektroenergetycznego – 
0,18 ha.  
Obszar wylesienia na 
etapie budowy - 0,9 ha 
(plac budowy, droga 
dojazdowa) i 0,15 ha 
(kabel). 

Powierzchnia stale 
wylesiona na etapie 
eksploatacji: 
- 0,24 ha (SZG, łącznik, 
droga) 
- 0,06 ha (kabel 
elektroenergetyczny) 

Zasięg i skala hałasu 
emitowanego podczas 
prowadzonych prac 
budowlanych 

5.4.5 

Zasięg dla izofony dla 
pory dziennej 55 dB to 
max. ok. 200 m w 
kierunku najbliższych 
zabudowań, dla pory 
nocnej 45 dB to max. ok. 
500 m 

Zasięg dla izofony dla 
pory dziennej 55 dB to 
max. ok. 270 m w 
kierunku najbliższych 
zabudowań, dla pory 
nocnej 45 dB to max. ok. 
530 m 

Występowanie 
przedsięwzięć 
kumulujących negatywne 
oddziaływania  

11 
Gazociąg w części 
lądowej 

Gazociąg w części 
lądowej 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Większość zidentyfikowanych oddziaływań Przedsięwzięcia na turystykę i obszary rekreacyjne 

będzie miała znaczenie pomijalne lub małe. Jest to związane przede wszystkim z niewielką 

intensywnością i zasięgiem potencjalnych oddziaływań, a także faktem, że mają one charakter 

odwracalny. Najbliższe zabudowania mieszkalne, w tym obiekty turystycznego zakwaterowania 

oddalone są w wariancie Niechorze-Pogorzelica o 1200 m i wariancie Rogowo to 540 i 700 m. 

 

Do oddziaływań o charakterze pomijalnym zaliczono pogorszenie walorów turystycznych w związku 

z emisją zanieczyszczeń do powietrza i emisją światła. Oddziaływanie to ma charakter lokalny  

i ograniczony w czasie i nie wpływa na miejsca potencjalnego zakwaterowania turystycznego, które 

są oddzielone od miejsca prowadzenia Przedsięwzięcia lasem, ale także obszary turystyczne. 

Potwierdzają to wyniki modelowania emisji zanieczyszczeń zawarte w Rozdziale 9.8 Raportu.  

 

Wokół statków prowadzących prace instalacyjne/demontażowe/serwisowe zostaną ustanowione 

ograniczenia w żegludze wynoszące maksymalnie 1-1,5 km wokół statków do budowy (500 m na 

etapie eksploatacji). Wpływać to może na ograniczenie w wykorzystywaniu obszaru morskiego na 

cele turystyczne, w tym uprawienie sportów wodnych, a sama obecność jednostek może 

powodować zaburzenie krajobrazu. Będą to jednak oddziaływania chwilowe lub krótkookresowe,  

a ze względu na swobodę żeglugi na pozostałych obszarach morskich znaczenie będzie pomijalne. 

 

Obniżenie walorów krajobrazowych w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi dla obu 

wariantów na etapie budowy oceniono jako małe. Prace budowlane będą miały charakter 

krótkotrwały i lokalny i nie będą powodowały uszkodzenia plaży. Na etapie eksploatacji 

oddziaływanie to będzie miało charakter pomijalny z uwagi na znaczną odległość od najbliższych 

zabudowań, w tym miejsc turystycznego zakwaterowania. Stałym wylesieniem zostanie objęty 

wąski fragment (4 m) wzdłuż trasy przejścia rurociągu, obszar pod stację zaworową i drogi 

dojazdowe, a także kable elektroenergetyczne, zaprojektowane wzdłuż istniejących dróg. 

Wyniki modelowania rozchodzenia się hałasu na lądzie i na morzu zawarte w Rozdziale 5 Raportu 

potwierdzają, że w obu wariantach, nawet w najdalej idącym scenariuszu polegającym na wbijaniu 
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grodzic i pracach ziemnych, zabudowania mieszkalne, w tym obiekty zakwaterowania 

turystycznego, znajdują się poza strefami oddziaływania akustycznego (tło akustyczne jest poniżej 

dopuszczalnych norm, które wynoszą 55 dB(A) w porze dziennej i 45 dB(A) w porze nocnej).  

W najdalej idącym scenariuszu jedynie fragment plaży w wariancie Niechorze-Pogorzelica znajduje 

się w zasięgu hałasu przekraczającego normę 55 dB dla pory dziennej. Mając na uwadze 

krótkotrwały czas występowania oddziaływania (ok. 35 dni to czas wbijania grodzic) i jego 

ograniczony zasięg, oddziaływanie oceniono na małe. W wariancie Rogowo hałas nie obejmuje 

plaży, ale ze względu na większe wykorzystanie turystyczne terenu, oddziaływanie również 

oceniono na małe.  

Modelowanie hałasu nawodnego dla najdalej idącego scenariusza kumulacji z hałasem lądowym na 

etapie przygotowania i wyciągania rurociągu potwierdza brak przekroczenia dopuszczalnych norm 

hałasu. Oddziaływanie to dla wariantu Niechorze-Pogorzelica określa się za pomijalne, 

a w przypadku wariantu Rogowo oddziaływanie to nie występuje. W przypadku prac na etapie 

likwidacji dla obu wariantów oddziaływanie będzie miało znaczenie pomijalne ze względu na 

znacznie mniejszy zakres prac.  

 

Oddziaływanie związane z ograniczeniem zasobów wodnych oceniono na małe w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica i pomijalne w wariancie Rogowo. Charakterystykę oddziaływania zawarto 

w Rozdziale 9.29 Raportu. 

 

Zmianę wartości nieruchomości w wariancie Niechorze-Pogorzelica uznano za pomijalne, 

a w wariancie Rogowo małe. Charakterystyka została zawarta w Rozdziale 9.29 Raportu. 

 

W wariancie Rogowo oddziaływanie związane z utrudnieniem w ruchu drogowym, w tym 

utrudnienia dla turystyki rowerowej oceniono na średnie. W wariancie Niechorze-Pogorzelica 

oddziaływanie to wahało się między małym a średnim. Dla obu wariantów zalecane jest, aby 

planowana trasa transportu prowadzona była poza drogami miejscowości turystycznych.  

W przypadku braku możliwości wyznaczenia innej trasy, zalecane jest, aby intensywny czas 

transportu wyznaczyć poza okresem największego ruchu turystycznego. Charakterystyka została 

zawarta w Rozdziale 9.29 Raportu. 

 

Dla obu wariantów zajęcie terenu w czasie budowy jest oddziaływaniem małym. Na etapie budowy 

będzie ono krótkotrwałe, ograniczone do czasu prowadzenia prac budowalnych – dla wariantu 

Niechorze-Pogorzelica ok. 35 tygodni i dla Rogowa ok. 50 tygodnie. Wielkość oddziaływania będzie 

umiarkowana, ze względu na znaczną odległość od najbliższych miejsc zakwaterowania 

turystycznego. Na czas prowadzenia budowy nie będzie wprowadzone ograniczenie  

w wykorzystywaniu plaży.  

 

W czasie eksploatacji Przedsięwzięcia dla obu wariantów oddziaływanie to będzie miało charakter 

pomijalny, z uwagi na ograniczenie wyłącznie terenu pod stację zaworową, drogę dojazdową, strefę 

kontrolowaną oraz linię kablową zaprojektowaną wzdłuż istniejących dróg.  

 

Na etapie likwidacji, usunięcie naziemnych części Przedsięwzięcia będzie powodowało pozytywne 

oddziaływania o niewielkiej skali. Spowoduje to poprawę walorów krajobrazowych i przywrócenie 

możliwości wcześniejszego wykorzystywania terenów. Znaczenie oddziaływania jest jednak 

pomijalne.  

 

Oddziaływanie znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na turystykę i obszary rekreacyjne  

w żadnym z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu 

budowy, eksploatacji i likwidacji. 

 

Oddziaływania nieplanowane 
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Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi 

zostały opisane w Rozdziale 4 i 5 Raportu. 

 

Podczas eksploatacji gazociągu może wystąpić rozszczelnienie gazociągu w części lądowej 

powodujące emisję metanu do atmosfery oraz w ekstremalnym przypadku wybuch i/lub pożar. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższego zdarzenia jest jednak bardzo małe, z uwagi na 

wysokie standardy i system zabezpieczeń infrastruktury. Oddziaływanie to ocenia się jako 

nieznaczące. 

 

Oddziaływania powiązane 

Może dochodzić do zmian w strukturze jakościowej i ilościowej wody i powstawania zakwitów  

w wyniku wzburzenia osadów w okresie budowy Przedsięwzięcia. Oddziaływanie to jednak będzie 

miało charakter chwilowy lub krótkotrwały, o zasięgu lokalnym lub średnim, niskiej intensywności 

i będzie odwracalne. Oddziaływanie na turystykę w tym zakresie będzie pomijalne. Więcej na ten 

temat w Rozdziałach 9.2 oraz 9.10 Raportu. 

 

Oddziaływania skumulowane 

Przewiduje się, że do kumulacji oddziaływań z oddziaływaniami Przedsięwzięcia w odniesieniu do 

turystyki i obszarów rekraacyjnych dojdzie w jego obu wariantach z gazociągiem łączącym Baltic 

Pipe z krajowym systemem przesyłowym. Na obecnym etapie nie można wykluczyć, że prace 

budowlane nie będą realizowane równolegle. 

W związku z budową części lądowej gazociągu może wystąpić wzmożony ruch pojazdów 

samochodowych. Zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla rurociągu 

łączącego Przedsięwzięcie z krajowym systemem przesyłowym pojazdy będą wykorzystywały 

istniejące ciągi komunikacyjne, zapewniające dojazd do pasa montażowego. Następnie pojazdy 

poruszać się będą w obrębie pasa montażowego. Może wystąpić sytuacja, w której pojazdy obu 

przedsięwzięć będą poruszały się tymi samymi drogami dojazdowymi co turyści. Należy jednak 

zaznaczyć, że budowa rurociągu w części lądowej postępuje szybko i kumulacja oddziaływania 

wystąpi jedynie w krótkim okresie czasu. 

 

Drogi, którymi będą się poruszały samochody zaangażowane w budowę obu przedsięwzięć nie są 

wyłącznymi ciągami komunikacyjnymi prowadzącymi do terenów mieszkalnych, dlatego uznano, 

że nawet w przypadku wystąpienia kumulacji oddziaływanie nie będzie znaczące.  

 

Może dochodzić do kumulacji emisji hałasu i wibracji obu przedsięwzięć, jednakże z uwagi na 

znaczne odległości od obiektów turystycznych oraz krótkiego czasu realizacji prac części lądowej, 

w wyniku kumulacji oddziaływań nie wystąpią oddziaływania znaczące. 

 

W odległości około 250 m od Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo przewidywana jest realizacja 

przedsięwzięcia „Wylesienie pod budowę apartamentów turystyczno-wypoczynkowych wraz 

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 14 w 

obrębie Mrzeżyno-3, m. Rogowo, gmina Trzebiatów, pow. Gryficki”. Nie wskazano terminu realizacji 

zamierzenia. Zgodnie z wydaną decyzją wycinka ma być prowadzona w okresie od września do 

lutego, bez użycia sprzętu ciężkiego. Nie wystąpi zatem kumulacja oddziaływania na turystykę, 

gdyż będzie to poza szczytem sezonu letniego. 

 

Porównanie wariantów 

Z uwagi na czas prowadzenia prac budowlanych, większą intensywność transportu drogowego  

w czasie budowy, lokalizację wariantu Rogowo bliżej zabudowań mieszkalnych, w tym obiektów 

potencjalnego zakwaterowania turystycznego oraz usytuowanie Przedsięwzięcia pomiędzy dwoma 

turystycznymi miejscowościami, oddziaływania w wariancie Rogowo są większe niż w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica. W obu wariantach jednak większość oddziaływań ma charakter mały lub 

pomijalny.  
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 Wnioski 

1) Większość zidentyfikowanych oddziaływań Przedsięwzięcia na turystykę i obszary rekreacyjne 

będzie miała znaczenie pomijalne lub małe. Jedyne oddziaływanie ocenione jako średnie jest 

związane ze zwiększonym natężeniem ruchu na etapie budowy Przedsięwzięcia. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na turystykę i obszary rekreacyjne w żadnym 

z rozważanych wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu budowy, 

eksploatacji i likwidacji. 

3) Ewentualne zdarzenia nieplanowane związane z rozszczelnieniem gazociągu i potencjalnym 

wybuchem i/lub pożarem uznano za nieznaczące ze względu na zastosowane środki 

bezpieczeństwa oraz małe prawdopodobieństwo zdarzenia. 

4) Powiązane oddziaływania na turystykę związane z pogorszeniem jakości wody i powstawaniem 

zakwitów w wyniku wzburzenia osadów w okresie budowy Przedsięwzięcia oceniono jako 

pomijalne. 

5) Może wystąpić kumulacja oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem pn. „Wylesienie pod 

budowę apartamentów turystyczno-wypoczynkowych wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzyszącą […]” oraz lądowej części gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym 

systemem przesyłowym. Nawet w przypadku kumulacji oddziaływania nie będą miały 

charakteru znaczącego.  

6) Ze względu na lokalizację Przedsięwzięcia oraz charakterystykę oddziaływań wariant Niechorze-

Pogorzelica jest wariantem korzystniejszym dla środowiska.  
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9.32 Obszary wojskowe na lądzie 

W niniejszym rozdziale przedstawiona została charakterystyka obszarów wojskowych w części 

lądowej, a także ocena oddziaływania Przedsięwzięcia na te obszary.  

 Charakterystyka 

Analizie poddano dokumenty planistyczne gmin nadmorskich, w tym studia uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin nadmorskich (Gmina Trzebiatów, 2012a; 

Gmina Rewal, 2010a) oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, 

kluczowych informacji o konfliktach przestrzennych z obszarami przeznaczonymi pod działalność 

militarną uzyskano w ramach uzgodnień z Ministerstwem Obrony Narodowej, a także w ramach 

procedur administracyjnych związanych z wydaniem pozwoleń na układanie i utrzymywanie 

rurociągu podmorskiego w granicach wód morza terytorialnego, zgodnie z UOM.  

 

W wariancie Niechorze-Pogorzelica, w gminie Rewal (woj. zachodniopomorskie), w sąsiedztwie 

potencjalnej lokalizacji SZG zlokalizowany jest kompleks wojskowy K-1712 służący 

magazynowaniu specjalistycznych środków uzbrojenia na potrzeby Sił Zbrojnych. Wokół kompleksu 

określona została strefa ochronna, w której obowiązywać ma zakaz wznoszenia obiektów 

użyteczności publicznej, w których gromadzi się duża liczba ludzi, zakaz wznoszenia zabudowy 

zwartej i rozproszonej oraz budowy dróg o dużym natężeniu ruchu i autostrad. Szef Wojewódzkiego 

Sztabu Wojskowego w Szczecinie złożył wniosek w sprawie ustanowienia strefy ochronnej  

w dokumentach planistycznych Gminy Rewal, Gminy Trzebiatów oraz Urzędu Morskiego  

w Szczecinie (Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, 2018).  

 

Lokalizacja jednostki wojskowej z zaznaczonymi strefami ochrony dla różnych poziomów 

nadciśnienia (Strefa A – 6 kPa; Strefa B – 3 kPa; Strefa C – 1 kPa) oraz obszarem potencjalnej 

lokalizacji SZG dla wariantu Niechorze-Pogorzelica przedstawia mapa poniżej (Rysunek 9-159). 

 

 

Rysunek 9-159 Potencjalna lokalizacja SZG w wariancie Niechorze-Pogorzelica na tle kompleksu 
wojskowego wraz ze strefą ochronną. 

W pozwoleniu nr 3 z dnia 18 czerwca 2018 r. na układanie i utrzymywanie rurociągu dla odcinka 

wariantu Niechorze-Pogorzelica w granicach wód morza terytorialnego Dyrektor Urzędu Morskiego 

w Szczecinie zobowiązał wnioskodawcę do przyjęcia takiej lokalizacji gazociągu oraz rozwiązań 
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technicznych by zagwarantować wzajemne bezpieczeństwo funkcjonowania z kompleksem 

wojskowym (Urząd Morski w Szczecinie, 2018).  

 

W wyniku ustaleń Ministerstwa Obrony Narodowej z zespołem projektowym działającym na rzecz 

Inwestora, wprowadzone zostały zmiany do pierwotnych założeń projektowych m.in. poprzez 

budowę SZG pod ziemią, przy zastosowaniu komór betonowych oraz modyfikację trasy gazociągu 

(przesunięcie SZG o ok. 170 m w kierunku zachodnim na skraj obszaru Przedsięwzięcia wskazanego 

w KIP). Zaznaczono również, że gazociąg będzie ułożony w głębszym niż standardowo wykopie - 

standardowa głębokość wynosi 1,2 m, istnieje możliwość zwiększenia zagłębienia. 

 

W wyniku przeprowadzonych uzgodnień Biuro Infrastruktury Specjalnej Ministerstwa Obrony 

Narodowej pozytywnie zaopiniowało przebieg rurociągu w wersji najbardziej oddalonej od 

kompleksu wojskowego oraz wykonanie SZG jako obiektu podziemnego. Pozytywna opinia została 

wydana pod warunkiem zwiększenia zagłębienia gazociągu oraz wykonania stosownej ekspertyzy 

w zakresie wzajemnego bezpieczeństwa infrastruktury gazociągu i kompleksu wojskowego 

(Ministerstwo Obrony Narodowej, 2018g). Wykonana ekspertyza (Bogdan L., 2018) potwierdziła, 

że przyjęte założenia projektowe minimalizują wzajemne oddziaływania Przedsięwzięcia i jednostki 

wojskowej do akceptowalnych poziomów w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych (patrz 

Rozdział 4.9.4 Raportu) 

 

W wariancie Rogowo, w części lądowej nie zidentyfikowano obiektów wojskowych. 

Istniejące presje antropogeniczne 

W pobliżu jednostki wojskowej brak jest istotnych presji antropogenicznych. Obszar jest 

niezabudowany. Do jednostki prowadzi jedynie droga dojazdowa. 

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Zasobem, na który Przedsięwzięcie może oddziaływać jest jednostka wojskowa K-1712 Mrzeżyno.  

Z uwagi na priorytetowe znaczenie działań związanych z obronnością Państwa należy uznać 

znaczenie zasobu za duże.    

 

Podatność zasobu na oddziaływania Przedsięwzięcia 

W zakładanej lokalizacji SZG jedyne oddziaływanie na obszary wojskowe będzie związane ze 

zwiększonym ruchem samochodowym w związku z budową SZG i mikrotunelingiem. Mogą powstać 

utrudnienia w ruchu drogowym dla pojazdów jadących z/do jednostki wojskowej. Podatność 

receptora na oddziaływania można uznać za pomijalne ze względu na tymczasowy charakter prac, 

a także niewielki ruch samochodowy na drodze dojazdowej.  

 

Uwzględniając znaczenie i podatność receptora, jego wrażliwość oceniono jako niską.  

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na poszczególnych etapach: budowy, 

eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. W rozdziale tym 

zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na poszczególne elementy, 

które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na obszary 

wojskowe na lądzie. Ocena została wykonana zgodnie z metodyką przedstawioną w Rozdziale 8 

Raportu. Wyniki oceny wskazują na znaczenie poszczególnych oddziaływań, które jest 

pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, określonego na podstawie pięciu parametrów 

(charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, intensywność i odwracalność – patrz Rozdział 

5 ROOŚ), z wrażliwością danego receptora, określoną w tym rozdziale powyżej jako pochodnej 

jego znaczenia i podatności na dane oddziaływanie.  
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Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na opisywane w rozdziale receptory zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-197 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

mieszczące się w granicach naturalnej zmienności danego receptora, nie były przedmiotem szerszej 

charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został przedstawiony w Rozdziale 5 

Raportu). W odniesieniu do rozpatrywanego receptora nie zidentyfikowano oddziaływań średnich 

lub dużych.   
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Tabela 9-197 Znaczenie oddziaływania na obszary wojskowe w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Zwiększenie natężenia ruchu 
pojazdów 

Utrudnienia w ruchu drogowym 
dla mieszkańców, turystów, 
przemysłu i usług, jednostek 
wojskowych (Pogorzelica) 
 

WP Pomijalne Niska Pomijalne 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap eksploatacji   

Nie dotyczy Nie dotyczy 

WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap likwidacji  

Nie dotyczy Nie dotyczy 

WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
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W odniesieniu do obszarów wojskowych w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia na 

lądzie, za kluczowe uwarunkowania wpływające na możliwość i skalę wystąpienia oddziaływań 

zostały uznane następujące czynniki:  

 

• antropogeniczne: 

o lokalizacja rurociągu i SZG względem obszarów wojskowych, 

o zabezpieczenia SZG przed zdarzeniami nieplanowanymi, 

o natężenie ruchu pojazdów korzystających z dróg na etapie budowy,  

o występowanie przedsięwzięć kumulujących negatywne oddziaływania. 

 

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-198. 

Tabela 9-198 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Lokalizacja SZG 
względem obszarów 
wojskowych 

9.32.1 
ok. 480 m od granicy 
kompleksu wojskowego  
K-1712 

Nie dotyczy 

Zabezpieczenia SZG 
przed zdarzeniami 

nieplanowanymi 

3.4.4 
SZG umieszczona pod 
ziemią 

Nie dotyczy 

Natężenie ruchu 
pojazdów korzystających 
z dróg na etapie budowy  

3.10 

Łącznie ok. 1381 przejazdów 
ciężarówek. 
 
W najintensywniejszym 
etapie prac budowy: 18 
pojazdów/dobę przez 3 
tygodnie i 15 pojazdów/dobę 
przez 6 tygodni. 
 
Transport personelu - 15 
osób/dziennie 
zaangażowanych w prace na 
etapie budowy. 

Nie dotyczy 

Występowanie 

przedsięwzięć 
kumulujących negatywne 
oddziaływania  

11 Gazociąg w części lądowej Nie dotyczy 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Jedyne oddziaływanie Przedsięwzięcia na obszary wojskowe jest związane ze zwiększonym ruchem 

pojazdów na drodze dojazdowej do kompleksu wojskowego K-1712. Biorąc pod uwagę niską 

wrażliwość receptora oraz okresowy charakter (intensywny ruch będzie trwał około 9 tygodni) 

uznano znaczenie oddziaływania jako pomijalne.  

 

Oddziaływanie znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obiekty wojskowe w żadnym  

z rozważanych wariantów. 

 

Oddziaływania nieplanowane 

Oddziaływania Przedsięwzięcia, które mogą wystąpić w związku ze zdarzeniami nieplanowanymi 

zostały opisane w Rozdziale 4 i 5 Raportu.  

 

Podczas eksploatacji gazociągu może wystąpić rozszczelnienie gazociągu w części lądowej 

powodujące emisję metanu do atmosfery oraz w ekstremalnym przypadku wybuch i/lub pożar.  

W celu oszacowania potencjalnego oddziaływania wykonana została Analiza skutków potencjalnej 

awarii gazociągu DN900 Baltic Pipe – SZG Niechorze w miejscowości Pogorzelica (Gaz-System, 

2018a). W wyniku prac dokonano obliczeń i symulacji komputerowych dla dwóch scenariuszy 

zdarzeń awaryjnych – wybuchu w przestrzeni nieograniczonej oraz pożaru strumieniowego.  
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W przypadku wybuchu zasięg najdalej sięgającego oddziaływania tj. uszkodzenia konstrukcji 

budynku wyniósł ok. 400 m od lokalizacji SZG i nie sięgał granic kompleksu wojskowego.  

W przypadku pożaru strumieniowego zasięg najdalej sięgającego oddziaływania obejmującego ból 

po czasie ponad 20 s, I stopień oparzenia po czasie 30 sekund wynosi 505 m i nieznacznie pokrywa 

się z kompleksem wojskowym. Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo instalacji, SZG zostanie  

w całości wykonana jako instalacja podziemna co dodatkowo ograniczy potencjalne negatywne 

skutki. Biorąc pod uwagę niskie prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchu instalacji oraz 

dodatkowe środki zabezpieczające w postaci oddalenia SZG od kompleksu wojskowego oraz 

wykonanie SZG jako instalacji podziemnej, oddziaływanie oceniono jako nieznaczące.  

 

Oddziaływania powiązane 

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań powiązanych Przedsięwzięcia na rozpatrywany 

receptor. 

 

Oddziaływania skumulowane 

Przewiduje się, że do kumulacji oddziaływań z oddziaływaniami Przedsięwzięcia w odniesieniu do 

obszarów wojskowych na lądzie dojdzie w wariancie Niechorze-Pogorzelica z gazociągiem łączącym 

Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym. Na obecnym etapie nie można wykluczyć, że prace 

budowlane nie będą realizowane równolegle. 

 

W związku z budową części lądowej gazociągu może wystąpić wzmożony ruch pojazdów 

samochodowych. Zgodnie z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla rurociągu 

łączącego Przedsięwzięcie z krajowym systemem przesyłowym pojazdy będą wykorzystywały 

istniejące ciągi komunikacyjne, zapewniające dojazd do pasa montażowego. Następnie pojazdy 

poruszać się będą w obrębie pasa montażowego. Może wystąpić sytuacja, w której pojazdy obu 

przedsięwzięć korzystają z jednej drogi dojazdowej do kompleksu wojskowego. Należy jednak 

zaznaczyć, że budowa rurociągu w części lądowej postępuje szybko i kumulacja oddziaływania 

wystąpi jedynie w krótkim okresie czasu. 

 

Droga dojazdowa do kompleksu wojskowego jest uczęszczana sporadycznie dlatego uznano, że 

nawet w przypadku wystąpienia kumulacji oddziaływanie nie będzie znaczące.  

 

Porównanie wariantów 

Oddziaływanie na obiekty wojskowe w części lądowej dotyczy jedynie wariantu Niechorze- 

-Pogorzelica.  

 Wnioski 

1) Jedyne oddziaływanie Przedsięwzięcia na obszary wojskowe związane ze zwiększonym ruchem 

pojazdów na drodze dojazdowej do kompleksu wojskowego K-1712 zostało uznane za 

pomijalne. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszary militarne w żadnym  

z rozważanych wariantów. 

3) Ewentualne zdarzenia nieplanowane związane z rozszczelnieniem gazociągu i potencjalnym 

wybuchem i/lub pożarem uznano za nieznaczące ze względu na zastosowane środki 

bezpieczeństwa (wykonanie w całości jako instalacji podziemnej) oraz małe 

prawdopodobieństwo zdarzenia. 

4) Nie wystąpią oddziaływania powiązane.  

5) Oddziaływanie dotyczy jedynie wariantu Niechorze-Pogorzelica i nie występuje  

w przypadku wariantu Rogowo.  
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9.33 Poszukiwanie i wydobycie surowców 

W niniejszym rozdziale opisane zostały informacje dotyczące obszarów występowania oraz 

potencjalnego poszukiwania i wydobycia surowców w obszarze lądowym. Dokonano również oceny 

oddziaływania Przedsięwzięcia na możliwość prowadzenia poszukiwania i wydobycia surowców.  

 Charakterystyka 

Niniejszy rozdział został opracowany na podstawie wydanych koncesji na poszukiwanie, 

rozpoznawanie i wydobycie surowców, a także serwisu MIDAS prowadzonego przez Państwowy 

Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, będącego podstawowym źródłem informacji  

o surowcach mineralnych Polski.  

 

Żaden z wariantów Przedsięwzięcia nie przebiega przez obszary lub tereny górnicze ani 

obszary złóż. Oba rozpatrywane warianty Przedsięwzięcia przebiegają jednak w części lądowej 

przez obszar koncesji Trzebiatów 60/2009/Ł (dalej Koncesja) (Rysunek 9-160). Koncesja o 

powierzchni ok. 485 km2 należy do spółki PGNiG S.A. i została przekształcona z koncesji 

poszukiwawczo-rozpoznawczej w koncesję poszukiwawczo-rozpoznawczą i wydobywczą gazu 

ziemnego i ropy naftowej ze złóż w obszarze „Trzebiatów” na mocy decyzji Ministra Środowiska z 

dnia 5 czerwca 2017 r. (Ministerstwo Środowiska, 2017c).  

 

 

Rysunek 9-160 Przebieg wariantów Przedsięwzięcia na tle mapy koncesji (opracowanie własne na 
podstawie mapy koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie ropy naftowej, gazu 
ziemnego i metanu z pokładów węgla kamiennego oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 
substancji i podziemne składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach 
górniczych, na dzień 31 sierpnia 2018 r.). 
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Istniejące presje antropogeniczne 

Wśród najważniejszych presji antropogenicznych w rejonie realizacji Przedsięwzięcia należy 

wymienić: 

 

Istniejąca zabudowa 

Koncesja swoim zasięgiem obejmuje znaczny obszar obejmujący również tereny zabudowane. 

Istniejąca zabudowa ogranicza możliwości prowadzenia badań geofizycznych, które w przypadku 

wzbudzania fal sejsmicznych zbyt blisko budynków może powodować ich uszkodzenie, co może 

ograniczać możliwość realizacji zadań wyznaczonych w koncesji.  

Ocena wrażliwości receptorów na oddziaływania Przedsięwzięcia 

Znaczenie zasobu 

Ze względu na strategiczne znaczenie złóż węglowodorów znaczenie zasobu należy uznać za duże.  

 

Podatność na oddziaływania 

Z uwagi na rozległy obszar koncesji, a także fakt, że prace sejsmiczne przewidziane głównie  

w pierwszym etapie powinny zakończyć się do 2020, natomiast prace wiertnicze mają charakter 

punktowy, podatność można uznać pomijalną.  

 

W oparciu o znaczenie zasobu i podatność na oddziaływanie, wrażliwość zasobu można uznać za 

niską.  

 Ocena oddziaływania  

Zaburzenia i emisje, jakie może powodować Przedsięwzięcie na poszczególnych etapach: budowy, 

eksploatacji i likwidacji, zostały przedstawione i opisane w Rozdziale 5 Raportu. W rozdziale tym 

zostały także określone i scharakteryzowane potencjalne oddziaływania na poszczególne elementy, 

które mogą powodować zidentyfikowane emisje i zaburzenia.  

 

Niniejszy rozdział przedstawia natomiast wyniki oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na możliwość 

poszukiwania i wydobycia surowców na lądzie. Ocena została wykonana zgodnie z metodyką 

przedstawioną w Rozdziale 8 Raportu. Wyniki oceny wskazują na znaczenie poszczególnych 

oddziaływań, które jest pochodną zderzenia wielkości oddziaływania, określonego na 

podstawie pięciu parametrów (charakter oddziaływania, jego skala, czas trwania, intensywność  

i odwracalność – patrz Rozdział 5 ROOŚ), z wrażliwością danego receptora, określoną  

w rozdziale powyżej jako pochodnej jego znaczenia i podatności na dane oddziaływanie.  

 

Wszystkie potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia na opisywane w rozdziale receptory zostały 

wymienione i ocenione w Tabeli 9-199 poniżej. Wynik oceny oddziaływania (znaczenie 

oddziaływania) przedstawiony został w czterostopniowej skali: pomijalne, małe, średnie lub duże. 

Oddziaływania pomijalne i małe, jako nieprzynoszące zauważalnych zmian lub powodujące zmiany 

mieszczące się w granicach naturalnej zmienności danego receptora, nie były przedmiotem szerszej 

charakterystyki w tym rozdziale (opis każdego oddziaływania został przedstawiony w Rozdziale  

5 Raportu). W odniesieniu do rozpatrywanego receptora nie zidentyfikowano oddziaływań średnich 

lub dużych.  
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Tabela 9-199 Znaczenie oddziaływania na poszukiwanie i wydobycie surowców mineralnych w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym 
(WA – Rogowo). 

Zaburzenie/emisja Oddziaływanie Wariant Wielkość oddziaływania Wrażliwość receptora Znaczenie oddziaływania 

Etap budowy 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Etap eksploatacji   

Zajęcie terenu/zmiana sposobu 
użytkowania 

Ograniczenie działań 
poszukiwawczo-rozpoznawczych 
koncesji Trzebiatów 60/2009/Ł 

WP Małe Niska Małe 

WA Małe Niska Małe 

Etap likwidacji  

Nie dotyczy Nie dotyczy 

WP Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

WA Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
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W odniesieniu do możliwości poszukiwania i wydobywania surowców w strefie potencjalnych 

oddziaływań Przedsięwzięcia na lądzie, za kluczowe czynniki wpływające na możliwość i skalę 

wystąpienia oddziaływań zostało uznane:  

 

• termin i długość trwania prac budowlanych; 

• zajęcie terenu na etapie eksploatacji – obecność nowych obiektów będzie ograniczać możliwość 

wykonywania odwiertów w bezpośrednim sąsiedztwie Przedsięwzięcia.  

Zestawienie informacji o powyższych czynnikach prezentuje Tabela 9-200. 

Tabela 9-200 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 
Przedsięwzięcia. 

Czynnik 

Szczegółowa 
charakterystyka 
(Rozdział 
ROOŚ) 

Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Termin i długość trwania 
prac budowlanych 

3.10 

Czas trwania budowy - 35 
tygodni.  
Czynności budowlane 
będą wykonywane w ciągu 
dnia lub w sposób ciągły.  

Czas trwania budowy - 50 
tygodni.  
Czynności budowlane 
będą wykonywane w 
ciągu dnia lub w sposób 
ciągły.  

Zajęcie terenu na 
etapie eksploatacji 

3.5.2  
3.7.4 

Wyjście na ląd metodą 
bezwykopową.  
Łączna powierzchnia 
zajęta pod plac budowy - 
1,6 h. Powierzchnia zajęta 
pod pas montażowy 
przyłącza 
elektroenergetycznego – 
0,08 ha.  
Obszar wylesienia na 
etapie budowy - 1,4 ha 
(plac budowy, droga 
dojazdowa) i 0,08 ha 
(kabel). 

Powierzchnia stale 
wylesiona na etapie 
eksploatacji:  
- 0,32 ha ( SZG, łącznik, 
droga) 
- 0,13 ha (kabel 
elektroenergetyczny) 

Wyjście na ląd metodą 
bezwykopową.  
Łączna powierzchnia 
zajęta pod plac budowy - 
1,02 h.  
Powierzchnia zajęta pod 
pas montażowy przyłącza 
elektroenergetycznego – 
0,18 ha.  
Obszar wylesienia na 
etapie budowy - 0,9 ha 
(plac budowy, droga 
dojazdowa) i 0,15 ha 
(kabel). 

Powierzchnia stale 
wylesiona na etapie 
eksploatacji: 
- 0,24 ha (SZG, łącznik, 
droga) 
- 0,06 ha (kabel 
elektroenergetyczny) 

 

Oddziaływania nieznaczące 

Jedyne oddziaływanie Przedsięwzięcia na możliwość poszukiwania i wydobycia surowców jest 

związane z zajęciem obszaru i ograniczeniem możliwości prowadzenia potencjalnych odwiertów  

w miejscu lokalizacji Przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę niską wrażliwość oraz niewielką skalę 

oddziaływania (mniej niż 0,05% powierzchni koncesji). Oddziaływanie uznano za nieznaczące. 

 

Oddziaływanie znaczące 

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na możliwość poszukiwania  

i wydobycia surowców  

 

Oddziaływania nieplanowane 

Nie przewiduje się oddziaływań nieplanowanych ograniczających możliwość poszukiwania  

i wydobycia surowców. 

 

Oddziaływania powiązane 

Nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań powiązanych Przedsięwzięcia na rozpatrywany 

receptor. 

 

Oddziaływania skumulowane 
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Ewentualna kumulacja oddziaływania nastąpi z częścią lądową gazociągu łączącego gazociąg 

podmorski z krajowym systemem przesyłowym. Biorąc jednak pod uwagę skalę oddziaływania oraz 

fakt, że koncesja nie narusza praw właścicieli nieruchomości gruntowych i nie zwalnia od 

konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami prawa, w tym dotyczących 

zagospodarowania przestrzennego, oddziaływanie skumulowane można uznać za nieznaczące. 

 

Porównanie wariantów 

Oba warianty przebiegu Przedsięwzięcia przebiegają przez obszar koncesji Trzebiatów 60/2009/Ł 

a wielkość oddziaływania i wrażliwość receptora, a co za tym idzie również znaczenie oddziaływania 

są porównywalne dla obu wariantów. 

 Wnioski 

1) Jedyne oddziaływanie Przedsięwzięcia związane jest z ograniczeniem działań poszukiwawczo-

rozpoznawczych koncesji Trzebiatów 60/2009/Ł i zostało ocenione jako małe. 

2) Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na możliwość poszukiwania i wydobycia 

surowców w części lądowej w żadnym z rozważanych wariantów, również w przypadku zdarzeń 

nieplanowanych. 

3) Może wystąpić kumulacja oddziaływań z lądową częścią gazociągu łączącego gazociąg 

podmorski z krajowym systemem przesyłowym, lecz oddziaływanie oceniono jako nieznaczące. 

4) Oddziaływanie Przedsięwzięcia na możliwość poszukiwania i wydobycia surowców w części 

lądowej w każdym z rozważanych wariantów można uznać za równoważne. 
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10. RAMOWA DYREKTYWA W SPRAWIE STRATEGII 

MORSKIEJ, RAMOWA DYREKTYWA WODNA I BAŁTYCKI 

PLAN DZIAŁAŃ 

Znaczenie środowiska morskiego dla zapewnienia odpowiednich warunków życia organizmów 

morskich i ludzi, ale także jako podstawy dla prowadzenia szeregu aktywności o charakterze 

zarówno społecznym jak i ekonomicznym jest nie do przecenienia. Równocześnie presja na 

intensyfikacje wykorzystywania zasobów morza rośnie, co w połączeniu z niesłabnącymi 

oddziaływaniami związanymi z dotychczasowym ich wykorzystaniem, rodzi poważane zagrożenia 

dla utrzymania właściwego stanu wód morskich. Odpowiedzią na te zagrożenia jest szereg regulacji 

prawnych, których celem jest takie zarządzanie wodami morskimi, aby osiągnąć poprawę, bądź 

utrzymanie właściwego stanu wód morskich.  

Kluczowym aktem prawnym obowiązującym w Polsce w tym obszarze jest ustawa – Prawo Wodne 

transponująca wymagania międzynarodowych aktów prawnych m.in. w zakresie ochrony wód 

morskich, które stanowią Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii Morskiej oraz Ramowa 

Dyrektywa Wodna. 

Niniejszy rozdział koncentruje się na analizie i ocenie wpływu realizacji Przedsięwzięcia na cele 

związane z ochroną wód morskich i działania służące ich osiąganiu. Cele te zostały wyznaczone 

w ramach wdrażania strategii morskiej i określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

17 lutego 2017 r. w sprawie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich oraz Krajowym 

programie ochrony wód morskich, jak również cele środowiskowe innych dokumentów 

strategicznych istotnych z punktu widzenia realizacji Przedsięwzięcia.   

Potencjał i charakter wpływu Przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia dobrego stanu wód stanowi 

jedną z przesłanek warunkujących wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 81 

ust. 3 Uooś). Tym samym, konieczność analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na możliwość 

osiągnięcia celów środowiskowych dla wód, stanowi element niezbędny raportu o oddziaływaniu na 

środowisko. Potwierdzeniem tego obowiązku są zapisy postanowienia Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2018 r. w punkcie IV.9.c, który zobowiązał 

Wnioskodawcę do przedstawienia informacji o wodach morskich, powierzchniowych i podziemnych, 

wraz z analizą wpływu przedsięwzięcia, uwzględniając przy tym analizę wpływu przedsięwzięcia na 

osiągnięcie celów środowiskowych ustalonych dla jednolitych części wód podziemnych i jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz wód morskich, znajdujących się w zasięgu oddziaływania 

Przedsięwzięcia.  

Warunki prowadzenia oceny wpływu przedsięwzięć na możliwość osiągnięcia dobrego stanu wód są 

w dużej mierze predefiniowane przez dokumenty sporządzane przez administrację publiczną. 

Ustalenie celów środowiskowych dla wód, zarówno śródlądowych jak i morskich, odbywa się na 

poziomie rozporządzeń (w dalszej części niniejszego rozdziału wskazane są akty ustanawiające cele 

środowiskowe). Ocena stanu poszczególnych jednolitych części wód lub akwenów dokonywana jest 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, a jej wyniki również zawarte są w aktach 

prawnych na poziomie rozporządzeń. Planujący realizację przedsięwzięcia nie jest władny określić 

w inny sposób zarówno celu środowiskowego ustalonego dla wód i obszarów chronionych, jak 

również dokonać zmiany formalnej oceny stanu wód. Dlatego też, w przedmiotowym przypadku, 

wszelkie badania dotyczące stanu wód, przeprowadzone w ramach przygotowania Przedsięwzięcia, 

mają charakter pomocniczy i mogą służyć jako uzupełnienie posiadanej wiedzy o środowisku 

morskim, oraz do określania zachodzących zmian w presjach na dane jednolite części wód lub 

akweny, same zaś nie mogą stanowić punktu wyjścia dla prowadzenia alternatywnej oceny stanu 

wód.  

Na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia wykonane zostały badania pod kątem oceny stanu 

ekologicznego jednolitej części wód przybrzeżnych – Sarbinowo-Dziwna (PLCWIIWB8). Próbki wody 
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pobrano łącznie z 8 stacji rozmieszczonych wzdłuż planowanych tras, odpowiednio po 4 stacje dla 

wariantu Rogowo i wariantu Niechorze-Pogorzelica (patrz Rozdział 9.2.1 Raportu oraz Załącznik 2.I 

Raportu). Klasyfikację wód dla obu lokalizacji wykonano na podstawie wyników badań wskaźników 

fizykochemicznych wspierających wskaźniki biologiczne przeprowadzonych we wrześniu 2018 r., 

po wyliczeniu średniej z czterech pomiarów. Natomiast wyniki badań substancji szczególnie 

szkodliwych – specyficznych zanieczyszczeń środowiska syntetycznych i niesyntetycznych 

przeprowadzonych odniesiono do wartości granicznych po wyliczeniu średniej z wartości stężeń we 

wszystkich warstwach w dwóch punktach pomiarowych w każdej z lokalizacji. Takie podejście 

służyło odniesieniu uzyskanych wyników do wyników oceny stanu ekologicznego opublikowanych 

przez WIOŚ Szczecin dla omawianego obszaru i jest wykonalne jedynie dla tych wskaźników, dla 

których jest to możliwe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. poz. 1187) (tj. przezroczystości 

– widzialności krążka Secchiego, ogólnego węgla organicznego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego 

oraz tlenu rozpuszczonego przy dnie i nasycenia tlenem) oraz wszystkich wymienianych przez 

rozporządzenie wskaźników syntetycznych i niesyntetycznych specyficznych zanieczyszczeń 

środowiska). Na podstawie uzyskanych wyników z badań sprawdzono, czy wpisują się one 

w opublikowaną przez WIOŚ Szczecin w 2017 r. klasyfikację stanu ekologicznego omawianego 

rejonu opartą na danych z 2016 r. oraz czy nie odbiegają od wyników uzyskanych podczas badań 

PMŚ . 

10.1 Ramowa Dyrektywa w sprawie Strategii Morskiej 

 Cele środowiskowe dla wód morskich 

Zasady ochrony oraz cele dla wód morskich określone w Ramowej Dyrektywie w sprawie Strategii 

Morskiej nakładają na Państwa Członkowskie obowiązek podjęcia działań niezbędnych dla 

osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu środowiska wód morskich najpóźniej do 2020 r.  

W polskim porządku prawnym obowiązki państwa w zakresie osiągnięcia celu RDSM w postaci 

dobrego stanu wód morskich oraz narzędzia służące jego osiąganiu określone zostały w ustawie 

z dnia 20 lipca 2017  Prawo wodne oraz aktach wykonawczych do tej ustawy. Cele środowiskowe 

dla wód morskich są osiągane przez podejmowanie działań określonych w programie ochrony wód 

morskich. 

Rada Ministrów wydała Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Krajowego 

programu ochrony wód morskich (Dz. U. poz. 2469). KPOWM jest dokumentem strategicznym, 

którego konieczność opracowania nakłada na kraje członkowskie RDSM. Celem KPOWM jest 

określenie optymalnego zestawu działań, który doprowadzi w określonym czasie do osiągnięcia 

dobrego stanu środowiska wód morskich. W ramach KPOWM działania podstawowe będą 

obejmować następujące kategorie: działania prawne, administracyjne, ekonomiczne, edukacyjne 

oraz kontrolne. 

Mając na uwadze treść art. 144 ustawy Pw w celu ochrony środowiska wód morskich opracowuje 

się i wdraża strategię morską, która stanowi następujący zespół działań: 

• opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich; 

• opracowanie zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich; 

• opracowanie zestawu celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi 

wskaźników; 

• opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich; 

• opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony wód morskich. 

 

Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich jest określony w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód 

morskich (Dz. U. poz. 593) wydanym na podstawie art. 61o ust. 8 Ustawy z dnia 
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18 lipca 2001 r. – Prawo wodne52 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121). Akt ten określa cele środowiskowe 

dla 11 kategorii cech – wskaźników opisowych, które  stosownie do postanowień RDSM, stanowią 

kryteria oceny dobrego stanu środowiska morskiego (Załącznik I do RSDM). Wyróżnione cele 

obejmują cechy wskaźników stanu środowiska (C1, C4 i C6), jak również wskaźników presji na 

środowisko (C2, C3, C5, C7, C8, C9, C 10, C11). Cele określone rozporządzeniem dla polskich wód 

morskich zostały zestawione w Tabela 10-1. 

Tabela 10-1 Zestawienie celów środowiskowych dla wód morskich w rozbiciu na 11 kategorii cech – 
wskaźników opisowych.  

 
Cecha - wskaźnik opisowy 
dla której ustalany jest cel 

Opis celu 

C1 Bioróżnorodność 

Zredukowanie lub utrzymanie presji antropogenicznych, takich 
jak rybołówstwo, budownictwo podwodne, transport, na 
poziomie zapewniającym utrzymanie naturalnych 
ekosystemów, siedlisk, w których jest zachowana naturalna 
różnorodność biologiczna występujących elementów 
biotycznych 

C2 Gatunki obce 
Zminimalizowanie nowych introdukcji gatunków obcych w 
możliwym do wykonania wymiarze 

C3 
Komercyjnie eksploatowane 
gatunki ryb i skorupiaków 

Utrzymanie populacji komercyjnie eksploatowanych ryb i 
skorupiaków w bezpiecznych granicach biologicznych 
odpowiadających warunkom naturalnym przez zapewnienie 
eksploatacji wszystkich komercyjnie eksploatowanych stad ryb 
na poziomie lub poniżej poziomu maksymalnego 
zrównoważonego połowu zapewniającego, że wszystkie 
komercyjnie eksploatowane ryby znajdują się w bezpiecznych 
granicach biologicznych oraz przez ograniczenie lub 
utrzymanie eksploatacji stad ryb na poziomie zapewniającym 
zachowanie ich pełnej zdolności reprodukcyjnej i pełnego 
zakresu wieku i rozmiarów osobniczych. 

C4 Łańcuch pokarmowy 

Osiągnięcie do 2020 r. stanu, w którym wszystkie elementy 
morskich sieci troficznych będą wskazywały naturalny i 
stabilny poziom liczebności i różnorodności, w zakresie 
poznanym dotychczas, a produktywność komponentów 
biotycznych gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie sieci 
troficznej. 

C5 Eutrofizacja 

Morze Bałtyckie, w tym polska strefa Morza Bałtyckiego, 
pozbawione znaczących skutków eutrofizacji wywołanej 
działalnością człowieka, to znaczy środowisko morskie 
niezagrożone przez eutrofizację przez ograniczenie dopływu 
substancji biogennych, czyli związków fosforu i azotu, ze 
źródeł zewnętrznych i utrzymanie ich na poziomie, który nie 
powoduje negatywnych zmian w ekosystemie, w postaci 
nadmiernych zakwitów glonów, spadku przejrzystości wody 
morskiej, zmian stanu roślinności podwodnej oraz 
niekorzystnego poziomu natlenienia wód przydennych. 

                                                

 

52 Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm. - zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1590, 1642 i 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60. 
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Cecha - wskaźnik opisowy 
dla której ustalany jest cel 

Opis celu 

C6 Integralność dna morskiego  

Osiągnięcie lub utrzymanie poziomu integralności dna 
morskiego zapewniającego ochronę struktury oraz funkcji 
ekosystemów, gdzie nie obserwuje się negatywnych wpływów 
zwłaszcza na ekosystemy denne, oraz powrót ekosystemu w 
miejscach, w których antropogeniczne lub naturalne presje 
zaburzyły strukturę oraz procesy zachodzące w obrębie dna 
morskiego lub struktur biotycznych, do stanu w mniejszym 
stopniu zmodyfikowanego. 

C7 Warunki hydrograficzne  

Zminimalizowanie zagrożeń związanych z konstrukcjami na 
morzu. 
Ograniczenie zasięgu trwałych zmian. Ograniczenie zasięgu 
oddziaływania trwałych zmian hydrograficznych na siedliska 
denne i pelagiczne. 
Wobec braku danych o stanie siedlisk wprowadzenie 
monitoringu, aby pozyskać dane i informacje o stanie siedliska 
lub ekosystemu. 

C8 
Substancje zanieczyszczające i 
efekty ich oddziaływania 

Zredukowanie lub utrzymanie dopływu substancji 
zanieczyszczających (niebezpiecznych), pochodzących z 
różnych źródeł morskich i lądowych, wprowadzanych do 
środowiska morskiego, w celu osiągnięcia lub utrzymania 
stężeń substancji zanieczyszczających (niebezpiecznych) w 
elementach biotycznych i abiotycznych ekosystemu morskiego 
na poziomach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości, 
poniżej których prawdopodobieństwo wystąpienia 
niepożądanych skutków ich oddziaływania na organizmy 
morskie jest minimalne i które są zgodne z rekomendacjami 

obowiązujących aktów prawnych krajowych i 
międzynarodowych oraz które gwarantują osiągnięcie dobrego 
stanu środowiska. 

C9 

Substancje zanieczyszczające w 
rybach oraz skorupiakach i 
mięczakach przeznaczonych do 
spożycia 

Zredukowanie lub utrzymanie dopływu substancji 
zanieczyszczających (niebezpiecznych), pochodzących z 
różnych źródeł morskich i lądowych, wprowadzanych do 
środowiska morskiego, w celu osiągnięcia lub utrzymania 
stężeń substancji zanieczyszczających (niebezpiecznych) w 
rybach oraz skorupiakach i mięczakach przeznaczonych do 
spożycia przez ludzi na poziomach nieprzekraczających 
dopuszczalnych wartości, które są zgodne z normami i 
przepisami obowiązujących aktów prawnych krajowych i 
międzynarodowych oraz które gwarantują osiągnięcie dobrego 
stanu środowiska. 

C10 Odpady w środowisku morskim 

Odpady pływające na powierzchni wody i odpady 
spoczywające na dnie morza: 
Osiągnięcie trendów malejących ilości odpadów stałych 
pływających na powierzchni wody i spoczywających na dnie 
morza, przez prowadzenie właściwej edukacji środowisk 
morskich i odpowiedniej polityki uwzględniającej między 
innymi wprowadzenie właściwych uregulowań prawnych 
dotyczących zagospodarowania odpadów morskich. 
Ilość i skład mikrodrobin: 
Osiągnięcie trendów malejących ilości mikrodrobin, ze 
szczególnym uwzględnieniem mikrodrobin tworzyw 
sztucznych, w różnych elementach środowiska morskiego, 
przez redukcję ich dopływu ze źródeł pierwotnych i wtórnych. 
 
Dodatkowo dla akwenów posiadających linię brzegową - 
Odpady znajdujące się na linii brzegowej: 

Osiągnięcie trendów malejących ilości odpadów stałych 
znajdujących się na linii brzegowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem odpadów charakteryzujących się wyjątkową 
szkodliwością lub bardzo długim okresem degradacji, przez 
podjęcie właściwych działań obejmujących usuwanie odpadów, 
ale głównie przez właściwą edukację i zwiększenie 
świadomości społeczeństwa. 



 
 

 

 

 

 

896 

 

 
Cecha - wskaźnik opisowy 
dla której ustalany jest cel 

Opis celu 

C11 Hałas podwodny 

Rozkład czasowo-przestrzenny wysokich, niskich, średnich 
dźwięków impulsowych: 
Zebranie informacji w celu ułatwienia oceny, czy obecne, 
przewidywane, o ile to możliwe, zaplanowane działania 
generujące hałas mogą mieć wpływ na rozmieszczenie 
populacji gatunków wrażliwych na hałas i w ostateczności 
docelową poprawę istniejącego stanu środowiska morskiego w 
zakresie zanieczyszczenia podwodnym hałasem impulsowym o 
szkodliwym oddziaływaniu na poszczególne populacje 
gatunków morskich, przez wyznaczenie obszarów 
niedostępnych dla działalności związanej z posługiwaniem się 
sonarami, echosondami oraz dla badań sejsmicznych i 
działalności wojskowej. 
 
Ciągły hałas podwodny o niskiej częstotliwości:  
Osiągnięcie malejących tendencji poziomu hałasu otoczenia w 
środowisku morskim przez zmniejszenie poziomu hałasu na 
statkach, stworzenie metod identyfikowania jednostek 
pływających o najwyższym poziomie emisji hałasu oraz 
zastosowanie odpowiednich technologii ich wyciszenia na 

podstawie zaleceń wypracowanych przez Międzynarodową 
Organizację Morską i Komisję Ochrony Środowiska Morskiego 
Bałtyku oraz stworzenie bodźców motywujących do 
zmniejszenia prędkości statków (np. ulgi podatkowe), aby 
zapewnić spadek poziomu podwodnego hałasu. 

 

Rozporządzenie w sprawie przyjęcia zestawu celów środowiskowych dla wód morskich dokonuje 

również podziału polskich wód morskich na akweny, wobec których prowadzi się monitoring 

i diagnostykę aktualnego stanu wód morskich. Z punktu widzenia Przedsięwzięcia akwenami, dla 

których konieczne jest przeprowadzenie oceny wpływu na możliwości osiągnięcia celów określonych 

dla dobrego stanu ekologicznego wód morskich są: wody otwarte Basenu Bornholmskiego - akwen 

nr 36 oraz polskie wody przybrzeżne Basenu Bornholmskiego – akwen nr 38. 

Zgodnie z wymogami RDSM, Państwa Członkowskie miały obowiązek przeprowadzenia wstępnej 

oceny stanu środowiska wód morskich do 2012 r. Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich 

została przygotowana w 2013 r. przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i przyjęta przez 

Radę Ministrów 10 listopada 2014 r. Ocena ta służy do uzyskania informacji na temat aktualnego 

stanu środowiska morskiego, a tym samym stanowi punkt wyjścia dla określenia kierunków działań 

koniecznych do wdrożenia dla osiągnięcia celów stawianych przez RDSM. Ocena ta dokonywana 

jest dla wszystkich 11 cech – wskaźników opisowych, które stanowią kryteria oceny dobrego stanu 

środowiska morskiego. Kryteria i standardy metodologiczne dotyczące miar osiągnięcia dobrego 

stanu środowiska wód morskich określa decyzja Komisji Europejskiej 2017/848/EU. Wyniki oceny 

dla wszystkich 11 cech – wskaźników opisowych zostały określone w dwóch klasach: stan dobry 

(GES) i stan poniżej dobrego (subGES). Jak zostało to już zaznaczone powyżej, w celu 

uwzględnienia obowiązującej klasyfikacji dla wód przejściowych i przybrzeżnych zgodnie z RDW, 

przyjęto granice stanu dobrego i stanu poniżej dobrego na przebiegającą zgodnie z dolną granicą 

dobrego stanu wód według klasyfikacji wynikającej z RDW. 

Wyznaczone cele środowiskowe podlegają procesowi aktualizacji w cyklach sześcioletnich 

(podobnie wymagana jest aktualizacja celów środowiskowych oraz przyjętego programu działań 

służącego osiąganiu celów RDSM), dla zrealizowania założeń RDSM, konieczne jest prowadzenie 

systematycznych badań, pozwalających na przeprowadzenie oceny osiągania celów oraz 

skuteczność środków wdrażanych dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska morskiego. Z tych też 

powodów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi coroczną oceną stanu środowiska 

polskich obszarów morskich. Aktualnym dokumentem w tym zakresie jest przygotowana w 2018 

r. Ocena stanu środowiska polskich obszarów morskich wód Bałtyku na podstawie danych 

monitoringowych z roku 2017 na tle dziesięciolecia 2007-2016. Dokument stanowi źródło 
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uzupełniające wobec wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich z 2012 r. dla analiz 

prowadzonych w niniejszym raporcie. 

Zestawienie ocen stanu środowiska morskiego w rozbiciu na 11 cech - wskaźników opisowych dla 

obu akwenów, przez które przechodzić może Przedsięwzięcie (akwen nr 36 i nr 38), przedstawia 

Tabela 10-2. Cele środowiskowe dla wszystkich akwenów morskich w granicach polskiej jurysdykcji 

zostały ustalone w sposób jednolity. W tabeli zestawiono również znaczenie działań 

podejmowanych w ramach realizacji Przedsięwzięcia, istotnych z punktu widzenia osiągania celów 

dobrego stanu środowiska morskiego oraz charakter potencjalnych oddziaływań. Tabela wskazuje 

również stosowne rozdziały niniejszego Raportu, zawierające bardziej szczegółowe informacje 

związane z tak zidentyfikowanymi oddziaływaniami.  

Tabela 10-2 Cele środowiskowe ustanowione dla wód morskich w strefie oddziaływania Przedsięwzięcia. 

Cecha - wskaźnik 
opisowy/Miejsce 
analiz w Raporcie 

Obecny 
status 

Powiązanie z 
Przedsięwzięciem 

Potencjalne 
oddziaływania 

Czy 
Przedsięwzięcie 
wpłynie na cele 
środowiskowe? 
[TAK 
(wpłynie)/NIE 
(nie wpłynie)] 

C1. 
Bioróżnorodność 
 

Rozdział 9.10, 9.11, 
9.12, 9.13, 9.14, 
9.16 

Akwen 36 – 
subGES 

Akwen 38 – 
subGES 

Zapewnienie ochrony 
bioróżnorodności w 
obszarze realizacji 
Przedsięwzięcia, 
utrzymanie siedlisk w 
tym obszarze w stanie 
odpowiadającym ich 
naturalnym warunkom. 
Zapewnienie dla 
gatunków wrażliwych 
występujących w 
obszarze oddziaływania 
przedsięwzięcia (jak np. 
morświn) właściwych 
dla nich warunków. 

Zaburzenia struktury 
dna morskiego; 
Uwalnianie 
zanieczyszczeń i 
biogenów z osadów 
dennych; 
Sedymentacja 
wzburzonych osadów; 
Obecność rurociągu; 
Hałas podwodny; 
Ryzyko związane z 
rozprzestrzenianiem 
gatunków obcych;  
Płoszenie w trakcie 
prac konstrukcyjnych; 

NIE 

C2. 
Gatunki obce 
 
Rozdziały: 9.10, 
9.11, 9.12, 9.13, 
9.14 

Akwen 36 – 
brak danych  
Akwen 38 – 
brak danych 

Ryzyko wprowadzenia 
nowych gatunków 
obcych w fazie realizacji 
i eksploatacji 
przedsięwzięcia 

Rozprzestrzenianie 
gatunków obcych  

NIE 

C3. 
Komercyjnie 
eksploatowane 
gatunki ryb i 
skorupiaków 
 
Rozdział 9.23 

Akwen 36 – 
brak danych 
Akwen 38 – 
brak danych 

Występowanie 
obszarów połowów ryb 
w miejscach przebiegu 
gazociągu BP i ich 
pobliży 

Zaburzenia struktury 
dna morskiego; 
Uwalnianie 
zanieczyszczeń i 
biogenów z osadów 
dennych; 
Sedymentacja 
wzburzonych osadów; 
Obecność rurociągu; 

Hałas podwodny; 

NIE 
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Cecha - wskaźnik 
opisowy/Miejsce 
analiz w Raporcie 

Obecny 
status 

Powiązanie z 
Przedsięwzięciem 

Potencjalne 
oddziaływania 

Czy 
Przedsięwzięcie 
wpłynie na cele 
środowiskowe? 
[TAK 

(wpłynie)/NIE 
(nie wpłynie)] 

C4. 
Łańcuch pokarmowy 
 
Rozdziały: 9.10, 
9.11, 9.12, 9.13, 
9.14 

Akwen 36 – 
GES 
Akwen 38 – 
GES 

Występowanie 
gatunków ze szczytu 
łańcucha pokarmowego 
w obszarze realizacji 
przedsięwzięcia. Ich 
obecność może 
świadczyć o dobrych 
warunkach 
funkcjonowania 
łańcucha pokarmowego 

Zaburzenia struktury 
dna morskiego; 
Uwalnianie 
zanieczyszczeń i 
biogenów z osadów 
dennych; 
Sedymentacja 
wzburzonych osadów; 
Obecność rurociągu; 
Hałas podwodny; 

NIE 

C5. 
Eutrofizacja 
 
Rozdział 9.2 

Akwen 36 – 
subGES 
Akwen 38 – 
subGES 

Prace budowlane, w 
tym układanie 
rurociągu, jego 
zagłębianie oraz 
wykonywanie nasypów 
z materiału skalnego, 
kotwicowanie może 
spowodować 
wzbudzenia osadów 
dennych, to zaś 
skutkować uwalnianiem 
zanieczyszczeń oraz 
biogenów   

Zaburzenia struktury 
dna morskiego; 
Uwalnianie 
zanieczyszczeń i 
biogenów z osadów 
dennych; 
Sedymentacja 
wzburzonych osadów; 

NIE 

C6. 
Integralność dna 
morskiego 
 
Rozdział 9.1 i 9.11 

Akwen 36 – 
GES    
Akwen 38 – 
subGES  

Wykonywanie nasypów 
z materiału skalnego 
będzie prowadziło do 
zajęcia dna morskiego 
oraz lokalnie 
doprowadzi ci zmiany 
warunków 
środowiskowych dna 
morskiego 

Zaburzenia struktury 
dna morskiego; 
Uwalnianie 
zanieczyszczeń i 
biogenów z osadów 
dennych; 
Sedymentacja 
wzburzonych osadów; 
Obecność rurociągu; 

NIE 

C7. 
Warunki 
hydrograficzne 
 
Rozdziały: 9.1 i 9.3 

Akwen 36 – 
GES 
Akwen 38 – 
subGES 

Czasowa dyspersja 
materiału wzbudzonego 
z dna morskiego. 
Obecność rurociągu 
oraz zajęcie przestrzeni 
w trakcie prowadzenia 
prac konstrukcyjnych 

Wzbudzenie osadów 
dennych; 
Zmiany warunków 
hydrodynamicznych; 
Emisja ciepła w 
trakcie eksploatacji 
gazociągu; 

NIE 



 
 

 

 

 

 

899 

 

Cecha - wskaźnik 
opisowy/Miejsce 
analiz w Raporcie 

Obecny 
status 

Powiązanie z 
Przedsięwzięciem 

Potencjalne 
oddziaływania 

Czy 
Przedsięwzięcie 
wpłynie na cele 
środowiskowe? 
[TAK 

(wpłynie)/NIE 
(nie wpłynie)] 

C8. 
Substancje 
zanieczyszczające i 
efekty ich 
oddziaływania/  
 
Rozdział 9.3, 9.11 

Akwen 36 – 
GES 
Akwen 38 – 
GES 

Prace konstrukcyjne, w 
tym układanie 
gazociągu, 
wykonywanie nasypów 
z materiału skalnego, 
kotwicowanie etc. 
spowoduje czasowe 
wzbudzania osadów 
dennych. Uwalnianie 
metali z anod.  

Zaburzenie struktury 
dna morskiego; 
Uwalnianie 
zanieczyszczeń i 
biogenów z osadów 
dennych; 
Emisja zanieczyszczeń 
z anod; 

NIE 

C9. 
Substancje 
zanieczyszczające w 
rybach oraz 
skorupiakach i 
mięczakach 
przeznaczonych do 
spożycia 
 
Rozdziały: 9.11, 
9.12 

Akwen 36 – 
GES  
Akwen 38 – 
GES  

Prace konstrukcyjne 
takie jako zagłębianie 
rurociągu oraz 
wykonywanie nasypów 
z materiału skalnego, 
kotwicowanie etc. 
spowoduje czasowe 
wzbudzenia osadów 
dennych. Uwalnianie 
metali z anod.  

Zaburzenia struktury 
dna morskiego; 
Uwalnianie 
zanieczyszczeń i 
biogenów z osadów 
dennych; 
Emisja zanieczyszczeń 
z anod; 

NIE 

C10. 
Odpady w 
środowisku 
morskim/  
 
Rozdział 3.10 

Akwen 36 – 
brak danych 
Akwen 38 – 
subGES 

Ze względu na 
konieczność 
zagospodarowania 
odpadów na lądzie 
działania w ramach BP 
nie będę miały 
znaczenia.  

Brak – nie dotyczy NIE 

C11. 
Hałas podwodny  
 
Rozdział 9.5 

Akwen 36 – 
brak danych 
Akwen 38 – 
brak danych 

W obszarze objętym 
oddziaływaniem mogą 
występować gatunki 
wrażliwe.  

Hałas podwodny NIE 

 

Zgodnie z wstępną oceną stanu środowiska wód morskich z 2013 r. całościowa ocena polskich wód 

morskich została określona jako stan poniżej dobrego (subGES). Natomiast ocena 

z uwzględnieniem poszczególnych podakwenów wykazała stan dobry (GEN), jako osiągnięty 

jedynie dla akwenu 36 – wody otwarte Basenu Bornholmskiego. 

 Wnioski z oceny wpływu Przedsięwzięcia na cele środowiskowe 

Na podstawie przyjętych założeń projektowych, rozwiązań technicznych (patrz Rozdział 3 ROOŚ) 

oraz ustaleń w zakresie charakterystyki środowiska morskiego i wyników przeprowadzonej oceny 

oddziaływania (patrz Rozdziały 5, 9.1-9.5, 9.10-9.18, 9.23 ROOŚ), nie przewiduje się istotnego 

wpływu realizacji Przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla 

wód morskich. 

10.2 Ramowa Dyrektywa Wodna  

 Cele środowiskowe dla jednolitych części wód 

Cele wyznaczane przez RDW dla wód śródlądowych, znajdujących się w obszarze oddziaływania 

Przedsięwzięcia, dotyczą wyłącznie wód przybrzeżnych. Te zaś, zgodnie z definicją zawartą 

w art. 26 ustawy Pw, obejmują obszar wód powierzchniowych do odległości 1 mili morskiej od 
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brzegu, rozumianego jako linia podstawowa morza terytorialnego (stosownie do przepisu art. 5 

ust.2 UOM). Niezależnie od powyższego, RDW znajduje zastosowanie w odniesieniu do całości wód 

śródlądowych. W tym zaś względzie, elementem ograniczającym istotność postanowień RDW dla 

realizacji Przedsięwzięcia jest zakres obszarowy jego ingerencji w obszar lądowy, a także charakter 

prac w obszarze lądu, mogących powodować oddziaływania na wody śródlądowe.  

Podkreślić należy powiązanie RDW z dyrektywą 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem 

i pogorszeniem ich stanu (Dz. U. UE L 372/19 z dnia 27.12.2006 r., z późn. zm.) oraz dyrektywą 

2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 

ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE L 288/27 z dnia 23.10.2007 r.). Pierwsza z nich 

określa między innymi kryteria oceny dobrego stanu chemicznego wód podziemnych oraz kryteria 

służące identyfikacji i odwróceniu znaczących i utrzymujących się trendów zanieczyszczeń wód 

podziemnych. Druga z nich przewiduje instrumenty związane z zarządzeniem ryzykiem 

powodziowym, w tym zarządzaniem w ramach poszczególnych dorzeczy, co powoduje, że 

uwzględnienie obowiązków z niej wynikających może w przedmiotowym przypadku okazać się 

istotne.  

Podstawowym celem RDW jest osiągnięcie dobrego stanu wód przez wszystkie jednolite części wód 

oraz osiągnięcie celów wyznaczonych dla obszarów chronionych ustanowionych dla ochrony wód 

lub ekosystemów od wód zależnych. Jednolite części wód to swoisty administracyjny podział wód 

krajowych, który Państwa Członkowskie muszą dokonać, aby umożliwić określenie celów, 

harmonogramów ich osiągania oraz działań, których wdrożenie ma umożliwić osiągnięcie dobrego 

stanu wód dla dających się wyodrębnić akwenów wodnych lub ich części. Co istotne podział ten 

oparty jest o uwarunkowania środowiskowe, w szczególności związane ze zlewniowym systemem 

odpływu/zasilania wód. Dobry stan wód jest odmiennie definiowany w odniesieniu do jednolitych 

części wód podziemnych oraz jednolitych części wód powierzchniowych.  

W polskim porządku prawnym, obowiązki państwa w zakresie osiągnięcia celów RDW 

oraz narzędzia służące jego osiąganiu określone zostały w ustawie Pw oraz aktach wykonawczych 

do tej ustawy.  

Zgodnie zapisami ustawy Pw, jednym z dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodami są 

plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Dokumenty te stanowią podstawę 

podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi 

w przyszłości, wskazując działania konieczne do podjęcia dla spełnienia celów środowiskowych 

wyznaczonych dla poszczególnych jednolitych części wód. 

Jednolite części wód podziemnych 

Jednolita część wód podziemnych (JCWPd), zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 12 Ramowej 

Dyrektywy Wodnej) oraz art. 16 pkt. 19 ustawy Pw transponującej przepisy RDW, oznacza 

określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu 

warstw wodonośnych. 

Dobry stan wód, w odniesieniu do jednolitych części wód poziemnych, definiowany jest jako stan, 

w którym zarówno stan ilościowy wód podziemnych oraz ich stan chemiczny określone są jako co 

najmniej dobre. Kryteria składowe, na podstawie których określane są stan chemiczny i stan 

ilościowy wód, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. poz. 85). 

Stosownie do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętego 

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. poz. 1967), w obszarze 

oddziaływania Przedsięwzięcia znajdują się dwie JCWPd: GW60008 oraz GW60009 (zgodnie z 

opisem w Rozdziale 9.7 Raportu).  
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Zgodnie z obowiązującym Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry dla obu 

JCWPd (GW60008 oraz GW60009) stan ilościowy wód i ich stan chemiczny został oceniony jako 

dobry. Obie jednolite części wód zostały sklasyfikowane jako niezagrożone nieosiągnięciem celów 

środowiskowych. Dokument ten potwierdził również, iż dla obu analizowanych JCWPd celem 

środowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz dobrego stanu chemicznego. Obie 

JCWPd zostały wskazane jako jcw przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności 

w wodę przeznaczoną do spożycia (patrz Tabela 10-3). 

Biorąc pod uwagę założenia projektowe (patrz Rozdział 3 ROOŚ), możliwe oddziaływania 

Przedsięwzięcia i ich wielkość (patrz Rozdział 5 ROOŚ) oraz wyniki oceny oddziaływania na stan 

wód podziemnych przedstawione w Rozdziale 9.7 Raportu, należy stwierdzić, że Przedsięwzięcie 

nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe wynikające z RDW. 

Jednolite części wód powierzchniowych 

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP), zgodnie z definicją art. 2 ust. 12 Ramowej 

Dyrektywy Wodnej oraz art. 16 pkt. 20, oznacza oddzielny i znaczący element wód 

powierzchniowych, taki jak:  

 

• jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny;  

• sztuczny zbiornik wodny;  

• struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części;  

• morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. 

Dobry stan wód, w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych, definiowany jest jako 

stan, w którym wody charakteryzują się dobrym stanem chemicznym oraz dobrym 

stanem/potencjałem ekologicznym. Kryteria składowe na podstawie, których określane są stan 

chemiczny i stan ilościowy wód powierzchniowych zawarte są w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016, 

poz. 1187). 

Stosownie do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, w obszarze oddziaływania 

Przedsięwzięcia znajdują się, w zależności od wariantu, dwie lub jedna JCW przybrzeżnych wraz ze 

swoimi zlewniami. W przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica jest to wyłącznie JCW 

przybrzeżnych Sarbinowo-Dziwna (CWIIWB8) wraz z bezpośrednią zlewnią morza w części lądowej. 

W wariancie Rogowo, w obszarze oddziaływania Przedsięwzięcia, znajduje się JCWP przybrzeżnych 

Sarbinowo-Dziwna (CWIIWB8) wraz z bezpośrednią zlewnią morza w części lądowej oraz zlewnia 

JCWP rzecznej Stara Rega (RW600023432129). Lokalizacja rozważanych wariantów 

Przedsięwzięcia względem JCWP i ich zlewni przedstawiona została w Rozdziale 9.7 Raportu. 

 

Stan JCW rzecznej Stara Rega (RW600023432129), zgodnie z Planem gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry, jest oceniony na dobry, i brak jest ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych. Równocześnie Plan potwierdza, iż celami środowiskowymi dla tej JCWP jest 

utrzymanie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wód. 

Stan JCW przybrzeżna Sarbinowo-Dziwna (CWIIWB8) jest natomiast oceniany jako zły, w związku 

z czym istnieje zagrożenie nieosiągnięcia celów środowiskowych. Równocześnie wobec tej JCW nie 

zostały zastosowane żadne odstępstwa w zakresie osiągania celów środowiskowych, a tym samym 

założonymi celami jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód oraz dobrego stanu 

chemicznego.  

JCW przybrzeżna Sarbinowo-Dziwna (CWIIWB8) została wyznaczona jako jcw przeznaczona do 

celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (patrz Tabela 10-3). 
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Biorąc pod uwagę założenia projektowe (patrz Rozdział 3 ROOŚ), możliwe oddziaływania 

Przedsięwzięcia i ich wielkość (patrz Rozdział 5 ROOŚ) oraz wyniki oceny oddziaływania na stan 

wód przybrzeżnych przedstawione w Rozdziale 9.2 i Rozdziale 9.7 Raportu, należy stwierdzić, że 

Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na cele środowiskowe wynikające z RDW. 

Obszary chronione 

Zgodnie z przepisami Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ustawy – Prawo wodne, jednym 

z dokumentów planistycznych sporządzanych w celu opracowania planów gospodarowania wodami 

na obszarach dorzeczy jest rejestr wykazów obszarów chronionych (art. 317 ust. 1 pkt. 5). 

Rejestr obszarów chronionych składa się z następujących wykazów: 

• Wykaz jednolitych części wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. 

Wody wykorzystywane do zaopatrywania ludności w wodę do spożycia lub wody, które mogą być 

wykorzystywane w tym celu w przyszłości, muszą spełniać wymagania dotyczące jakości wody 

wyznaczone w rozporządzeniu o wodach wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności oraz 

określone w rozporządzeniu o wodzie do spożycia.  

Jako obszary przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia wyznaczane są obszary obejmujące JCWP i JCWPd. Wytypowane obszary objęte są 

wówczas ochroną dla zapobiegania pogarszaniu się jakości pobieranej wody oraz zminimalizowania 

potrzeby jej uzdatniania. Do ochrony wyznacza się JCW wykorzystywane do poboru wody 

przeznaczonej do spożycia, dostarczające średnio więcej niż 10 m3 na dobę lub służące więcej niż 

50 osobom, a także JCW, które są przewidywane do poboru wody w przyszłości. Sporządzenie 

wykazu tych obszarów leży w kompetencjach Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie. 

• Wykaz jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. 

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo wodne, jako kąpielisko rozumie się wydzielony i oznakowany 

fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę osób kąpiących się. Kąpielisko 

musi być ujęte w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk. Ustawa – Prawo wodne 

dopuszcza także inną formę przeznaczoną do celów rekreacyjnych – miejsce wykorzystywane do 

kąpieli. W odróżnieniu od kąpieliska jest to wydzielony i oznakowany fragment wód 

wykorzystywany do kąpieli niewyznaczony formalnie poprzez uchwałę rady gminy. Do rejestru 

obszarów chronionych zalicza się są wyłącznie kąpieliska. 

Ewidencję kąpielisk oraz jej aktualizację prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

w zależności od jednostki rejestrującej kąpielisko. Na potrzeby Raportu wykorzystano ustalenia 

obowiązującego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

• Wykaz obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami 

azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia 

roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w 

środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. 

W związku z koniecznością wyznaczenia na terytorium kraju obszarów wrażliwych na eutrofizację 

spowodowaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Za obszar wrażliwy, ze 

względu na położenie w 99,7% w zlewisku Morza Bałtyckiego, także na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, uznany został obszar całego kraju.  

Działania w zakresie gospodarki komunalnej wdrażane są na podstawie Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), zatwierdzonego przez Radę Ministrów w dniu 
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21 kwietnia 2016 r. KPOŚK służy realizacji i monitoringowi osiągania celów ustalonych w zakresie 

gospodarki komunalnej. KPOŚK ma na celu identyfikację faktycznych potrzeb w zakresie 

uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregowanie ich realizacji dla wywiązania się kraju 

z zobowiązań traktatowych oraz z wdrażania przepisów wspólnotowych dotyczących oczyszczania 

ścieków komunalnych. 

• Wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa 

w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie 

lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 

Wykaz obszarów chronionych obejmuje wyłącznie obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub 

gatunków silnie związanych z wodami. Tereny te objęte są różną formą ochrony wg ustawy 

o ochronie przyrody – obszary należących do sieci Natura 2000 oraz obszary prawnie chronione, 

takie jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz obszary chronionego 

krajobrazu. 

• Wykaz obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu 

gospodarczym. 

W Polsce nie wyznaczono obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych 

o znaczeniu gospodarczym.  

Celem środowiskowym dla obszarów chronionych (w myśl przepisu art. 61 ust.1) jest osiągnięcie 

norm i celów wynikających z przepisów, na podstawie których te obszary chronione zostały 

utworzone, przepisów ustanawiających te obszary lub dotyczących tych obszarów, o ile nie 

zawierają one w tym zakresie odmiennych uregulowań. 

Wskaźniki jakości wody przeznaczonej do poboru na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. nr 204, 

poz. 1728) stanowią dodatkowy wymóg celu środowiskowego dla JCW. Wody powierzchniowe 

przeznaczone na ten cel, których stan jest zagrożony pogorszeniem, należy chronić poprzez 

ustanowienie strefy ochronnej ujęcia, tak aby jakość wody nie uległa pogorszeniu (cel nie dotyczy 

jednak całej JCWP).  

Dla JCWPd ujmowanych na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 

przypisano dodatkowy cel środowiskowy, którym jest utrzymanie stałych wartości wskaźników 

fizykochemicznych wód przeznaczonych do spożycia w celu minimalizacji konieczności stosowania 

procesów uzdatniania wód na ujęciach wód podziemnych. Wody zagrożone pogorszeniem stanu, 

należy chronić przez ustanowienie strefy ochronnej ujęcia. Strefy ochronne powinny stanowić 

obszar skierowany na przyczyny zagrażające pogorszeniu stanu wód, aby jakość wody nie uległa 

pogorszeniu.  

Na podstawie ustaleń zawartych w Rozdziale 9.7 Raportu – brak jest ujęć wód powierzchniowych 

w obszarze oddziaływania Przedsięwzięcia, ujęcia wód podziemnych znajdują się w znacznej 

odległości, a założenia projektowe (patrz Rozdział 3 ROOŚ) wskazują, że Przedsięwzięcie nie 

wpływa na punkty poboru wody, a tym samym nie będzie oddziaływać na wody przeznaczone do 

poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

Dla JCWP przeznaczonych dla celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, został wskazany 

dodatkowy cel – poprawa warunków sanitarnych dla wyznaczanego kąpieliska. Wymagania, jakim 

powinna odpowiadać woda w kąpielisku, określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu 

wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602). Cel dla tego obszaru chronionego 

obowiązuje dla wyznaczonego kąpieliska, jednak nie dla całej JCWP.  
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Na podstawie ustaleń zawartych w Rozdziale: 3, 9.7 i 9.31 Raportu, Przedsięwzięcie nie będzie 

oddziaływać na wody przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. Nie przewiduje 

się emisji zanieczyszczeń do wód, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu, a co za tym idzie 

na cele środowiskowe.  

Osiągnięcie dobrego stanu JCW zapewnia dotrzymanie wymagań dla tych obszarów wrażliwych na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, w związku z czym 

nie został wskazany dodatkowy cel, zaś Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na ten cel 

środowiskowy. 

W odniesieniu do wykazu obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla parków 

narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, cele środowiskowe wynikają 

z ustanowionych planów ochrony lub planów zadań ochronnych, a jeżeli takie nie zostały 

opracowane – z aktu prawnego tworzącego daną formę ochrony przyrody. Dla obszarów 

chronionego krajobrazu, celami takimi są normy dotyczące ochrony ekosystemów z aktu 

wyznaczającego dany obszar. Dla obszarów Natura 2000 – celem jest właściwy stan gatunków 

i siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony w obszarze. Możliwe jest także, że 

ustalenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 stają się elementem celu 

środowiskowego. 

Na podstawie ustaleń Rozdziałów 9.7, 9.18, 9.21 Raportu nie przewiduje się znaczących 

oddziaływań na cele środowiskowe dla wykazu obszarów przeznaczonych do ochrony siedlisk lub 

gatunków. 

W Tabeli 10-3 zestawiono zidentyfikowane dla obszaru oddziaływania Przedsięwzięcia obszary 

chronione oraz dokonano oceny wpływu Przedsięwzięcia na cele środowiskowe (w oparciu 

o ustalenia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, Rozdziału 3 Raportu oraz 

Rozdziału 9 Raportu). 

Tabela 10-3 Identyfikacja obszarów chronionych w obszarze oddziaływania Przedsięwzięcia i ocena 
oddziaływania na cele środowiskowe. 

Obszary chro-
nione na pod-
stawie ustaleń 
Planu gospoda-
rowania wo-
dami na obsza-
rze dorzecza 
Odry/Miejsce 
analiz w 
Raporcie 

Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Czynnik/element 
wykazu (przedmiot 
oceny) 

Czy 
Przedsięwzięcie 
wpłynie na cele 
środowiskowe? 
[TAK 
(wpłynie)/NIE 
(nie wpłynie)] 

Czynnik/element 
wykazu 
(przedmiot 
oceny) 

Czy 
Przedsięwzięcie 
wpłynie na cele 
środowiskowe? 
[TAK 
(wpłynie)/NIE 
(nie wpłynie)] 

Wykaz 
jednolitych części 
wód 
przeznaczonych 
do poboru wody 
na potrzeby 
zaopatrzenia 
ludności w wodę 
przeznaczoną do 
spożycia przez 
ludzi. 

Rozdział: 9.7 

JCWPd nr 8 
(GW60008) – JCW 
dostarczająca średnio 

powyżej 100 m3 wody 
na dobę – TAK 

NIE 

JCWPd nr 8 
(GW60008) – JCW 
dostarczająca 
średnio powyżej 
100 m3 wody na 
dobę – TAK 

JCWPd nr 9 
(GW60009) – JCW 
dostarczająca 
średnio powyżej 
100 m3 wody na 
dobę – TAK 

NIE 

Wykaz 
jednolitych części 

wód 
przeznaczonych 
do celów 
rekreacyjnych, w 
tym 
kąpieliskowych. 

Sarbinowo-Dziwna 
(CWIIWB8) 

NIE 
Sarbinowo-Dziwna 
(CWIIWB8) 

NIE 
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Obszary chro-
nione na pod-
stawie ustaleń 
Planu gospoda-
rowania wo-
dami na obsza-
rze dorzecza 
Odry/Miejsce 
analiz w 
Raporcie 

Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Czynnik/element 

wykazu (przedmiot 
oceny) 

Czy 
Przedsięwzięcie 
wpłynie na cele 

środowiskowe? 
[TAK 
(wpłynie)/NIE 
(nie wpłynie)] 

Czynnik/element 
wykazu 
(przedmiot 
oceny) 

Czy 
Przedsięwzięcie 
wpłynie na cele 

środowiskowe? 
[TAK 
(wpłynie)/NIE 
(nie wpłynie)] 

Rozdziały: 9.2, 
9.7, 9.31 

Obszary wrażliwe 
na eutrofizację 
wywołaną 
zanieczyszczenia
mi pochodzącymi 
ze źródeł 
komunalnych 

Rozdział: 3 

TAK (cały kraj) NIE Tak (cały kraj) NIE 

Wykaz obszarów 
przeznaczonych 
do ochrony 
siedlisk lub 
gatunków, o 
których mowa w 
przepisach 
ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. 
o ochronie 
przyrody, dla 
których 
utrzymanie lub 
poprawa stanu 
wód jest ważnym 
czynnikiem w ich 
ochronie. 

Rozdziały: 9.18, 
9.21 

Ostoja na Zatoce 
Pomorskiej, 
przedmioty ochrony 
obszaru chronionego 
zależne od wód – 
siedlisko 1110, 
Phocoena phocoena, 
Alosa fallax – nie 
stwierdzono 
oddziaływań 
znaczących (patrz 
Rozdział 9.18 ROOŚ). 

Obszar mający 
znaczenie dla sieci 
Natura 2000 – 
Trzebiatowsko-
Kołobrzeski Pas 
Nadmorski – JCW 
Sarbinowo – Dziwna 
(CWIIWB8): 
przedmioty ochrony 
obszaru chronionego 
zależne od wód – 
siedlisko 1130, 
siedlisko 1150, 
siedlisko 1210 (tylko 
wariant Niechorze-
Pogorzelica), siedlisko 
1330, siedlisko 3150, 
siedlisko 4010, 

siedlisko 6430, 
siedlisko 7110, 
siedlisko 7120, 
siedlisko 91D0, 
siedlisko 91E0, Apium 
repens, Lampetra 
fluviatilis – nie   
stwierdzono 
oddziaływań 
znaczących (patrz 
Rozdział 9.21 ROOŚ). 

Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków 
Natura 2000 – Zatoka 
Pomorska – JCW 
Sarbinowo-Dziwna 
(CWIIWB8): Alca 
torda (przelotne), Alca 

NIE 

Ostoja na Zatoce 
Pomorskiej, 
przedmioty ochrony 
obszaru 
chronionego 
zależne od wód – 
siedlisko 1110, 
Phocoena 
phocoena, Alosa 
fallax – nie 
stwierdzono 
oddziaływań 
znaczących (patrz 
Rozdział 9.18 
ROOŚ). 

Obszar mający 
znaczenie dla sieci 
Natura 2000 – 
Trzebiatowsko-
Kołobrzeski Pas 
Nadmorski – JCW 
Sarbinowo-Dziwna 
(CWIIWB8): 
przedmioty ochrony 
obszaru 
chronionego 
zależne od wód – 
siedlisko 1130, 
siedlisko 1150, 
siedlisko 1210 

(tylko wariant 
Niechorze-
Pogorzelica), 
siedlisko 1330, 
siedlisko 3150, 
siedlisko 4010, 
siedlisko 6430, 
siedlisko 7110, 
siedlisko 7120, 
siedlisko 91D0, 
siedlisko 91E0, 
Apium repens, 
Lampetra fluviatilis 
– nie stwierdzono 
oddziaływań 
znaczących (patrz 
Rozdział 9.21 
ROOŚ). 

NIE 
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Obszary chro-
nione na pod-
stawie ustaleń 
Planu gospoda-
rowania wo-
dami na obsza-
rze dorzecza 
Odry/Miejsce 
analiz w 
Raporcie 

Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Czynnik/element 

wykazu (przedmiot 
oceny) 

Czy 
Przedsięwzięcie 
wpłynie na cele 

środowiskowe? 
[TAK 
(wpłynie)/NIE 
(nie wpłynie)] 

Czynnik/element 
wykazu 
(przedmiot 
oceny) 

Czy 
Przedsięwzięcie 
wpłynie na cele 

środowiskowe? 
[TAK 
(wpłynie)/NIE 
(nie wpłynie)] 

torda (zimujące), 
Cepphus grylle 
(zimujące), Clangula 
hyemalis (zimujące), 
Gavia arctica 
(przelotne), Gavia 
arctica (zimujące), 
Gavia stellata 
(przelotne), Gavia 
stellata (zimujące), 
Melanitta fusca 
(zimujące), Melanitta 
nigra (przelotne), 
Melanitta nigra 
(zimujące), Mergus 
serrator (zimujące), 
Podiceps auritus 
(zimujące), Podiceps 
cristatus (zimujące), 
Podiceps grisegena 
(zimujące) - nie 
stwierdzono 
oddziaływań 
znaczących (patrz 
Rozdział 9.18 ROOŚ).  

Obszar Specjalnej 
Ochrony Ptaków 
Natura 2000 – 
Zatoka Pomorska – 
JCW Sarbinowo-
Dziwna 
(CWIIWB8): Alca 
torda (przelotne), 
Alca torda 
(zimujące), 
Cepphus grylle 
(zimujące), 
Clangula hyemalis 
(zimujące), Gavia 
arctica (przelotne), 
Gavia arctica 
(zimujące), Gavia 
stellata (przelotne), 
Gavia stellata 
(zimujące), 
Melanitta fusca 
(zimujące), 
Melanitta nigra 
(przelotne), 
Melanitta nigra 

(zimujące), Mergus 
serrator (zimujące), 
Podiceps auritus 
(zimujące), 
Podiceps cristatus 
(zimujące), 
Podiceps grisegena 
(zimujące) – nie 
stwierdzono 
oddziaływa 
znaczących  (patrz 
Rozdział 9.18 
ROOŚ). 

Wykaz obszarów 
przeznaczonych 
do ochrony 
gatunków 
zwierząt 
wodnych o 
znaczeniu 
gospodarczym. 

NIE NIE NIE NIE 

 Wnioski z oceny wpływu Przedsięwzięcia na cele środowiskowe 

Na podstawie przyjętych założeń projektowych, rozwiązań technicznych (patrz Rozdział 3 ROOŚ) 

oraz ustaleń w zakresie charakterystyki środowiska i wyników przeprowadzonej oceny 

oddziaływania (patrz Rozdziały 5 i 9 ROOŚ), nie przewiduje się, aby Przedsięwzięcie wpływało na 

zagrożenie możliwość osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla wód śródlądowych 

i obszarów chronionych. 

10.3 Bałtycki Plan Działań HELCOM 

 Opis uwarunkowań  

Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego środowiska Bałtyku oceniane jest według kryteriów 

ustalonych dla czterech zasadniczych sektorów interwencji: 



 
 

 

 

 

 

907 

 

 

• eutrofizacja – celem jest osiągniecie stanu, w którym Bałtyk nie będzie dotknięty eutrofizacją, 

zaś wyznacznikiem tego stanu jest osiągnięcie operacyjnych celów ekologicznych: 

o stężenia substancji odżywczych zbliżone do poziomu naturalnego, 

o przejrzysta woda, 

o zakwity glonów na naturalnym poziomie, 

o naturalne występowania i rozmieszczenie roślin i zwierząt, 

o naturalny poziom natlenienia wód; 

• substancje niebezpieczne – celem jest osiągnięcie takiego stanu Morza Bałtyckiego, gdy życie 

organizmów nie będzie zagrożone obecnością substancji niebezpiecznych. Operacyjne cele 

ekologiczne to: 

o stężenia substancji niebezpiecznych w niewielkim stopniu odbiegające od naturalnych, 

o wszystkie ryby przydatne do konsumpcji, 

o brak problemów zdrowotnych u zwierząt, 

o skażenie radioaktywne na poziomie sprzed awarii w Czarnobylu; 

• różnorodność biologiczna i ochrona przyrody – celem strategicznym jest osiągnięcie 

korzystnego stanu ochrony bioróżnorodności Morza Bałtyckiego, celami operacyjnymi 

służącymi osiągnięciu tego celu są: 

o odtworzenie i utrzymanie integralności dna morskiego na poziomie gwarantującym 

funkcjonowanie ekosystemów, 

o wykazywanie przez siedliska i powiązane z nimi gatunki rozmieszczenia, liczebności 

i jakości zgodnie z przeważającymi warunkami fizjograficznymi, geograficznymi 

i klimatycznymi, 

o jakość wody odpowiadająca dla zapewnienia integralności, struktury i funkcjonowania 

ekosystemu, jaki ma być odtworzony lub zachowany; 

• działalność na morzu – celem strategicznym w tym segmencie jest prowadzenie transportu 

morskiego i innej działalności na morzu w sposób przyjazny dla środowiska morskiego, jego 

osiągnięciu mają służyć operacyjne cele w zakresie zarządzania: 

o zakaz nielegalnych zrzutów - jako przestrzeganie już istniejących międzynarodowych 

uregulowań prawnych, 

o bezpieczny transport morski bez incydentów powodujących zanieczyszczenie, 

o skuteczna służba ratownicza i reagowania na wypadki wyposażona w odpowiedni potencjał 

ratowniczy, 

o minimalizacja zanieczyszczeń ściekami ze statków, 

o brak przypadku introdukcji gatunków obcych ze statków, 

o zminimalizowanie zanieczyszczeń atmosfery przez statki, 

o brak szkodliwych zrzutów z platform wydobywczych na morzu, 

o zminimalizowanie zagrożeń związanych z konstrukcjami na morzu.  

 

Cele strategiczne i operacyjne są wiążące dla całości wód Morza Bałtyckiego, przy czym analizy 

stanu i postępów w osiąganiu celów są prowadzone dla subakwenów. Z punktu widzenia obszaru 

oddziaływania Przedsięwzięcia istotny jest subakwen Basen Borholmski. Zgodnie z oceną stanu 

przeprowadzoną w ramach drugiej kompleksowej oceny stany Morza Bałtyckiego przez Helcom 

(State of the Baltic Sea – Second HELCOM holistic assessmnet 2011-2016) – wynik dla subakwenu 

Basen Borholmski stanowi o nieosiągnięciu dobrego stanu ekologicznego. Również ocena miar 

cząstkowych wskazuje na brak osiągnięcia stanu dobrego w poszczególnych kategoriach 

składowych. Jak wynika z przeprowadzonej oceny oddziaływania (patrz Rozdział 9 ROOŚ), 

realizacja Przedsięwzięcia nie będzie istotnie wpływać na zmianę stanu ekologicznego w żadnej z 

wymienionych kategorii składowych.   

 Wnioski z oceny wpływu Przedsięwzięcia na cele środowiskowe 

Na podstawie przyjętych założeń projektowych, rozwiązań technicznych (patrz Rozdział 3 ROOŚ) 

oraz ustaleń w zakresie charakterystyki środowiska i wyników przeprowadzonej oceny 

oddziaływania (patrz Rozdziały 5 i 9 ROOŚ), nie przewiduje się wpływu Przedsięwzięcia na 

możliwość osiągnięcia celów na rzecz ochrony środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego.  
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11. ODDZIAŁYWANIA SKUMULOWANE 

W ramach ocen oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko, dla wszystkich zasobów/receptorów 

wrażliwych na jego oddziaływania, przeprowadzono analizy oddziaływań skumulowanych. Do oceny 

zakwalifikowano oddziaływania związane z realizacją lub eksploatacją odrębnych przedsięwzięć, 

znajdujących się w strefie potencjalnej kumulacji z oddziaływaniami przedmiotowego 

Przedsięwzięcia. Takie inwestycje i działania podzielone zostały na pięć kategorii: 

• kategoria I – pozostałe elementy projektu Baltic Pipe – część morska Projektu zlokalizowana 

poza polskimi obszarami morskimi; 

• kategoria II – budowa lądowego gazociągu łączącego Przedsięwzięcie z krajowym systemem 

przesyłowym gazu; 

• kategoria III – przedsięwzięcia odrębne, niezwiązane z przedmiotowym Przedsięwzięciem, ale 

mogące powodować kumulację jego oddziaływań, istniejące lub planowane, dla których wydano 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach; 

• kategoria IV - przedsięwzięcia odrębne, niezwiązane z przedmiotowym Przedsięwzięciem, ale 

mogące powodować kumulację jego oddziaływań na integralność spójność i przedmioty ochrony 

obszarów Natura 2000.  

Dla każdego zasobu/receptora indywidualnie wskazywano oddziaływania, które mogą się 

kumulować na poszczególnych etapach realizacji Przedsięwzięcia, a następnie oceniano znaczenie 

tych oddziaływań, dokonując ich klasyfikacji do jednej z 4 kategorii oddziaływania: oddziaływanie 

pomijalne, małe, umiarkowane, duże, zgodnie ze skalą zaprezentowaną w tabeli poniżej.  

 

Ocena miała charakter opisowy, a klasyfikacja oddziaływań opierała się na dostępnej wiedzy oraz 

dotychczasowych doświadczeniach związanych z realizacją innych podobnych przedsięwzięć.  

Tabela 11-1 Wynik kumulacji oddziaływań.  

Oddziaływania skumulowane pomijalne 

Oddziaływania skumulowane małe 

Oddziaływania skumulowane umiarkowane 

Oddziaływania skumulowane duże 

11.1 Rodzaje emisji/zaburzeń mogących powodować kumulację oddziaływań 

Przedsięwzięcia na morzu 

Emisje i zaburzenia, mogące powodować oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko oraz ich 

źródła, zostały przedstawione w Rozdziale 5 oraz opisane w Rozdziale 9. W poniższej tabeli (Tabela 

11-2) przedstawiono emisje i zaburzenia oraz ich źródła, które mogą podlegać wzmocnieniu w 

przypadku realizacji równoległej Przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć typowych dla przestrzeni 

morskiej, oraz określono strefy w jakich może dochodzić do potencjalnej interakcji oddziaływań.    

Tabela 11-2 Emisje/zaburzenia, ich źródła oraz strefy kumulacji oddziaływań na morzu. 

Rodzaj emisji  
lub zaburzenia 

Źródło emisji 
Rodzaj 
oddziaływań 

Rodzaj 
przedsięwzięcia 

Strefa kumulacji 

Ingerencja w 
dno 

• Przygotowanie 
dna pod 
układanie 
gazociągu/kabli 

• Przygotowanie 
dna pod budowę 
fundamentów 

• Niszczenie  
i zmiana siedlisk 

• Zmniejszenie 
liczebności 
populacji 

• Zmniejszenie 
bazy 
żerowiskowej 

• MFW 

• Kable 

• Sektor ropa i gaz 

Rejon inwestycji  
i bezpośrednie 
sąsiedztwo 

Wzrost 
koncentracji 
zawiesiny w 
wodzie 

• Zakopywanie 
gazociągu 

• Instalacja 
fundamentów 

• Zmiana 
warunków 
bytowania 

 

• MFW 

• Sektor ropa i gaz 

• Kable  

Kilkanaście 
kilometrów wokół 
inwestycji 
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Rodzaj emisji  
lub zaburzenia 

Źródło emisji 
Rodzaj 
oddziaływań 

Rodzaj 
przedsięwzięcia 

Strefa kumulacji 

• Układanie kabli 

Redystrybucja 
zanieczyszczeń 
zdeponowanych  
w osadach 

• Zakopywanie 
gazociągu 

• Przygotowanie 
dna pod 
posadowienie 
fundamentów 

• Instalacja 
fundamentów 

• Układanie kabli 

• Emisja ciepła  
z kabli 

• Zmiana 
warunków 
bytowania 

• Spadek 
liczebności 
populacji 

• Wzrost 
koncentracji 
zanieczyszczeń  
w organizmach 
ryb  
gatunków 
komercyjnych 

• MFW 

• Sektor ropa i gaz 

• Kable 

Rejon inwestycji  
i bezpośrednie 
sąsiedztwo 

Osadzanie się 
wzburzonego 
sedymentu 

• Układanie 
gazociągu 

• Przygotowanie 
dna pod 

posadowienie 
fundamentów 

• Instalacja 
fundamentów 

• Układanie kabli 

• Zmiana 
warunków 

bytowania 

 

• MFW 

• Sektor ropa i gaz 

• Kable 

Kilkanaście 
kilometrów wokół 
inwestycji 

Efekt „sztucznej 
rafy” 

• Ułożony na dnie 
gazociąg 

• Konstrukcje 
zabezpieczające 
rurociągi/kable/f
undamenty 

• Posadowione 
fundamenty 

• Tworzenie 
nowych siedlisk 

• Zmiana składów 
gatunkowych 

• Wzrost bazy 
pokarmowej 

• Zmiana 
warunków 
bytowania 

• MFW 

• Sektor ropa i gaz 

• Kable 

Rejon inwestycji 

Zwiększenie 
hałasu 
podwodnego  
(etap budowy) 

• Depozycja 
materiału 
skalnego 

• Posadowienie 
fundamentów 

• Detonacja 
niewybuchów 

• Układanie kabli 

• Ruch statków 

• Wypieranie z 

siedlisk 

• Zmiana 
warunków 
bytowania 

• Przesunięcie 
progu 
słyszalności  

• Uszkodzenie 
ciała 

• Śmiertelność 

• Zmniejszenie 
połowów 

• MFW 

• Sektor ropa i gaz 

• Kable 

Do kilkudziesięciu 
kilometrów wokół 
inwestycji w 
przypadku 
palowania 
fundamentów (bez 
działań 
minimalizują-cych) 
lub detonacji 
amunicji. 

Zmiany w 
reżimie prądów 
morskich  
i falowania  

• Instalacje na 
dnie (rurociągi, 
fundamenty, 
kable) 

• Wymywanie 

• MFW 

• Sektor ropa i gaz 

• Kable  

Rejon inwestycji 

Emisja ciepła, 
wzrost 
temperatury  

• Rurociągi 

• Kable 

 

• Zmiany 
potencjału 
oksydacyjno-
redukcyjnego 

• Zmiany 
aktywności 
mikrobiologiczne
j osadów 

• Pojawienie się 
obcych 
gatunków 

• MFW 

• Infrastruktura 
przesyłowa  

W miejscu 
inwestycji 

Pojawienie się 
nowych 

• Fundamenty • Efekt bariery • MFW 
W miejscu 
inwestycji i w jej 
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Rodzaj emisji  
lub zaburzenia 

Źródło emisji 
Rodzaj 
oddziaływań 

Rodzaj 
przedsięwzięcia 

Strefa kumulacji 

konstrukcji pod 
powierzchnią 
morza  

• Rurociągi 

 

• Zmiana 
warunków 
bytowania 

• Utrudnienia dla 
żeglugi i 
nawigacji 

• Sektor ropa i gaz 

• Kable 

bezpośrednim 
sąsiedztwie 

Emisja pola  
i promieniowania 
elektromagnetyc
znego 

• Kable 

• Zaburzenie 
orientacji 

• Zmiany  
w wykorzystaniu 
przestrzeni 

• Zakłócenia 
systemów 
radarowych 

• Zakłócenia 
żeglugi  
i nawigacji 

• MFW 

• Infrastruktura 
przesyłowa  

W miejscu 
inwestycji 

Emisja hałasu 
nawodnego 

• Rotory MFW 

• Stacje 
transformatorow
e 

• Ruch statków 

• Płoszenie 

• Wypieranie z 
siedlisk 

• MFW 

• Sektor ropa i gaz 

• Stacje 
elektroenergetyc
zne 

• Żegluga 

Na obszarze 
inwestycji 

Emisja 
zanieczyszczeń 
powietrza 

• Statki 

• Helikoptery 

• Pogorszenie 
warunków 
bytowania 
zwierząt 

 

• MFW 

• Sektor ropa i gaz 

• Kable 

• Żegluga 

Na obszarze 

inwestycji 

Emisja 
zanieczyszczeń 
wody 

• Statki 

• Wycieki ze 
statków  
i rurociągów 

• Ochrona przed 

korozją 

• Spoinowanie 

• Środki do 
ochrony przed 
porastaniem 
konstrukcji 
morskich  

• Pogorszenie 

warunków 
bytowania 

 

• MFW 

• Sektor ropa i gaz 

• Kable 

• Żegluga 

Na obszarze 

inwestycji i do 
kilkunastu 
kilometrów wokół  

Wytwarzanie 
odpadów 

• Proces budowy 

• Statki budowlane 
i serwisowe 

• Obsługa budowy 
i serwisu 

• Pogorszenie 
warunków 
bytowania 

• MFW 

• Sektor ropa i gaz 

• Kable 

• Żegluga 

Na obszarze 
inwestycji 

 

Jak widać z przedstawionego zestawienia (Tabela 11-2), największą strefę potencjalnej kumulacji 

oddziaływań wykazuje hałas podwodny, emitowany w trakcie fundamentowania konstrukcji, 

podczas wbijania w dno morskie fundamentu (monopal) lub pali stabilizujących fundament (tripod, 

jacket). Takie oddziaływania są typowe dla etapu budowy fundamentów, stosowanych do 

posadowienia morskich elektrowni wiatrowych, morskich stacji elektroenergetycznych oraz 

platform wydobywczych. Jak wynika z modelowań hałasu podwodnego, wykonanych na potrzeby 

oceny oddziaływania na środowisko dla morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich 

(SMDI Grupa Doradcza, 2015), strefa istotnego podniesienia poziomu hałasu w środowisku 

morskim podczas palowania jednego fundamentu może sięgać kilkudziesięciu kilometrów od źródła 

hałasu (ok. 80 km). Istotnym oddziaływaniem związanym z emisją hałasu podwodnego podczas 

realizacji Przedsięwzięcia może być natomiast działanie nieplanowane związane z detonacją 

niewybuchów amunicji konwencjonalnej. Jak wynika z modelowania przeprowadzone na potrzeby 
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Przedsięwzięcia, najdalej idącym scenariuszem w zakresie propagacji takiego hałasu, który może 

powodować efekt TTS u morświna jest strefa do ok. 19 km. Strefa kumulacji znaczących 

oddziaływań związanych z emisją hałasu podwodnego może więc sięgać do ok. 100 km. 

 

Inwestycje morskie mogą kumulować oddziaływania Przedsięwzięcia na ptaki związane z efektem 

płoszenia podczas prac budowalnych/likwidacyjnych i serwisowych. Strefa unikania statków 

budowlanych, zarówno w przypadku gazociągu, jak i MFW, czy platform morskich to ok. 1500 m 

wokół statku/miejsca budowy, a więc strefa kumulacji może wynieść łącznie do ok. 3 km. Kolejnym 

oddziaływaniem na ptaki, który może ulegać wzmocnieniu w przypadku kumulacji, jest efekt 

wypłoszenia, związany z hałasem nawodnym oraz ruchem skrzydeł wirnika MFW. Dotyczy on bufora 

ok. 2 km wokół farmy. Strefa kumulacji będzie więc wynosić od ok. 3,5 km w przypadku układania 

gazociągu lub prowadzenia innych prac w sąsiedztwie istniejącej MFW.  

 

Kolejnym rodzajem oddziaływań, mogącym kumulować się w sposób istotny w wyniku realizacji 

odrębnych przedsięwzięć poza miejscem ich realizacji, jest osadzanie się wzburzonego w trakcie 

procesu budowlanego sedymentu. Wyniki analiz zaprezentowano w Rozdziale 5.1.3 Raportu. Strefy 

rozprzestrzeniania się zawiesiny zostały określone również dla inwestycji takich jak morskie farmy 

wiatrowe. Strefa kumulacji może więc wynieść do 40 km.  

 

Ostatnim rodzajem emisji, która powoduje oddziaływania mogące się kumulować w związku 

z realizacją Przedsięwzięcia, są ewentualne skażenia wody na skutek nieprzewidzianych zdarzeń 

prowadzących do wycieku produktów ropopochodnych. Zanieczyszczenia olejowe przemieszczają 

się na powierzchni morza z prędkością wypadkową dla prędkości warstwy powierzchniowej wody, 

wymuszonej działaniem wiatru oraz od prędkości prądów morskich. Wszelkie zmiany tych 

parametrów powodują zmiany kształtu rozlewu. Stwierdzono, że istotne oddziaływanie na 

środowisko nie powinno przekroczyć zasięgów rzędu kilkunastu kilometrów.  

 

Podsumowując należy stwierdzić, że ocenie wpływu skumulowanego powinny podlegać 

przedsięwzięcia istniejące lub planowane, zlokalizowane nie dalej niż w promieniu 100 km wokół 

planowanych tras Przedsięwzięcia, przy czym w kolejnych strefach powinny być oceniane: 

• strefa 1 – w promieniu do 100 km – przedsięwzięcia mogące powodować kumulację 

oddziaływań związanych z emisją hałasu przy palowaniu fundamentów (bez działań 

minimalizujących), w trakcie ewentualnego oczyszczania dna z niewybuchów poprzez ich 

detonację, a tym samym mogące powodować skumulowany efekt wypłoszenia ryb i ssaków 

morskich lub uszkodzeń ciała lub słuchu tych organizmów. Do takich przedsięwzięć mogą 

należeć: dalsze odcinki Projektu Baltic Pipe, morskie farmy wiatrowe lub/i platformy 

wydobywcze lub/i stacje transformatorowe oraz stacje badawcze instalowane na wbijanych w 

dno fundamentach; 

• strefa 2 – w promieniu do ok. 40 km od trasy Przedsięwzięcia – przedsięwzięcia mogące 

powodować kumulację oddziaływań związanych ze wzburzaniem osadów dennych na etapie 

budowy i likwidacji gazociągu, np.: dalsze odcinki Projektu Baltic Pipe, obszary wydobycia 

surowców z dna morskiego, farmy wiatrowe, kable lub inne rurociągi układane na dnie, wiertnie 

i platformy wydobywcze, stacje transformatorowe; 

• strefa 3 – w promieniu do kilkunastu km od trasy Przedsięwzięcia – przedsięwzięcia mogące 

powodować kumulację oddziaływań związanych z zanieczyszczeniami olejowymi podczas 

prowadzonych prac budowlanych gazociągu, np.: dalsze odcinki Baltic Pipe, obszary budowy 

innych inwestycji morskich lub trasy żeglugowe; 

• strefa 4 – w promieniu ok. 3,5 km od miejsca budowy Przedsięwzięcia – przedsięwzięcia mogące 

powodować efekt płoszenia ptaków i efekt wypierania z siedlisk, np.: dalsze odcinki Projektu 

Baltic Pipe, morskie farmy wiatrowe, obszary budowy innych inwestycji, trasy żeglugowe; 

• strefa 5 – w bezpośrednim sąsiedztwie trasy Przedsięwzięcia - przedsięwzięcia, które mogą 

powodować inne miejscowe oddziaływania, które wskazuje Tabela 11-2, jak: kable, statki, 

wiertnie.  
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11.2 Rodzaje emisji/zaburzeń mogących powodować kumulację oddziaływań 

Przedsięwzięcia na lądzie 

W poniższej tabeli przedstawiono emisje i zaburzenia oraz ich źródła, które mogą podlegać 

wzmocnieniu w przypadku realizacji równoległej Przedsięwzięcia i innych przedsięwzięć typowych 

dla obszaru lądowego, oraz określono strefy w jakich może dochodzić do potencjalnej interakcji 

oddziaływań. 

Tabela 11-3 Emisje, ich źródła oraz strefy kumulacji oddziaływań na lądzie. 

Rodzaj emisji  
lub zaburzenia 

Źródło emisji 
Rodzaj 
oddziaływań 

Rodzaj 
przedsięwzięcia 

Strefa kumulacji 

Fizyczne 
przekształcenie 
powierzchni 
terenu, w tym 
zmiana jego 
pokrycia  

• Place budowy 

• Drogi dojazdowe 

• Składowiska 
materiałów 

• Odlesione strefy 
kontroli/bezpiecz
eństwa 

• Wykopy 

• Zniszczenie 
stanowisk/siedlis
k gatunków  

• Zwiększenie 
śmiertelności 

zwierząt 
związane m.in. z 
uwięzieniem w 
wykopach, 
zasypywaniem 
siedlisk 
tymczasowych 
(np. głębokie 
koleiny 
wypełnione 
wodą) 

• Zabudowa 
mieszkaniowa 

• Budowa dróg, 
chodników, 
ścieżek 
rowerowych  

• Infrastruktura 
techniczna 

• Infrastruktura 
turystyczna 

• Wycinka drzew 

• Obszar Natura 
2000 

• Siedlisko 
przyrodnicze 

• Siedlisko 
gatunku 

• Granice 
kompleksu 
leśnego 
(ekosystemu) 

Zaburzenie 
stosunków 
wodnych 

• Odwadniane 
wykopy 

• Drenaże, 
melioracje 

• Instalacje wodne 

• Pogorszenie 
kondycji 
gatunków oraz 
ich stanu 
siedlisk, a w 
konsekwencji 
nawet wyparcie 
z siedlisk 
(oddziaływanie 
wtórne) 

• Zbiorniki 
retencyjne 

• Obiekty 
budowalne 

• Infrastruktura 
techniczna 

• JCWP 

• JCWPd 

Zajęcie terenu 

• Place budowy 

• Drogi dojazdowe 

• Składowiska 
materiałów 

• Wykopy 

• Utrata 
powierzchni 
siedlisk 
gatunków 
 

• Zabudowa 

mieszkaniowa 

• Budowa dróg, 

chodników, 

ścieżek 

rowerowych  

• Infrastruktura 

techniczna 

• Infrastruktura 

turystyczna 

• Obszar Natura 
2000 

• Siedlisko 
przyrodnicze 

• Siedlisko 
gatunku 

• Granice 
kompleksu 
leśnego 
(ekosystemu) 

Zwiększone 
natężenie ruchu 
pojazdów 

• Transport 
materiałów 

• Transport 
pracowników 

• Ruch turystyczny 

• Zwiększona 
śmiertelność w 
wyniku kolizji (w 
szczególności 
herpetofauny) 

• Emisja 
zanieczyszczeń 

• Uciążliwość dla 
mieszkańców i 

turystów 

• Zabudowa 

mieszkaniowa 

• Infrastruktura 

techniczna 

• Infrastruktura 

turystyczna 

• Miejscowość 

• Ważny szlak 
komunikacyjny 

• Obszar 
turystyczny/wyp
oczynkowy 

• Miejsca migracji 
zwierząt 

Emisja hałasu i 
wibracji 

• Prace sprzętu 
budowlanego 

• Prace 
instalacyjne  

• Płoszenie i 
niepokojenie 
zwierząt oraz 
zaburzenie ich 
funkcjonowania 
skutkujące 

• Zabudowa 

mieszkaniowa 

• Budowa dróg, 

chodników, 

• Strefa 
przekroczenia 
norm 
hałasowych 
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Rodzaj emisji  
lub zaburzenia 

Źródło emisji 
Rodzaj 
oddziaływań 

Rodzaj 
przedsięwzięcia 

Strefa kumulacji 

• Ruch 
samochodów 

wyparciem z 
siedlisk 

ścieżek 

rowerowych  

• Infrastruktura 

techniczna 

• Infrastruktura 

turystyczna 

• Strefa reakcji 
behawioralnych 
gatunków 

 

Większość oddziaływań Przedsięwzięcia na obszarach lądowych, które mogą podlegać kumulacji, 

w odróżnieniu od obszarów morskich, związanych jest z obszarową, fizyczną ingerencją 

w środowisko przyrodnicze. Skutkiem oddziaływań jest natomiast przede wszystkim ograniczenie 

zasięgu występowania siedlisk lub gatunków w przestrzeni, zmniejszenia reprezentatywności 

siedlisk, właściwego stanu ochrony lub zasięgu występowania. Z tego powodu, strefy potencjalnych 

kumulacji zostały odniesione nie do zasięgu odległościowego liczonego w kilometrach, ale do granic 

obszarów wyznaczonych do ochrony danych siedlisk lub gatunków (obszary Natura 2000) lub do 

granic danego siedliska przyrodniczego lub ekosystemu lub siedliska występowania danego 

gatunku (receptora oddziaływania – fauny lub flory). Granice stref kumulacji oddziaływań na 

lokalne społeczności zostały natomiast odniesione do danej miejscowości lub/i ośrodka 

turystycznego oraz ważnych tras komunikacyjnych między nimi.  

11.3 Przedsięwzięcia mogące powodować kumulację oddziaływań na morzu 

Na podstawie analizy określonych wyżej rodzajów oddziaływań, które mogą ulegać kumulacji oraz 

stref, w których może ona zachodzić, wytypowano rodzaje przedsięwzięć z pięciu kategorii, 

o których mowa we wstępie Rozdziału. Następnie dokonano weryfikacji planów inwestycyjnych oraz 

projektu planu zagospodarowania obszarów morskich i wskazano przedsięwzięcia, które mogą 

powodować oddziaływania skumulowane z Przedsięwzięciem. Zostały one przedstawione na mapie 

poniżej (Rysunek 11-1) i dalej krótko scharakteryzowane. 

 

 

Rysunek 11-1 Przedsięwzięcia mogące powodować kumulację oddziaływań na morzu. 
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1) Projekt Baltic Pipe, dalsza morska część morska gazociągu – przedsięwzięcie zaliczono 

do kategorii I.  

Inwestycja obejmuje budowę rurociągu stanowiącego kontynuację Przedsięwzięcia przez wody 

duńskie po zachodniej stronie Bornholmu, następnie przez wody szwedzkie i ponownie przez wody 

duńskie do miejsca wyjścia na południe od miejscowości Faxe Bugt. Długość odcinka podmorskiego 

Baltic Pipe zlokalizowana poza jurysdykcją Polski wynosi ok. 192 km. 

 

Oddziaływania gazociągu w ramach tego przedsięwzięcia będą tożsame z oddziaływaniami 

Przedsięwzięcia objętego niniejszym wnioskiem. Oddziaływania skumulowane obydwu części 

rurociągu Baltic Pipe będą miały charakter transgraniczny, dlatego zostały przedstawione i opisane 

w odrębnym rozdziale (patrz Rozdział 12 ROOŚ).  

2) Morskie farmy wiatrowe w ramach obszaru przeznaczonego pod pozyskiwanie 

energii odnawialnej na Ławicy Odrzanej w Projekcie PZPPOM - inwestycje przypisane 

do Kategorii IV.  

W Projekcie PZPPOM wskazane zostały obszary przeznaczone pod rozwój morskich farm 

wiatrowych. Jeden z obszarów znajduje się 500 m na wschód od trasy przebiegu Przedsięwzięcia 

w wariancie Rogowo (patrz Rozdział 9.25 ROOŚ). Na obecnym etapie, na obszarze wyznaczonym 

w Projekcie PZPPOM nie obowiązują żadne pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych 

wysp, konstrukcji i urządzeń pod MFW, a tym bardziej nie zostały wydane decyzje  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla MFW lub infrastruktury przyłączeniowej. Ponadto, 

wydawanie tych pozwoleń zostało wstrzymane zarządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej do czasu uchwalenia planu zagospodarowania obszarów morskich.  

Rozwój morskich farm wiatrowych na północnym stoku Ławicy Odrzanej, przewidziany w projekcie 

planu zagospodarowania obszarów morskich, nastąpi nie wcześniej niż w latach 2028-30 (FNEZ, 

2018), a więc prace związane z przygotowaniem i realizacją tych inwestycji, które mogłyby  

w sposób istotny zwiększyć skalę oddziaływań na rozpatrywane receptory (zwłaszcza w zakresie 

hałasu z procesu palowania fundamentów elektrowni wiatrowych oraz oddziaływania na ptaki) nie 

będą kumulować się z oddziaływaniami Przedsięwzięcia. 

 

3) Gazociąg podmorski Nord Stream 1 oraz Nord Stream 2 – przedsięwzięcia przypisane do 

Kategorii III. 

Rurociąg podmorski Nord Stream 1 służy do przesyłania gazu ziemnego z Rosji do Niemiec. 

Gazociąg poprowadzony jest po dnie Morza Bałtyckiego, o długości ok. 1222 km, na który składają 

się 2 nitki gazociągu. Pierwsza nitka gazociągu została oddana do użytku w listopadzie 2011 r., 

druga – w październiku 2012 r. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację gazociągu jest 

konsorcjum Nord Stream AG. 

Rurociąg podmorski Nord Stream 2, podobnie jak Nord Stream 1, służy do przesyłania gazu 

ziemnego z Rosji do Niemiec i będzie przebiegał równolegle do Nord Stream 1. Podmiotem 

odpowiedzialnym za realizację gazociągu jest Nord Stream 2 AG. Jego budowa nie została 

dotychczas zakończona. 

 

W obu przypadkach przyjmuje się lokalizację w Strefie 4 oddziaływań. Biorąc pod uwagę lokalizację 

gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 (miejsce krzyżowania z Baltic Ppie zlokalizowane 

w odległości ok. 1,5 km od granicy EEZ PL), zakładany sposób układania Przedsięwzięcia (układanie 

na dnie, bez zakopywania na głębokościach powyżej 20 m) i brak synchronizacji robót etapu 

budowy w odniesieniu do Nord Stream 2, nie przewiduje się, by mogło dojść do kumulacji 

oddziaływań z wyżej wymienionymi gazociągami. 
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4) Morskie farmy wiatrowe zlokalizowane na niemieckich obszarach morskich: Arcadis 

Ost, Baltic Eagle oraz Wikinger Sud – przedsięwzięcia przypisane do Kategorii IV. 

W kwietniu 2018 r. rozstrzygnięty został przetarg na realizację MFW na niemieckich wodach.  

W wyniku aukcji wyłonione zostały trzy projekty Arcadis Ost, Baltic Eagle oraz Wikinger Sud 

zlokalizowane w Strefie 1 oddziaływań tj. w odległości mniejszej niż 100 km od trasy przebiegu 

Przedsięwzięcia, niezależnie od wybranego wariantu. Dokładny termin realizacji przedsięwzięć nie 

jest znany, jednak zakłada się ich realizację w latach 2021 – 2025. Najbliżej od Przedsięwzięcia,  

w odległości ok. 45 km znajduje się projekt Wikinger Sud o przewidywanej mocy 10 MW. Kolejne 

projekty zlokalizowane są w odległości ok. 60 km Baltic Eagle (476 MW) oraz ok. 70 km Arcadis 

Ost (247 MW).  

 

Przewiduje się, że do kumulacji oddziaływań z oddziaływaniami Przedsięwzięcia może dojść 

w odniesieniu do fauny morskiej w związku z emisją hałasu podwodnego w przypadku 

jednoczesnego palowania fundamentów MFW oraz detonacji niewybuchów (ryby, ssaki morskie). 

Aby wystąpiła kumulacja oddziaływania, detonacja niewybuchów broni konwencjonalnej musiałaby 

wystąpić na odcinku Przedsięwzięcia zlokalizowanym w okolicach polskiej granicy WSE, w czasie, 

w którym na farmie wiatrowej będzie prowadzone palowanie fundamentów. Ponieważ samo 

wystąpienie konieczności detonacji uznano za zdarzenie nieplanowane to prawdopodobieństwo 

kumulacji należy uznać za wyjątkowo niskie. Ponadto, biorąc pod uwagę znaczną odległość 

Przedsięwzięcia od planowanych MFW, nawet w przypadku kumulacji nie wystąpią oddziaływania 

w postaci obrażeń śmiertelnych czy trwałego uszkodzenia organizmów ssaków czy ryb. Przy 

palowaniu fundamentów farm wiatrowych na morzu, ewentualne uszkodzenia u ssaków morskich 

wrażliwych na hałas podwodny mogą wystąpić w najgorszym scenariuszu, bez działań 

minimalizujących (np. kurtyn bąbelkowych), maksymalnie przy 20 km (SMDI Grupa Doradcza, 

2015). Minimalna odległość Przedsięwzięcia od MFW na niemieckich wodach ponad dwukrotnie 

przekracza tę odległość. W strefie kumulacji mogłoby natomiast nastąpić wzmocnienie reakcji 

behawioralnej (wypłoszenie), byłoby to jednak oddziaływanie chwilowe i odwracalne. Dlatego też 

oddziaływania skumulowane w tym zakresie określa się jako pomijalne. 

11.4 Przedsięwzięcia mogące powodować kumulację oddziaływań na lądzie 

Na podstawie analizy określonych wyżej rodzajów oddziaływań, które mogą ulegać kumulacji 

oraz stref, w których może ona zachodzić, wytypowano rodzaje przedsięwzięć z pięciu kategorii 

(patrz Tabela 11-3). Następnie dokonano weryfikacji planów inwestycyjnych (w konsultacji  

z właściwymi organami administracji samorządowej i ochrony środowiska) oraz miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego i wskazano przedsięwzięcia, które mogą powodować 

oddziaływania skumulowane z Przedsięwzięciem. Zostały one przedstawione na mapie poniżej  

i dalej krótko scharakteryzowane.  
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Rysunek 11-2 Przedsięwzięcia mogące powodować kumulację oddziaływań na lądzie. 

1) Budowa lądowej części Baltic Pipe – przedsięwzięcie przypisane do Kategorii II oraz 

Kategorii IV.  

Inwestycja (na etapie opracowywania niniejszego raportu) jest na etapie wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Część lądowa gazociągu jest rozważana w dwóch głównych 

alternatywnych wariantach lokalizacyjnych, prowadzących do punktów połączenia z gazociągiem 

morskim (Przedsięwzięcie). Gazociągi będą się łączyć poprzez stację zaworową gazu, objętą 

niniejszym postępowaniem.  

 

Wariant Niechorze-Pogorzelica części lądowej zaczyna się od SZG, następnie przebiega w kierunku 

południowo-zachodnim i po ok. 400 metrach zmieni przebieg na południkowy omijając od wschodu 

wzniesienie Sowia Góra i dalej na południe do miejscowości Konarzewo. Następnie przez okolice 

miejscowości Konarzewo, przekraczając cieki Liwia i jej dopływ, kieruje się aż do węzła Płoty. 

Wariant Rogowo w części lądowej, podobnie jak w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica, ma 

swój początek na granicy ogrodzenia SZG, następnie przebiega w kierunku południowym 

przekraczając kanał Starej Regi do terminala Roby, i dalej - przekraczając ciek Gardominka, do 

węzła Płoty. Przewiduje się, że do kumulacji oddziaływań z oddziaływaniami p Przedsięwzięcia może 

dojść w odniesieniu do: 

• flory (szczegółowy opis oddziaływań został zawarty w Rozdziale 9.19.3 Raportu). Kumulacja 

oddziaływań Przedsięwzięcia w odniesieniu do gatunków flory dotyczyć będzie przede 

wszystkim gatunków mszaków (oba warianty) i bażyny czarnej Empetrum nigrum (wariant 

Niechorze-Pogorzelica). Kumulacja oddziaływań będzie dotyczyła zniszczenia stanowisk ww. 

gatunków flory i szaty roślinnej. Będą to oddziaływania trwałe w miejscu budowy stałych 

obiektów naziemnych (stacje zaworowe, terminal) i odwracalne, średniookresowe  

w miejscach zakopywania gazociągu czy kabli, placów budowy. Biorąc pod uwagę 

powszechność występowania gatunków flory, narażonych na oddziaływania ze strony 

Przedsięwzięcia, w nadmorskich kompleksach leśnych, nie przewiduje się, aby Przedsięwzięcie 

w kumulacji z oddziaływaniami ww. inwestycji mogło znacząco negatywnie wpłynąć na ich 
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populacje. Oddziaływania skumulowane określa się jako umiarkowane w wariancie Niechorze-

Pogorzelica, oraz małe w wariancie Rogowo; 

• fauny (szczegółowy opis oddziaływań został zawarty w Rozdziale 9.19.3 Raportu). Kumulacja 

oddziaływań Przedsięwzięcia w odniesieniu do gatunków fauny dotyczyć będzie 

zidentyfikowanych podczas inwentaryzacji gatunków ptaków lęgowych oraz nietoperzy. 

Dodatkowo kumulacja oddziaływań dotyczyć może zinwentaryzowanych gatunków płazów 

i gadów. Kumulacja oddziaływań w odniesieniu do ptaków i nietoperzy będzie dotyczyła 

zniszczenia oraz późniejszej utraty siedlisk wykorzystywanych przez ptaki w okresie lęgowym 

oraz przez nietoperze jako żerowiska lub schronienia letnie. Może ona dotyczyć również 

zniszczenia stanowisk lęgowych ptaków. Będą to oddziaływania trwałe i nieodwracalne  

w miejscach stałych wylesień i długookresowe, odwracalne w przypadku miejsc, które będą 

podlegały rekultywacji i przywróceniu do stanu wyjściowego po zakończeniu inwestycji.  

Zakłada się, że do kumulacji oddziaływań w odniesieniu do ptaków i nietoperzy dojdzie  

w granicach płatu siedlisk leśnych, w granicach którego jest ono zlokalizowane. W przypadku 

herpetofauny kumulacja oddziaływań dotyczyć może zwiększenia śmiertelności na skutek 

fizycznego przekształcenia powierzchni terenu i pracy ekip budowalnych oraz wzmożonego 

ruchu pojazdów zaangażowanych w proces budowy Przedsięwzięcia oraz gazociągu lądowego 

(w przypadku równoczesnej realizacji obu inwestycji). Biorąc jednak pod uwagę, że prace 

związane z budową gazociągu lądowego postępują stosunkowo szybko (nie są przez długi okres 

skupione na jednym jego odcinku), ew. kumulacja oddziaływań na lokalne populacje 

zidentyfikowanych gatunków herpetofauny może mieć miejsce jedynie przez krótki okres czasu. 

Oddziaływania skumulowane w odniesieniu do fauny (ze względu na ptaki i nietoperze) określa 

się jako umiarkowane w obu wariantach; 

• obszarów Natura 2000 (szczegółowy opis oddziaływań został zawarty w Rozdziale 9.19.3 

Raportu). Kumulacja oddziaływań Przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów Natura 2000 

może wystąpić wyłącznie w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica, w odniesieniu do 

siedliska przyrodniczego 2180 - Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich stanowiącego 

przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski 

PLH320017 i będzie dotyczyła zniszczenia fragmentów jego powierzchni. Będą to oddziaływania 

trwałe w miejscu budowy stałych obiektów naziemnych (stacje zaworowe, terminal)  

i odwracalne, średniookresowe w miejscach zakopywania gazociągu czy kabli, placów budowy. 

Szacowana łączna powierzchnia siedliska przyrodniczego 2180, która zostanie przekształcona 

na etapie budowy Przedsięwzięcia oraz gazociągu lądowego wyniesie ok. 8,27 ha (w tym 

jedynie ok. 1,55 ha w związku z samym Przedsięwzięciem). Powierzchnia ta stanowi ok. 0,43% 

całkowitej powierzchni tego siedliska w obszarze Natura 2000. Biorąc pod uwagę powyższe, 

oddziaływania skumulowane Przedsięwzięcia i przedmiotowej inwestycji w odniesieniu do 

obszarów Natura 2000 na lądzie określa się jako umiarkowane i nieznaczące; 

 

• krajobrazu (szczegółowy opis oddziaływań został zawarty w Rozdziale 9.6.3 Raportu). 

Kumulacja oddziaływań może być związana ze wzmożonym ruchem pojazdów oraz zajęciem 

terenu podczas etapu budowy, zarówno odcinka wyjścia na ląd części morskiej rurociągu (wraz 

ze SZG), jak i budową odcinka lądowego. Oddziaływania potencjalnie kumulujące się będą 

dotyczyły zarówno obecności w krajobrazie miejsc budowy (maszyny budowlane, wykopy, 

składowiska urobku ziemnego, ale także wzmożonego ruchu pojazdów po drogach 

dojazdowych, zwiększeniem emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Zakłada się, że do 

kumulacji oddziaływań w odniesieniu do krajobrazu może dochodzić – w przypadku każdego 

z rozważanych wariantów, w bezpośrednim sąsiedztwie placów budowy obu inwestycji. Będą to 

oddziaływania krótkoterminowe, odwracalne, lokalne. Oddziaływania skumulowane określa się 

jako małe w obu wariantach; 

• geologii, wód powierzchniowych i podziemnych (szczegółowy opis oddziaływań został 

zawarty w Rozdziale 9.7.3 Raportu). Kumulacja oddziaływań może nastąpić na etapie budowy 

w odniesieniu do możliwości prowadzenia robót budowlanych (w tym potencjalnie odwodnienia) 

równoczasowo, co w przypadku konieczności prowadzenia odwodnieni budowlanych, może 

wiązać się większym zasięgiem, nachodzącego się, leja depresji. Uwzględniając jednak 

założenia projektowe (prowadzenie prac w wykopach z wykorzystaniem ścianek szczelnych), 
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zakłada się, że do kumulacji oddziaływań będzie dochodzić w granicach działek zajmowanych 

przez place budowy, oraz którymi administrował będzie inwestor. Będą to oddziaływania 

krótkoterminowe, odwracalne o zasięgu lokalnym. Oddziaływania skumulowane określa się jako 

małe w obu wariantach w obu wariantach; 

• klimatu i jakości powietrza (szczegółowy opis oddziaływań został zawarty w Rozdziale 9.8.3 

Raportu). Kumulacja oddziaływań związanych z emisją zanieczyszczeń do powietrza może 

wynikać ze wzmożonego ruchu pojazdów biorących udział w pracach budowlanych i transporcie 

materiałów, zarówno dla odcinka wyjścia na ląd części morskiej rurociągu (wraz ze SZG), jak 

i na potrzeby budowy odcinka lądowego – w przypadku równoległego lub następczego w czasie 

prowadzenia prac. Oddziaływania potencjalnie kumulujące się będą dotyczyły zarówno emisji 

zanieczyszczeń do powietrza przez maszyny i urządzeń na placu budowy, jak i pojazdów po 

drogach dojazdowych. Zakłada się, że do kumulacji oddziaływań w odniesieniu do powietrza 

i klimatu, ze względu na dobrą cyrkulację powietrza nie będą trwale i w sposób znaczący 

pogarszać stanu powietrza oraz lokalnego klimatu. Będą to oddziaływania krótkoterminowe  

i o zasięgu lokalnym. Oddziaływania skumulowane określa się jako pomijalne w obu wariantach; 

hałasu i wibracji (szczegółowy opis oddziaływań został zawarty w Rozdziale 9.9.3 Raportu). 

Kumulacja oddziaływań związanych z emisją hałasu i wibracji może wynikać ze wzmożonego 

ruchu pojazdów biorących udział w pracach budowlanych i transporcie materiałów zarówno dla 

odcinka wyjścia na ląd części morskiej rurociągu (wraz ze SZG), jak i na potrzeby budowy 

odcinka lądowego – w przypadku równoległego lub następczego w czasie prowadzenia prac. 

Oddziaływania potencjalnie kumulujące się będą dotyczyły zarówno emisji hałasu przez 

maszyny i urządzenia na placu budowy, jak i pojazdów po drogach dojazdowych. Na podstawie 

wykonananego modelowania dla jednoczesnego wbijania grodzic i prac ziemnych na miejscu 

wyjścia gazociągu na ląd oraz w miejscu realizacji łącznika SPOOL i SZG Przedsięwzięcia (jako 

najdalej idący scenariusz, patrz Rozdziuał 9.9 ROOŚ), przyjmuje się, że oddziaływania 

w przypadku jednoczesnego prowadzenia robót w lądowej części Baltic Pipe będą 

porównywalne. Będą to oddziaływania krótkoterminowe i o zasięgu lokalnym. Oddziaływania 

skumulowane określa się jako małe w obu wariantach; 

• ludności i zdrowia ludzkiego (szczegółowy opis oddziaływań został zawarty w Rozdziale 

9.29.3 Raportu). Kumulacja oddziaływań może być związana z sytuacją, kiedy prace budowlane 

będą realizowane równolegle. Możliwe jest wystąpienie wzmożonego ruchu pojazdów 

samochodowych. Może wystąpić sytuacja, w której pojazdy obu przedsięwzięć będą poruszały 

się tymi samymi drogami dojazdowymi co mieszkańcy sąsiadujących terenów. Należy jednak 

zaznaczyć, że budowa rurociągu w części lądowej postępuje szybko i kumulacja oddziaływania 

wystąpi jedynie krótkoterminowo i lokalnie. Z uwagi na znaczne odległości od terenów 

mieszkalnych oraz krótkiego czasu realizacji prac części lądowej, kumulacja oddziaływań nie 

będzie znacząca w przypadku każdego z rozważanych wariantów. Oddziaływania skumulowane 

określa się jako małe w obu wariantach; 

• turystyki i obszarów rekreacyjnych (szczegółowy opis oddziaływań został zawarty 

w Rozdziale 9.31.3 Raportu). Kumulacja oddziaływań może być związana z sytuacją, kiedy 

prace budowlane będą realizowane równolegle. Może dochodzić wówczas do kumulacji emisji 

hałasu i wibracji pochodzących z obu inwestycji na etapie budowy, jednakże z uwagi na znaczne 

odległości od obiektów turystycznych oraz krótkiego czasu realizacji prac części lądowej, 

w wyniku kumulacji oddziaływań nie wystąpią oddziaływania znaczące w obu wariantach. Będą 

to oddziaływania krótkoterminowe i o zasięgu lokalnym.   Oddziaływania skumulowane określa 

się jako małe w obu wariantach; 

• obszarów wojskowych (szczegółowy opis oddziaływań został zawarty w Rozdziale 9.32.3 

Raportu). Kumulacja oddziaływań może być związana z sytuacją, kiedy prace budowlane będą 

realizowane równolegle. Możliwe jest, że pojazdy obu przedsięwzięć będą korzystać z jednej 

drogi dojazdowej do kompleksu wojskowego. Należy jednak zaznaczyć, że budowa rurociągu 

w części lądowej postępuje szybko i kumulacja oddziaływania wystąpi jedynie krótkotrwale, 

a droga dojazdowa do kompleksu wojskowego jest uczęszczana sporadycznie. Oddziaływania 

skumulowane określa się jako pomijalne; 

• poszukiwania i wydobycia surowców (szczegółowy opis oddziaływań został zawarty 

w Rozdziale 9.33.3 Raportu). Kumulacja oddziaływań Przedsięwzięcia w odniesieniu do obszaru 
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obowiązywania koncesji Trzebiatów 60/2009/Ł. Ponieważ koncesja nie może naruszać praw 

właścicieli nieruchomości gruntowych i nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych 

wymagań określonych przepisami prawa, w tym dotyczących zagospodarowania 

przestrzennego, oddziaływanie skumulowane określa się jako pomijalne. 

2) Budowa w sąsiedztwie Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo apartamentów 

turystyczno-wypoczynkowych wraz z niezbędną infrastrukturą - przypisane do 

Kategorii III i Kategorii IV. 

Dla inwestycji tej w dniu 10 lutego 2017 r. wydana została przez Burmistrza Trzebiatowa decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach na wycinkę drzew. Przewiduje się, że do kumulacji 

oddziaływań z oddziaływaniami Przedsięwzięcia może dojść w odniesieniu do: 

• flory (szczegółowy opis oddziaływań został zawarty w Rozdziale 9.19.3 Raportu). Kumulacja 

oddziaływań Przedsięwzięcia w odniesieniu flory w przypadku wariantu Rogowo, może być 

związana z planowaną do przekształcenia powierzchnią (ok. 0,256 ha), co może powodować 

kumulację oddziaływań w zakresie usunięcia pokrywy roślinnej, w tym w szczególności 

drzewostanu sosnowego. Będą to oddziaływania trwałe w miejscu budowy stałych obiektów 

naziemnych i odwracalne, średniookresowe w miejscach zakopywania gazociągu czy kabli, 

placów budowy. Biorąc pod uwagę skalę planowanego przekształcenia w ramach 

ww. inwestycji, oddziaływanie skumulowane w tym zakresie będzie pomijalne. 

3) Budową w sąsiedztwie Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica zespołu 

hotelowo-apartamentowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 

w Pogorzelicy – inwestycji przypisuje się Kategorię IV. 

 

Inwestycja (na etapie opracowywania niniejszego raportu) jest na etapie wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Przewiduje się, że do kumulacji oddziaływań 

z oddziaływaniami Przedsięwzięcia może dojść w odniesieniu do: 

• obszarów Natura 2000 (szczegółowy opis oddziaływań został zawarty w Rozdziale 9.19.3 

Raportu). Kumulacja oddziaływań Przedsięwzięcia w odniesieniu do obszarów Natura 2000 

może wystąpić wyłącznie w przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica, w związku 

z przekształceniem powierzchni siedliska przyrodniczego 2180 – Lasy mieszane i bory na 

wydmach nadmorskich stanowiącego przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000 

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 i będzie dotyczyła zniszczenia 

fragmentów jego powierzchni. Będą to oddziaływania trwałe w miejscu budowy stałych 

obiektów naziemnych i odwracalne, średniookresowe w miejscach zakopywania gazociągu czy 

kabli, placów budowy. Szacowana łączna powierzchnia siedliska przyrodniczego 2180, która 

zostanie przekształcona na etapie budowy Przedsięwzięcia oraz zespołu hotelowo-

apartamentowo-usługowego wyniesie ok. 7,67 ha (w tym jedynie ok. 1,55 ha w związku  

z samym Przedsięwzięciem). Powierzchnia ta stanowi ok. 0,4% całkowitej powierzchni tego 

siedliska w obszarze Natura 2000. Biorąc pod uwagę powyższe, oddziaływania skumulowane 

Przedsięwzięcia i przedmiotowej inwestycji w odniesieniu do obszarów Natura 2000 na lądzie 

określa się jako umiarkowane i nieznaczące; 

4) Emisja spalin z transportu drogowego po drodze pomiędzy Mrzeżynem a Rogowem 

w szczycie sezonu urlopowego – istniejącej drodze przypisuje się Kategorię IV. 

 

W przypadku wariantu Rogowo może potencjalnie dochodzić do kumulacji oddziaływań na klimat 

i jakości powietrza związanych z emisją spalin z ruchu samochodowego do powietrza w okresie 

letnim, ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo placu budowy dla mikrotunelingu i stacji zaworowej 

z ruchliwą drogą pomiędzy miejscowościami turystycznymi Mrzeżyno i Rogowo. Będą to 

oddziaływania krótkoterminowe i lokalne. Ze względu na krótki okres, w ramach którego może 

dochodzić do kumulacji oddziaływań, uznaje się je za małe. 
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Wynik oceny łącznego znaczenia oddziaływań skumulowanych Przedsięwzięcia na lądzie 

z ww. inwestycjami w odniesieniu do poszczególnych, narażonych na nie receptorów, 

przedstawia Tabela 11-4. 

Tabela 11-4 Ogólne znacznie oddziaływań skumulowanych Przedsięwzięcia na lądzie ze 
zidentyfikowanymi inwestycjami w odniesieniu do poszczególnych, narażonych na nie receptorów. 

Receptor 
Nr inwestycji 
powodującej 
kumulację 

Ogólne znacznie oddziaływań skumulowanych 
w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica Rogowo 

Flora 1, 2 umiarkowane małe 

Fauna 1 umiarkowane umiarkowane 

Obszary Natura 2000 1, 3 umiarkowane nie dotyczy 

Krajobraz 1 małe małe 

Geologia, wody 
powierzchniowe i 
podziemne 

1 małe małe 

Klimat i jakość 
powietrza 

1, 4 – wyłącznie 
wariant Rogowo 

pomijalne małe 

Hałas i wibracje 1 małe małe 

Ludność i zdrowie 
ludzkie 

1 małe małe 

Turystyka i obszary 
rekreacyjne 

1 małe małe 

Obszary wojskowe 1 pomijalne nie dotyczy 

Poszukiwanie i 
wydobycie surowców 

1 pomijalne nie dotyczy 

 

W przypadku oddziaływań skumulowanych na florę i obszary Natura 2000, które wynikać mogą 

z kumulacji oddziaływań Przedsięwzięcia z więcej niż jedną inwestycją, ocena zawarta w powyższej 

tabeli dotyczy najdalej idącego scenariusza, tj. realizacji wszystkich analizowanych zamierzeń.  

 

Kumulacja oddziaływań na obszar Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski 

PLH320017 w wariancie Niechorze-Pogorzelica w najdalej idącym scenariuszu, tj. budowy 

Przedsięwzięcia, gazociągu lądowego i zespołu hotelowo-apartamentowo-usługowego, dotyczyć 

będzie przekształcenia siedliska przyrodniczego 2180 o łącznej powierzchni ok. 14,39 ha (w tym 

jedynie ok. 1,55 ha w związku z samym Przedsięwzięciem), co stanowi ok. 0,75% całkowitej 

powierzchni tego siedliska w obszarze oraz ok. 0,12% powierzchni siedliska w skali kraju. 

Oddziaływanie skumulowane w odniesieniu do obszarów Natura 2000 na lądzie będzie w tym 

przypadku umiarkowane i nieznaczące. 

11.5 Wnioski 

Na podstawie przyjętych założeń projektowych, rozwiązań technicznych (patrz Rozdział 3 ROOŚ), 

ustaleń w zakresie charakterystyki środowiska, analizie informacji pozyskanych od właściwych 

organów administracji publicznej i wyników oceny oddziaływania (patrz Rozdziały 5, 9 ROOŚ), nie 

przewiduje się inwestycji/zadań mogących powodować kumulację oddziaływań na morzu i lądzie 

o charakterze znaczącym. Nie przewiduje się także znaczących oddziaływań skumulowanych na 

obszary Natura 2000.  
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12. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 

12.1 Transgraniczna ocena oddziaływania dla planowanych działań projektowych 

Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym co do zasady nie jest osobną 

procedurą zarówno z punktu widzenia postępowania administracyjnego, jak również metodyki 

prowadzenia samej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jest natomiast elementem 

wyróżnionym w całości procesu autoryzacyjnego ze względu na przedmiot potencjalnego 

oddziaływania. Kryterium wyróżniającym jest w tym przypadku możliwości wystąpienia znaczących 

negatywnych oddziaływań na środowisko na terytorium państwa innego niż państwo, które 

zezwala/autoryzuje realizację przedsięwzięcia na obszarze znajdującym się pod swoją jurysdykcją.  

 

Już sama idea prowadzenia tego typu oceny oddziaływania na środowisko wymaga istnienia źródeł 

prawa o charakterze międzynarodowym, które stanowiłyby podstawę określania uprawnień 

i obowiązków państw wobec siebie w toku prowadzenia tego typu oceny. Rolę tę wypełnia 

Konwencja o ocenach oddziaływania na środowiskowo w kontekście transgranicznym nazywana 

Konwencją z Espoo (szerzej o Konwencji w Rozdziale 7.8.1 Raportu) opracowana i zawarta 

w ramach regionalnej współpracy ONZ – Europejskiej Komisji Gospodarczej. Nadmienić jednak 

należy, że w przypadku Polski, jak i pozostałych państw biorących udział w postępowaniu oceny 

oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, dla przedsięwzięcia stanowiącego 

przedmiot niniejszego raportu tj. Danii, Szwecji oraz Niemiec, dodatkowym źródłem obowiązków 

w tym zakresie jest Dyrektywa 2011/92/UE, a w przypadku Polski i Niemiec także umowa między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o realizacji Konwencji 

o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym z dnia 25 lutego 1991 r., 

podpisana w Neuharndeberg dnia 11 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 232, poz. 1709). 

 

Na gruncie polskiego prawodawstwa podstawą prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 

w kontekście transgranicznym są przepisy artykułów od 104 do 112 Uooś.  

 

Co do zasady przedmiotem tego typu oceny jest możliwość znaczącego transgranicznego 

oddziaływania na środowisko na skutek realizacji planowanego przedsięwzięcia, a jeżeli istnieje 

ryzyko jego wstąpienia, to również środki eliminowania lub ograniczania transgranicznego 

oddziaływania na środowisko.  

 

Z prawnego punktu widzenia postępowania oceny oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym ma charakter akcesoryjny i jest wypadkową generowania określonego rodzaju 

oddziaływań przez planowane przedsięwzięcie, położenia planowanego przedsięwzięcia względem 

obszarów będących pod jurysdykcją innych państwa oraz skali, intensywności i czasu trwania 

oddziaływania, co skutkuje możliwością wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym 

lub brakiem takiej możliwości. Podkreślić przy tym należy, iż przedmiotem oceny są oddziaływania 

o charakterze znaczącym. W konsekwencji, każdorazowo tylko część z oddziaływań powodowanych 

przed dane przedsięwzięcia może mieć charakter oddziaływań transgranicznych, albowiem 

oddziaływania takie, jak dla przykładu fizyczne zajęcie przestrzeni pod realizację planowanego 

przedsięwzięcia, nigdy nie będzie miało charakteru transgranicznego. Tym samym, aby móc 

prowadzić ocenę oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym konieczne jest 

dokonanie selekcji tych spośród oddziaływań, które wystąpią na terenie państw innych niż to 

wyrażające zgodę na realizację przedsięwzięcia, a następnie zidentyfikowanie tych, których 

oddziaływanie można uznać za znaczące.  

 

Sam fakt możliwości wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym z formalnego punktu 

widzenia został już przesądzony poprzez wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Szczecinie postanowienia z dnia 29 grudnia 2017 r. o przeprowadzaniu postępowania 

w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie 

gazociągu podmorskiego „Baltic Pipe”, łączącego systemy przesyłu Danii i Polski, w granicach 

obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej i w obszarze lądowym Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stosowne obowiązki dotyczące oceny transgranicznej, w kontekście zakresu dokumentacji 
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sporządzanej na potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, zostały również 

sformułowane w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 

30 kwietnia 2018 r. określającym zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia. Punkt 4 sentencji przywołanego postanowienia nakazuje określić przewidywane 

oddziaływanie na środowisko analizowanych wariantów (wariantu wnioskowanego i wariantów 

alternatywnych), w tym o zasięgu transgranicznym, w odniesieniu do każdej fazy realizacji 

Przedsięwzięcia. Ostatnio przywołane postanowienie zostało wydane po przeprowadzenia 

postępowania służącego określeniu zakresu raportu oceny oddziaływania na środowisko w Danii, 

Szwecji i Niemczech i na podstawie wniosków sformułowany przez wskazane Strony Narażone.  

12.2 Analiza oddziaływań planowanych działań projektowych pod kątem możliwości 

wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym 

Oddziaływania będące skutkiem realizacji, a następnie eksploatacji, a także ewentualnej likwidacji 

Przedsięwzięcia stanowią przedmiot analiz i ocen zawartych w Rozdziale 9 Raportu. W przywołanym 

rozdziale opisane zostały oddziaływania zidentyfikowane wcześniej w Rozdziale 5 Raportu, 

zidentyfikowane zostały receptory poszczególnych typów oddziaływań, a następnie dokonana 

ocena tych oddziaływań na receptory, biorąc pod uwagę zarówno wrażliwość receptorów i wielkość 

oddziaływania. W przypadku oceny oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym jej przedmiotem są oddziaływania o charakterze znaczącym. Tym 

samym w każdym z tych przypadków, w których ocena oddziaływania dla poszczególnego typu 

oddziaływania dała ocenę inną niż oddziaływanie znaczące nie ma co do zasady konieczności 

prowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.  

 

W niniejszym rozdziale przyjęto jednak nieco inną metodykę prowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko w kontekście transgranicznym. Na podstawie przeprowadzonej identyfikacji 

oddziaływań dokonano ich analizy pod kątem możliwości wystąpienia skutków transgranicznych.  

W odniesieniu do tych typów oddziaływań, które mają potencjał transgranicznego oddziaływania, 

dokonano osobno oceny tego oddziaływania dla określenia jego znaczenia. Poniżej zamieszczona 

tabela stanowi podsumowanie etapu analiz oddziaływań pod kątem możliwości wystąpienia 

oddziaływania o charakterze transgranicznym. 

Tabela 12-1 Analiza typów oddziaływań pod kątem możliwości wystąpienia oddziaływania o charakterze 
transgranicznym. 

Element środowiska Potencjalne oddziaływanie 
Wnioski dotyczące możliwości 
oddziaływań transgranicznych 

Środowisko fizyczne i chemiczne 

Morfologia dna i 
batymetria 

• Zaburzenia fizyczne dna 
morskiego 

• Sedymentacja 
• Obecność rurociągu 

Ocenia się, że oddziaływania mają 
charakter nieznaczący oraz 
wyłącznie lokalny. Można wykluczyć 
oddziaływanie transgraniczne. 

Hydrologia i jakość wody 

• Stężenie osadów zawieszonych 
(SSC) 

• Substancje zanieczyszczające i 
składniki odżywcze 

• Zrzut do morza 
• Uwalnianie substancji 

zanieczyszczających przez anody 
• Obecność rurociągu 

• Ciepło generowane przez 
rurociąg 

Wszystkie potencjalne oddziaływania 
oceniono jako niewielkie lub 
nieistotne. Można wykluczyć 
oddziaływanie transgraniczne. 

Geologia i osady 
powierzchniowe 

• Zaburzenia fizyczne dna 
morskiego 

• Substancje zanieczyszczające i 
składniki odżywcze 

• Sedymentacja 
• Obecność rurociągu 
• Uwalnianie substancji 

zanieczyszczających przez anody 

Ocenia się, że oddziaływania mają 
charakter nieznaczący oraz 
wyłącznie lokalny. Można wykluczyć 
oddziaływanie transgraniczne.  
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Element środowiska Potencjalne oddziaływanie 
Wnioski dotyczące możliwości 
oddziaływań transgranicznych 

Klimat i jakość powietrza 
• Emisje do atmosfery 

Nie można wykluczyć 
transgranicznych oddziaływań w 
wyniku emisji (patrz Punkt 12.3.1 
poniżej). 

Podwodny klimat 
akustyczny • Prace budowlane 

• Zdarzenia nieplanowane 

Oddziaływanie w wyniku hałasu 
generowanego przez prace 
budowlane ocenia się jako 
nieistotne. Można wykluczyć 
oddziaływanie transgraniczne. 
Oddziaływanie w wyniku zdarzeń 
nieplanowanych oceniono w 
odniesieniu do takich elementów 

środowiska jak ryby i ssaki morskie 
(patrz poniżej).  

Środowisko biologiczne  

Plankton 
• Stężenie osadów zawieszonych 

(SSC) 
• Substancje zanieczyszczające i 

składniki odżywcze 

Ocenia się, że oddziaływania mają 
charakter nieznaczący, ponieważ 
występują wyłącznie lokalnie, 
głównie w strefie przybrzeżnej. 
Można wykluczyć oddziaływanie 
transgraniczne. 

Siedliska denne, fitobentos 
i zoobentos 

• Zaburzenia fizyczne dna 
morskiego 

• Stężenie osadów zawieszonych 
(SSC) 

• Sedymentacja 
• Obecność rurociągu 

Wszystkie zidentyfikowane 
zaburzenia mają charakter lokalny i 
odwracalny. W konsekwencji 
oddziaływania należy uznać za 
niewielkie lub nieistotne i 
nieznaczące. Można wykluczyć 
oddziaływanie transgraniczne. 

Ryby 

• Zaburzenia fizyczne dna 
morskiego 

• Osady w postaci zawiesiny 
• Sedymentacja 
• Hałas podwodny 

Nie można wykluczyć 
transgranicznych oddziaływań w 
wyniku hałasu podwodnego (patrz 
Punkt 12.3.2 poniżej). 

Ssaki morskie 

• Stężenie osadów zawieszonych 
(SSC) 

• Zaburzenia fizyczne nad wodą 
• Hałas podwodny (prace 

budowlane, zdarzenia 
nieplanowane) 

Nie można wykluczyć 
transgranicznych oddziaływań w 
wyniku hałasu podwodnego (patrz 
Punkt 12.3.3 poniżej). 

Ptaki morskie 
• Zaburzenia fizyczne nad wodą 

Oddziaływanie ocenia się jako 
nieistotne. Można wykluczyć 
oddziaływanie transgraniczne. 

Nietoperze migrujące • Zaburzenia fizyczne nad wodą 
(kolizje z budowlanymi 
jednostkami pływającymi) 

Oddziaływanie ocenia się jako 
nieistotne. Można wykluczyć 
oddziaływanie transgraniczne. 

Gatunki ujęte w 
Załączniku IV • Celowe zabijanie 

• Celowe niepokojenie 

Nie można wykluczyć 
transgranicznych oddziaływań w 
wyniku hałasu podwodnego (patrz 
Punkt 12.3.3 poniżej). 

Różnorodność biologiczna 

• Zaburzenia fizyczne osadów 
• Osady w postaci zawiesiny 
• Sedymentacja 
• Hałas podwodny (prace 

budowlane, zdarzenia 

nieplanowane) 
• Zaburzenia fizyczne nad wodą 
• Obecność rurociągu 
• Gatunki obce 

Wszystkie potencjalne oddziaływania 
oceniono jako niewielkie lub 
nieistotne. Można wykluczyć 
oddziaływanie transgraniczne. 

Obszary Natura 2000 na 
morzu 

• Stężenie osadów zawieszonych 
(SSC) 

• Sedymentacja 
• Hałas podwodny 
• Zaburzenia fizyczne nad wodą 
• Obecność rurociągu 

Nie można wykluczyć 
transgranicznych oddziaływań w 
wyniku hałasu z powodu zdarzeń 
nieplanowanych (usuwanie amunicji 
- UXO) (patrz Punkt 7.4 poniżej). 
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Element środowiska Potencjalne oddziaływanie 
Wnioski dotyczące możliwości 
oddziaływań transgranicznych 

Ramowa Dyrektywa w 
sprawie Strategii Morskiej 
(cały obszar morski, stan 
środowiskowy na 
podstawie 11 cech) 

• Zaburzenia fizyczne dna 
morskiego 

• Osady w postaci zawiesiny 
• Substancje zanieczyszczające i 

składniki odżywcze 
• Hałas podwodny 
• Gatunki nierodzime 
• Obecność rurociągu 

Oddziaływanie na 11 wskaźników w 
odniesieniu do wód polskich 
oceniono jako niewielkie lub 
nieistotne. Można wykluczyć 
znaczące oddziaływanie 
transgraniczne.  

Ramowa Dyrektywa 
Wodna 
(stan ekologiczny w strefie 
1 NM, stan chemiczny w 

strefie 12 NM) 

• Osady w postaci zawiesiny 
• Substancje zanieczyszczające i 

składniki odżywcze 
• Uwalnianie substancji 

zanieczyszczających przez anody 

Oddziaływania na stan ekologiczny 
lub chemiczny oceniono jako 
niewielkie lub nieistotne. Można 
wykluczyć znaczące oddziaływanie 

transgraniczne. 

Środowisko społeczno-gospodarcze 

Żegluga i szlaki żeglugowe • Strefy bezpieczeństwa 
• Strefa ograniczeń (w sąsiedztwie 

rurociągu) 

Strefa ograniczeń i obecność 
rurociągu w wodach polskich może 
potencjalnie oddziaływać na 
międzynarodowe szlaki żeglugowe. 
Można wykluczyć znaczące 
oddziaływanie transgraniczne. 

Rybołówstwo komercyjne 

• Strefy bezpieczeństwa 
• Strefa ograniczeń (wzdłuż 

rurociągu) 
• Obecność rurociągu 
• Obecność statków 

Strefy ograniczeń w wodach polskich 
mogą potencjalnie oddziaływać na 
rybołówstwo szwedzkie, niemieckie i 
duńskie (patrz Punkt 12.3.4 
poniżej).  

Archeologia (dziedzictwo 

kulturowe) • Uszkodzenia fizyczne 

W razie nieoczekiwanych odkryć 
archeologicznych podczas budowy 
zostaną podjęte działania zgodne z 

obowiązującym prawem polskim. 
Można wykluczyć oddziaływania 
transgraniczne. 

Kable, rurociągi i farmy 
wiatrowe 

• Zaburzenia fizyczne dna 
morskiego 

• Obecność rurociągu 

Ryzyko uszkodzenia kabli i 
rurociągów o znaczeniu 
międzynarodowym zostanie 
zminimalizowane dzięki metodom 
budowy skrzyżowań. W związku z 
tym nie dojdzie do oddziaływania 
transgranicznego. Rurociąg nie 
ogranicza w znaczącym stopniu 
przyszłego rozwoju infrastruktury 
morskiej. 

Miejsca wydobycia 
surowców 

• Strefy bezpieczeństwa 
• Strefa ograniczeń (wzdłuż 

rurociągu) 

Trasa rurociągu nie przecina 
istniejących lub planowanych miejsc 
wydobycia. Przecinane są 
zidentyfikowane obszary 
perspektywiczne występowania 
piasku, co oznacza konieczność 
prowadzenia badań 
potwierdzających. Zaburzenia 
operacji wydobywczych 
zlokalizowanych w sąsiedztwie mogą 
mieć wyłącznie charakter miejscowy 
i krótkotrwały (liczony w dniach). 
Można wykluczyć wpływy 
transgraniczne.  

Poligony wojskowe 
• Strefy bezpieczeństwa 

Trasa rurociągu nie przebiega w 
pobliżu poligonów wojskowych o 
znaczeniu międzynarodowym. Można 
wykluczyć transgranicznego 
oddziaływania na te obszary podczas 
budowy i eksploatacji 
przedsięwzięcia 

Stacje monitorowania 
środowiska i strefy badań • Osady w postaci zawiesiny 

W pobliżu granicy w akwenach 
innych państw nie znajdują się 
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Element środowiska Potencjalne oddziaływanie 
Wnioski dotyczące możliwości 
oddziaływań transgranicznych 

stacje monitoringu. Można wykluczyć 
wpływy transgraniczne. 

Turystyka i obszary 
rekreacyjne 

• Zakłócenia fizyczne 
• Strefy bezpieczeństwa 
• Strefa ograniczeń (wzdłuż 

rurociągu) 
• Hałas przenoszony drogą 

powietrzną 

Oddziaływania oceniono jako 
niewielkie lub nieistotne. Można 
wykluczyć znaczące oddziaływanie 
transgraniczne. 

 

Oddziaływania związane z realizacją, eksploatacją i ewentualną likwidacją Przedsięwzięcia w jego 

części lądowej zostały w całości uznane za niegenerujące oddziaływań mogących mieć charakter 

transgraniczny. Uzasadnione jest to zarówno skalą Przedsięwzięcia w części lądowej, typem 

oddziaływań powodowanych przez jego realizację oraz odległością jaka dzieli każdy z wariantów 

Przedsięwzięcia od receptorów tych oddziaływań znajdujących się na terenach pod jurysdykcją inną 

niż Polska. 

 

Treści zawarte w tej części Rozdziału 12 odpowiadają informacjom zawartym w Załączniku 7 

do Raportu – „Raporcie Espoo”. 

12.3 Ocena oddziaływana na środowisko dla planowanych działań projektowych w 

kontekście transgranicznym 

 Oddziaływania na jakość powietrza i klimat 

Realizacja Przedsięwzięcia związana będzie z emisją do powietrza substancji, dla których określone 

są dopuszczalne poziomy w powietrzu, a tym samym emisje tych substancji będą wpływać na 

jakość powietrza. Źródłem emisji będą statki oraz urządzenia pracujące przy układaniu rurociągu, 

a także w trakcie jego eksploatacji prowadzące naprawy i inspekcje rurociągu.  

 

Powietrze jest elementem środowiska, którego nie da się przypisać do konkretnej lokalizacji, a ruch 

mas powietrza uzależniony jest wielu czynników, w tym od kierunku i prędkości wiatru, a także 

częstotliwości i długości jego trwania. W konsekwencji w przypadku emisji substancji do powietrza 

na obszarach morskich RP, nie można wykluczyć wpływu tych emisji na jakość powietrza w krajach 

bezpośrednio graniczących z Polską na obszarach przylegających do planowanego miejsca realizacji 

Przedsięwzięcia. W tym kontekście do emisji substancji istotnych z punktu widzenia oceny ich 

oddziaływana na środowisko należą dwutlenek azotu - NO2, dwutlenek siarki – SO2 oraz pył 

zawieszony PM 2,5 i PM 10.  

 

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku oddziaływania na klimat oraz zmiany klimatyczne 

tj. miejsce wprowadzania emisji gazów cieplarnianych do środowiska nie ma znaczenia, jako 

że gazy te wpływają na całkowitą wielkość puli gazów cieplarnianych znajdujących się w 

środowisku, a tym samym przyczyniają się do pogłębiania wpływu na klimat. Podobnie jak w 

przypadku innych emisji wprowadzanych do powietrza, także w tym przypadku źródło emisji 

stanowią procesy spalania paliwa przez statki oraz urządzenia napędzane silnikami spalinowymi, 

zarówno w trakcie układania rurociągu, jak również jego eksploatacji. Analizy związane z wpływem 

Przedsięwzięcia na klimat i zmiany klimatu dotyczą emisji gazów cieplarnianych związanych z jego 

realizacją i eksploatacją, obejmując również emisje związane z produkcją materiałów (w tym stali, 

cementu aluminium i procesów pokrywania rur płaszczami obciążającymi) na potrzeby realizacji 

Przedsięwzięcia oraz ich transportu. Nie obejmują one analiz związanych ze sposobem 

wykorzystania gazu dostarczanego w wyniku działania gazociągu. 

 

Dokonując oceny charakteru tych potencjalnych oddziaływań brano pod uwagę wielkość wkładu 

emisji związanych z realizacją i eksploatacją Przedsięwzięcia w puli całości emisji będących efektem 

działalności prowadzonej w obszarze Bałtyku oraz emisji generowanej na obszarze Polski. Tabela 

12-2 zawiera zestawienie wielkości emisji ze statków na obszarze Bałtyku oraz roczną wielkość 
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emisji w Polsce substancji istotnych z punktu widzenia wpływu Przedsięwzięcia na jakość powietrza 

oraz emisję CO2. Takie podejście podyktowane jest faktem, że emisje związane z realizacją 

i eksploatacją Przedsięwzięcia same w sobie nie stanowią wielkości emisji mogących samoistnie 

wpłynąć na jakość powietrza w obszarze Bałtyku, istotne jest więc oszacowanie ich wkładu w pulę 

całości emisji wpływających na jakość powietrza nad Bałtykiem.  

Tabela 12-2 Całkowita emisja substancji ze statków na obszarze Bałtyku w 2016 r. (Johansson i 
Jalkanen, 2017) oraz całkowita roczna emisja substancji w Polsce w 2016 (KOBIZE, 2018a; KOBIZE, 
2018b). 

Substancja 
Emisja ze statków na obszarze 
Bałtyku [w tonach] 

Roczna całkowita wielkość 
emisji w Polsce [w tonach] 

CO2 14 700 000 395 823 720* 

NOX 318 000 726 431 200 

SOX 10 000 - 

SO2 - 581 520 300 

PM2.5 9 000 145 506 900 

PM10 - 259 165 300 

PM (TSP) - 352 306 100 

*Wielkość emisji CO2 bez uwzględniania LULUCF  

 

Tabela 12-3 zawiera szacunki wielkości emisji CO2 związanej z fazą budowy Przedsięwzięcia, 

obejmując przy tym wielkości emisji związane z produkcją materiałów na potrzeby jego realizacji 

oraz średnią roczną wielkość emisji w trakcie eksploatacji gazociągu przy założonym 50-letnim 

okresie eksploatacji Przedsięwzięcia. Zestawienie tych wielkości emisji CO2 z emisjami zarówno 

z obszaru Bałtyku, jak również z obszaru Polski, pozwala na ocenę znaczenia tych emisji. W fazie 

eksploatacji Przedsięwzięcia emisje CO2 stanowić będą 0,003 ‰ całkowitych emisji pochodzących 

ze statków na Morzu Bałtyckim oraz ułamek tej wielkości w odniesieniu do emisji polskich emisji 

CO2. W przypadku emisji na etapie budowy Przedsięwzięcia emisje te będą istotnie większe, 

niemniej jednak będą stanowiły zaledwie 0,03% rocznej emisji CO2 w Polsce oraz 0,8% rocznych 

emisji CO2 ze statków na Morzu Bałtyckim. Niemniej jednak emisja związana z budową rurociągu 

będzie miała jednorazowy charakter. Podkreślić przy tym należy, że zarówno Polska jak i również 

pozostałe kraje zaangażowane w realizację projektu Baltic Pipe związane są aktualnymi oraz 

przyjętymi na kolejne okresy zobowiązaniami redukcyjnymi emisji gazów cieplarnianych. 

Zobowiązania te dotyczą również emisji realizowanych poza Europejskim Systemem Handlu 

Emisjami, a wynikają z decyzji podejmowanych przez organy UE dotyczących wysiłków podjętych 

przez państwa członkowskie dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (tzw. efort sharing 

decison)53. Tym samym całości emisji generowanych przez działania, także poza Europejskim 

System Handlu Emisjami, musi zmieścić się w pulach krajowych związanych z indywidulanymi 

zobowiązaniami Państw Członkowskich.  

Tabela 12-3 Wielkość emisji CO2 związanych z realizacją oraz eksploatacją części morskiej 
Przedsięwzięcia (dla eksploatacji podana wielkość stanowi średnią roczną wielkość przy założonym 50-
letnim okresie eksploatacji). 

Działania Emisje CO2 [w tonach] 

Prace budowlane 46 111 

Produkcja materiałów (stal i beton) 68 694 

Etap budowy łącznie 116 795 

 

Etap eksploatacji (średniorocznie) 20 

 

                                                

 

53 Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa 

członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty 

dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L140, z 5 czerwca 2009 r. s. 136). Decyzja ta dotyczy okresu do roku 

2020, jednak po tym roku zostanie ona zastąpiona aktem określającym zobowiązania na okres do roku 2030. 
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W konsekwencji należy uznać, że emisje CO2 związane z budową oraz eksploatacją Przedsięwzięcia 

nie będą miały charakteru oddziaływań znaczących, w tym także w kontekście transgranicznym.  

Analizy dotyczące emisji pozostałych substancji do powietrza również prowadzą do wniosków  

o braku znaczącego oddziaływania. Wynika to zarówno z niewielkiego procentowo udziału emisji 

pochodzących z realizacji oraz eksploatacji Przedsięwzięcia w całości puli emisji pochodzących 

z aktywności na obszarze Morza Bałtyckiego oraz emisji pochodzących z terenu Polski. Podkreślić 

również należy, iż na obszarach morskich panują warunki sprzyjające rozpraszaniu, co tym samym 

minimalizuje ryzyka wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. 

Ponadto w szacunkach nie wzięto pod uwagę faktu, że Morze Bałtyckie zostanie od 2021 roku 

uznane za obszar kontroli emisji (ECA) zgodnie z zapisem 13 Załącznika VI do konwencji MARPOL 

w celu ograniczenia emisji NOX (obszar określany także terminem NECA). Oznacza to, 

że w przypadku wszystkich statków zbudowanych po 2021 r. poziom emisji NOX musi być o 80% 

niższy niż aktualny poziom, a także że poziom NOX będzie potencjalnie niższy, szczególnie podczas 

eksploatacji. W przypadku statków i paliw wykorzystywanych w ramach prac budowlanych przy 

projekcie Baltic Pipe będzie obowiązywał wymóg zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym 

z normami obowiązującymi dla obszarów NECA i SECA - obszar kontroli emisji (ECA) zgodnie 

z zapisem 14 Załącznika VI do Konwencji MARPOL w celu ograniczenia emisji SOX (Morze Bałtyckie 

zostało uznane jako tego typu obszar od 1 stycznia 2015).  

Tabela 12-4 Wielkość emisji do powietrza NOx, SO2 oraz pyłów związanych z realizacją oraz eksploatacją 
części morskiej Przedsięwzięcia (dla eksploatacji podana wielkość stanowi średnią roczną wielkość przy 
założonym 50-letnim okresie eksploatacji). 

 Emisje do atmosfery [w tonach] 

NOX SO2 PM (TSP) PM10 PM2,5 

Etap budowy (na morzu) 3 400 80 150 150 150 

 

Eksploatacja (średniorocznie) 1 0 0 0 0 

 

Wnioski dotyczące oddziaływania transgranicznego 

Dokonując oceny Przedsięwzięcia na jakość powietrza oraz klimat uznać należy, że będzie ono 

powodowało oddziaływania na środowisko o charakterze transgranicznym, oddziaływania te będą 

miały jednak charakter lokalny (nie dotyczy to gazów cieplarnianych) i nie będą one 

oddziaływaniami znaczącymi.  

Tabela 12-5 Podsumowanie oceny oddziaływania w kontekście transgranicznym na jakość powietrza 
i klimat. 

Potencjalne oddziaływanie 
Wielkość 
oddziaływania  

Wrażliwość 
receptora 

Znaczenie 
oddziaływania 

Transgraniczny 
charakter 
oddziaływania 

Emisje do atmosfery 
(Emisje CO2, etap realizacji) 

Mała Wysoka Nieznaczące Tak 

Emisje do atmosfery 
(Emisje CO2, etap eksploatacji) 

Pomijalne Wysoka Nieznaczące Tak 

Emisje do atmosfery 
(substancje zanieczyszczające, 
etap realizacji) 

Mała Niska Nieznaczące Tak 

Emisje do atmosfery 
(substancje zanieczyszczające, 
etap eksploatacji) 

Pomijalne Niska Nieznaczące Tak 

 

Treści zawarte w tej części rozdziału 12 odpowiadają informacjom zawartym w Załączniku 7 

do Raportu – „Raport Espoo”. 

 Oddziaływania na ryby 

Ryby, jako receptor oddziaływania Przedsięwzięcia, są przedmiotem szczegółowego opisu 

w Rozdziale 9.12 Raportu. Rozdział ten dokonuje również oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na 

populacje ryb. Wnioskiem z tego rozdziału jest brak istotnych oddziaływań na populacje ryb 

zarówno na etapie budowy Przedsięwzięcia, jak i jego eksploatacji, związanych z normalną jego 

eksploatacją. Większość zaburzeń stanu środowiska takich jak fizyczna ingerencja w dno morskie, 
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wzburzenie osadów i uwalnianie z nich zanieczyszczeń, osadzanie się zawiesiny czy emisja hałasu 

podwodnego będzie miała charakter lokalny, wyjątkowo regionalny, o stosunkowe niskiej 

intensywności oraz krótki czas oddziaływań ograniczony do terminu prowadzenia prac związanych 

z układaniem rurociągu. W trakcie eksploatacji Przedsięwzięcia wielkość oddziaływania będzie 

pomijalna i ograniczona do czynności związanych z inspekcją i naprawami rurociągu – szczegółowo 

omówione w Rozdziale 9.12 Raportu. 

 

Oddziaływaniami związanymi z etapem realizacji Przedsięwzięcia, posiadającymi potencjał 

oddziaływań o charakterze transgranicznym są oddziaływania nieplanowane, związane 

z napotkaniem i koniecznością usunięcia przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego. 

Ryzyka związane z tego typu zdarzeniami są szerzej opisane w Rozdziale 4 Raportu. Ewentualne 

usuwanie UXO będzie związane z emisjami hałasu o charakterze impulsowym. W Tabeli 12-6 

podana są wielkości progowe poziomu ciśnienia akustycznego wraz z odpowiednikiem reakcji 

behawioralnej obserwowanej u ryb.  

 

Tabela 12-7 prezentuje wyniki modelowań wykonanych dla obu wariantów Niechorze-Pogorzelica 

i Rogowo oraz ładunków o dwóch różnych wielkościach ze wskazaniem promienia w jakim wystąpią 

skutki detonacji w postaci fizycznych urazów oraz urazów śmiertelnych od miejsca detonacji 

ładunku.  

 

Wyniki modelowań wskazują, że w przypadku najbardziej pesymistycznego scenariusza do urazów 

ryb, w tym urazów śmiertelnych, może dochodzi w odległości do 0,7-0,8 km od miejsca detonacji 

w zależności od analizowanego wariantu. W konsekwencji należy uznać, iż tego typu oddziaływania 

będą powodowały skutek śmiertelny dla poszczególne osobników, stad czy ławic ryb, które znajdują 

się w odległościach wskazanych od miejsca detonacji. Jednak skutek tego typu oddziaływań należy 

odnosić do całości populacji poszczególnych gatunków ryb zasiedlających rejon planowanej 

realizacji przedsięwzięcia. Reakcja jaka może wystąpić w wyniku oddziaływania związanego 

z usuwaniem UXO będzie miała w zależności analizowanego gatunku charakter lokalny lub 

regionalny. Czas trwania oddziaływania będzie natomiast dalece ograniczony, zarówno poprzez 

sam okres prowadzenia prac na etapie budowy Przedsięwzięcia, ale również ze względu na 

chwilowy charakter samego impulsu akustycznego. W konsekwencji wrażliwość receptora, która na 

poziomie osobniczym, lub indywidualnych stad i ławic jest duża, na poziomie populacji jest 

niewielka.  

Tabela 12-6 Międzynarodowe wartości orientacyjne dla ryb i dorsza/śledzia (CH) (Andersson et al., 
2016). 

Wartości 
orientacyjne dla ryb, 
w tym dorsza/śledzia  

Reakcja 
Poziom ciśnienia akustycznego 
(SPL=dB re 1 μPa/SEL=dB re 1 
μPa2s) 

IGV Urazy śmiertelne 207 dB re 1 μPa2s (SEL) 

IGV Urazy i powrót do zdrowia 203 dB re 1 μPa2s (SEL) 

IGV TTS 186 dB re 1 μPa2s (SEL) 

Dorsz/śledź PTS/TTS 205 dB re 1 μPa (SPL) 

Dorsz/śledź Mało intensywna reakcja behawioralna  75 – 125 dB re 1 μPa (SPL) 

Dorsz/śledź Intensywna reakcja behawioralna 125 – 165 dB re 1 μPa (SPL) 

Dorsz/śledź Intensywna reakcja - ucieczka 165 dB re 1 μPa (SPL) 

Tabela 12-7 Modelowane odległości potencjalnego oddziaływania usuwania UXO na ryby. 

Odległość [km] Niechorze Rogowo 

Wielkość ładunku 150 kg TNT 950 kg TNT 150 kg TNT 950 kg TNT 

Okres Lato/Zima Lato/Zima Lato/Zima Lato/Zima 

Maks./śr. maks. śr. maks. śr. maks. śr. maks. śr. 

Śmiertelność  0,6 0,4 0,8 0,5 0,6 0,4 0,7 0,5 

Urazy 0,8 0,4 0,8 0,5 0,7 0,4 0,7 0,5 

 

Oceniając możliwość wystąpienia oddziaływań o charakterze transgraniczny należy wziąć również 

pod uwagę ryzyko wystąpienia tego typu zdarzenia. Obszar planowanej realizacji Przedsięwzięcia 
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nie znajduję się w granicach obszarów zagrożenia związanego z możliwością znalezienia amunicji 

(patrz Rozdział 4.7 ROOŚ). Tym samym ryzyko wystąpienia zdarzeń, które były źródłem tego typu 

oddziaływań jest bardzo małe. Podkreślić również należy dystans dzielący obszar planowanej 

realizacji Przedsięwzięcia do wód pod jurysdykcją poszczególnych państw. W przypadku Szwecji 

dystans pomiędzy WSE Szwecji a najbliższym jej punktem na planowanym przebiegu gazociągu 

wynosi ponad 54 km, w przypadku Niemiec to ok. 8,5 km. Jedynie w przypadku Danii istnieje 

potencjał oddziaływania o charakterze transgranicznym, który w tym przypadku dotyczyłby 

tzw. strefy spornej. W tym kontekście podkreślić należy, iż aby można było mówić o oddziaływaniu  

o charakterze transgranicznym, do detonacji ładunku musiałoby dojść w odległości nie 

przekraczającej progu wskazanych jako mogących spowodować fizyczne urazy u ryb tj. w odległości 

nie większej niż 0,8 km od granicy polskiej WSE. 

 

Należy również wskazać na możliwość stosowania środków łagodzących w postaci prowadzenia 

przed dokonaniem detonacji badań zainstalowanym na statku sonarze oraz dostosowania terminu 

detonacji do momentu odpowiedniego z punktu widzenia ochrony ławic, stad ryb znajdujących się 

w obszarze objętym oddziaływaniami planowanej detonacji. 

 

Wnioski dotyczące oddziaływania transgranicznego 

Biorąc pod uwagę wrażliwość receptora oraz wielkość oddziaływania, a w tym przypadku również 

prawdopodobieństwo powstania zdarzenia powodującego oddziaływanie, uznać należy, że 

Przedsięwzięcie może powodować lokalne oddziaływania o charakterze transgranicznym, jednak 

będą to oddziaływania nieznaczące. 

Tabela 12-8 Podsumowanie oceny oddziaływania w kontekście transgranicznym na ryby zdarzeń 
nieplanowanych w postaci detonacji UXO. 

Potencjalne 
oddziaływanie 

Wielkość 
oddziaływania  

Wrażliwość 
receptora 

Znaczenie 
oddziaływania 

Transgraniczny 
charakter 
oddziaływania 

Hałas podwodny – 
detonacje amunicji  

Mała Wysoka Nieznaczące Tak 

 

Treści zawarte w tej części Rozdziału 12 odpowiadają informacjom zawartym w Załączniku nr 7 

do Raportu – „Raport Espoo”. 

 Oddziaływania na ssaki morskie 

Ocena oddziaływania na ssaki morskie została przedstawiona w Rozdziale 9.13 Raportu. 

Szczegółowo zostały tam przedstawione gatunki ssaków występujących w wodach polskich  

w obszarze realizacji Przedsięwzięcia wraz z uwarunkowaniami ich występowania w tym obszarze. 

W rozdziale zamieszczone są również wnioski z analiz dotyczących oddziaływania poszczególnych 

zaburzeń środowiska spowodowanych realizacją Przedsięwzięcia oraz ich potencjalnego wpływu na 

populacje ssaków morskich. Podobnie jak w przypadku oddziaływań na ryby, tak i w przypadku 

ssaków morskich konkluzją oceny oddziaływań Przedsięwzięcia na etapie jego budowy, jak  

i eksploatacji w odniesieniu do działań planowanych jest brak oddziaływań o charakterze 

znaczącym.  

 

Podobnie również, jak w przypadku ryb, potencjał oddziaływań transgranicznych związany jest  

z oddziaływaniami nieplanowanymi w przypadku konieczności przeprowadzenia detonacji 

napotkanej amunicji oraz powodowanej przez nią fali dźwiękowej. Podkreślić należy, 

że podstawowym sposobem unika tego typu oddziaływań jest zmiana przebiegu gazociągu na 

odcinku, na którym doszłoby do odnalezienia UXO. Oddziaływania poniżej rozważane mogą 

wystąpić tylko w przypadku braku możliwości zmiany przebiegu gazociągu na odcinku, na którym 

napotkano amunicję i braku możliwości usunięcia jej z dna w celu detonacji na lądzie. Ryzyka 

związane z tego typu zdarzeniami są szerzej opisane w Rozdziale 4 Raportu a skutki ewentualnej 

detonacji w Rozdziale 5 Raportu.  
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Hałas podwodny generowany przez usuwanie amunicji może potencjalnie oddziaływać na ssaki 

morskie. Przy czym za podstawowe progi służące ocenie narażania na oddziaływania związane 

z emisją hałasu są PTS - trwałe przesunięcie progu słyszenia oraz TTS – czasowe przesunięcie 

progu słyszenia (w bardziej szczegółowym zakresie patrz Rozdział 9.13 ROOŚ). Tabela 12-9 

zawiera wartości progowe dla skutków w postaci PTS i TTS dla ssaków morskich.  

Tabela 12-9 Wartości progowe dla ssaków morskich przy usuwaniu amunicji (Southall et al., 2007; 
Sveegaard et al., 2017). 

Gatunek/grupa 
Usuwanie amunicji 

PTS TTS 

Morświn 179 dB SEL 164 dB SEL 

Foka 179 dB SEL 164 dB SEL 

 

Tabela 12-10 przedstawia wyniki modelowania propagacji hałasu dla dwóch typów amunicji  

w opcjach dla okresu zimowego i letniego. Miejsca, dla których zostało wykonane modelowanie 

oddziaływań w postaci PTS i TTS zostały dobrane w taki sposób, aby otrzymane wartości były  

z przedziału najbardziej niekorzystnych tj. w tych miejscach, gdzie warunki batymetryczne 

powodują wystąpienie oddziaływań o największym zakresie przestrzennym (najdalej idący 

scenariusz).  

Tabela 12-10 Odległości potencjalnego oddziaływania usuwania amunicji na ssaki morskie. 

Odległość [km] Niechorze-Pogorzelica 

Wielkość ładunku 150 kg TNT 950 kg TNT 

Okres Lato Zima Lato Zima 

Maks./śr. Maks. Śr. Maks. Śr. Maks. Śr. Maks. Śr. 

PTS 3,7 3,1 3,3 2,7 6 4,9 5,3 4,1 

TTS 12,6 10,2 11 7,1 18,7 14,2 15,7 9,5 

Odległość [km] Rogowo 

Wielkość ładunku 150 kg TNT 950 kg TNT 

Okres Lato Zima Lato Zima 

Maks./śr. Maks. Śr. Maks. Śr. Maks. Śr. Maks. Śr. 

PTS 4,9 3,7 3,4 2,8 6,5 5,3 5,6 4,3 

TTS 13,9 10,9 12,8 8,1 18,7 14,3 17,4 10,8 

 

Jak wynika z wartości przywołanych w Tabeli 12-9 progi możliwości wystąpienia istotnych 

oddziaływań na morświna, jaki i na gatunki fok są zbieżne. W jednym i drugim przypadku 

wrażliwości osobników tych gatunków na urazy i PTS jest wysoka. Tego typu oddziaływania 

wywołuje bowiem skutki stałe, w konsekwencji spowoduje obniżona sprawności fizyczną 

i potencjalnie prowadzi do śmierci osobnika. Wrażliwość na TTS oraz zachowania unikowe 

w przypadku zarówno morświna jak i gatunków fok jest mała, oddziaływania to ustanie bowiem 

bezpośrednio po detonacji tj. w przeciągu minut lub godzin. W tym ostatnim przypadku wielkość 

oddziaływania należy uznać za małą, ponieważ zmysł słuchu i wzorce reakcji powrócą do stanu 

normalnego po ustaniu oddziaływania.  

 

Analizując możliwości wystąpienia skutków o charakterze transgranicznym należy brać pod uwagę 

także dystans dzielący obszar planowanej realizacji Przedsięwzięcia do wód pod jurysdykcją 

poszczególnych państw. W przypadku Szwecji dystans pomiędzy WSE Szwecji a najbliższym jej 

punktem na planowanym przebiegu gazociągu wynosi ponad 54 km, w przypadku Niemiec to 

ok. 8,5 km. Przykładając wskazane odległości do wyników modelowania w postaci izolinii wartości 

progowych wystąpienia oddziaływań o charakterze TTS i PPS, to w przypadku nawet konieczności 

detonacji dużych ładunków (950 kg TNT) w okresie letnim wartości PPS nie przekroczą granic 

niemieckiej i szwedzkiej WSE. Jedynie w przypadku wód Danii istniej ryzyko wystąpienia 

oddziaływań, które na poziomie osobniczym mogłyby mieć charakter oddziaływań znaczących.  

 

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na ocenę potencjalnego oddziaływania jest w przypadku 

działań nieplanowych także prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia mogącego powodować 
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oddziaływania. Obszar planowanej realizacji Przedsięwzięcia nie znajduję się w granicach obszarów 

zagrożenia związanego z możliwością znalezienia amunicji (patrz Rozdział 4.7 ROOŚ). Tym samym 

ryzyko wystąpienia zdarzeń, które mogłyby być źródłem tego typu oddziaływań jest bardzo małe. 

W przypadku oddziaływania na ssaki morskie będącego skutkiem detonacji przedmiotów 

wybuchowych pochodzenia wojskowego napotkanych na etapie budowy Przedsięwzięcia, istotna 

jest również wielkość populacji ssaków morskich w obszarze realizacji Przedsięwzięcia. Jak 

stwierdzono w Rozdziale 9.13 Raportu na podstawie wyników przeprowadzonych badań oraz 

projektu SAMBAH, morświny aktywne w okresie letnim w rejonie realizacji Przedsięwzięcia należą 

prawdopodobnie do populacji Morza Bełtów. Liczebność tej populacji została określona w projekcie 

SAMBAH na 18,5 tysiąca osobników. Niepewna natomiast jest aktywność morświnów z populacji 

Morza Bałtyckiego na badanym obszarze, w związku z okazjonalną aktywnością w okresie 

zimowym. Równocześnie jednak olbrzymie rozproszenia w jakim występują ssaki morskie 

w obszarze realizacji Przedsięwzięcia, w tym brak potwierdzonej obecności o charakterze ciągłym, 

skutkuje niewielkim prawdopodobieństwem znalezienia się osobników tych gatunków w obszarze 

oddziaływania o charakterze znaczącym w momencie zaplanowanego procesu czyszczenia UXO  

z dna.  

 

Dla zmniejszenia potencjalnego wpływu oddziaływania Przedsięwzięcia w postaci hałasu 

podwodnego spowodowanego detonacją amunicji możliwe i zalecane jest wdrożenie środków 

minimalizujących. Mogą to być działania polegające na płoszeniu, dostosowaniu okresów 

prowadzenia działań oddziałujących do wyników monitoringu wizyjnego oraz pasywnego 

monitoringu akustycznego oraz dostosowanie sezonowe, przy czym to ostatnie posiadające 

istotność dla populacji morświnów Morza Bałtów w okresie letnim – szczegóły możliwych rozwiązań 

w Rozdziale 9.13 Raportu. Zastosowane środki minimalizujące pozwalą na istotne zmniejszenia 

znaczenia oddziaływania.  

 

Wnioski dotyczące oddziaływania transgranicznego 

Biorąc pod uwagę wszystkie wyżej wymienione czynnik związane zarówno z wrażliwością receptora, 

wielkością oddziaływania oraz prawdopodobieństwem wystąpienia zdarzeń generujących powstanie 

oddziaływania oraz ich korelacją przestrzenną z występowaniem receptora, nie można wykluczyć 

wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym w odniesieniu do wód pod jurysdykcją 

duńską. Jednakże przeprowadzone analizy w połączeniu z implementacją środków 

minimalizujących wskazują na nieznaczący charakter oddziaływań mogących powstać w wyniku 

realizacji Przedsięwzięcia.  

Tabela 12-11 Podsumowanie oceny oddziaływania w kontekście transgranicznym na ssaki morskie 
zdarzeń nieplanowanych w postaci detonacji amunicji po zastosowaniu środków minimalizujących. 

Hałas podwodny - 
Usuwanie amunicji 

Wrażli
wość 

Rozmiar oddziaływania 
 Znaczenie 

oddziały-
wania 

Trans- 
graniczny 
charakter 
oddziały-
wania  

Inten-
sywność 

Skala 
Czas 
trwania 

Morświn 

Populacja 
Morza 
Bałtycki-
ego 

PTS Wysoka Niska Reg. Długotrwały Nieznaczące* Tak 

TTS Wysoka Niska Reg. Ograniczony Nieznaczące* Tak 

Populacja 
Morza 
Bełtów 

PTS Wysoka Średnia Reg. Długotrwały 

Osobnik: 
Nieznaczące 
 
Populacja: 
Nieznaczące 

Tak 

TTS Niska Duża Reg. Ograniczony Nieznaczące Tak 

Foki 
PTS Wysoka Średnia Reg. Długotrwały 

Osobnik: 
Nieznaczące 
 
Populacja: 
Nieznaczące 

Tak 

TTS Niska Duża Reg. Ograniczony Nieznaczące Tak 

Reg. – regionalna skala oddziaływania 

*W razie uwzględnienia sezonowości jako środka łagodzącego, gatunek nie będzie obecny w obszarze. 
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Treści zawarta w tej części Rozdziału 12 odpowiadają informacjom zawartym w Załączniku nr 7 

do Raportu – „Raport Espoo”. 

 Żegluga i trasy żeglugowe 

Charakterystyka wykorzystania planowanego obszaru realizacji Przedsięwzięcia pod względem 

żeglugi, w tym także żeglugi o charakterze międzynarodowym, zawarta została w Rozdziale 9.22 

Raportu. Rozdział ten zawiera również identyfikację tras żeglugowych o charakterze 

międzynarodowym znajdujących się na przebiegu Przedsięwzięcia oraz charakterystykę zaburzeń 

w dotychczasowych warunkach prowadzenia żeglugi powstających w okresie układania 

i eksploatacji rurociągu. W szczególności do oddziaływań niosących potencjał istotności należą 

ograniczenia żeglugi wokół obszaru realizacji Przedsięwzięcia i prowadzenia prac serwisowych oraz 

wyznaczenie stref bezpieczeństwa wokół gazociągu skutkujące zakazem kotwiczenia, a także 

pojawienie się nowych struktur na dnie morskim.  

 

Obszar realizacji Przedsięwzięcia w obszarze polskiej jurysdykcji nie stanowi obszaru intensywnie 

wykorzystywanego do prowadzenie żeglugi międzynarodowej. Na planowanym przebiegu 

gazociągu w granicach wód znajdujących się pod polską jurysdykcją znajduje się jedna trasa 

o istotności dla żeglugi międzynarodowej – oznaczona jako trasa I, Rysunek 9-121 i Rysunek 9-122 

– pozostałe trasy są trasami o znaczeniu regionalnym.  

 

Znaczenie pojawienia się nowych struktur na dnie akwenu może zostać zminimalizowane do 

nieznaczącego ze względu na zakopanie rurociągu w dnie na odcinkach, gdzie głębokość wynosi 

poniżej 20 m. Natomiast skrzyżowanie planowanego przebiegu rurociągu z główną trasą żeglugową 

na polskich obszarach morskich (trasa I) projektowane jest na głębokości ponad 40 m.  

 

Wpływ na żeglugę będzie mało wyznaczenie strefy bezpieczeństwa wokół zrealizowanego gazociągu 

i wynikający z tego skutek w postaci zakazu kotwiczenia należy również uznać za pomijalny 

ze względu na zakaz kotwiczenia w obszarze tras żeglugowych. 

 

Utrudnienia związane z ograniczeniami żeglugi wokół obszaru budowy nie będą oznaczały 

zamknięcia tras żeglugowych, a jedynie spowodują okresowe wydłużenie tras żeglugowych 

(konieczność omijania obszaru o promieniu 1-1,5 km) i konieczność zachowania ostrożności. 

Ograniczenia te będą miały charakter chwilowy oraz będą wyznaczane i komunikowane 

odpowiednio wcześniej przez właściwego miejscowo dyrektora urzędu morskiego. W praktyce ich 

znaczenie dla prowadzenie żeglugi będzie niskie.  

 

Wnioski dotyczące oddziaływania transgranicznego 

Lokalny i w większości przypadków czasowy charakter oddziaływań na warunki prowadzenia żeglugi 

międzynarodowej, a także stosunkowo niskie znaczenie obszaru realizacji Przedsięwzięcia dla 

żeglugi międzynarodowej, pozwalają uznać, że nie wystąpią oddziaływania, które mogłyby mieć 

charakter transgraniczny.  

Tabela 12-12 Ogólne znaczenie oddziaływania na żeglugę i szlaki żeglugowe. 

Potencjalne 
oddziaływanie  

Wielkość 
oddziaływania 

Wrażliwość 
receptora 

Znaczenie 
oddziaływania 

Oddziaływanie 
transgraniczne 

Ograniczenia żeglugi w fazie 
realizacji  

Mała Niska Nieznaczące Nie 

Pojawienie się nowych 
struktur  

Mała Niska Nieznaczące Nie 

Strefa bezpieczeństwa 
(eksploatacja) 

Mała Niska Nieznaczące Nie 

 

Treści zawarte w tej części Rozdziału 12 odpowiadają informacjom zawartym w Załączniku nr 7 do 

Raportu – „Raport Espoo”. 
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 Oddziaływania na rybołówstwo 

Zagadnienia dotyczące rybołówstwa na wodach polskich zostały przedstawione w ramach Rozdziału 

9.23 Raportu. Ocena transgranicznego oddziaływania na rybołówstwo osadza się na nieco innych 

założeniach niż w przypadku pozostałych obszarów potencjalnego oddziaływania Przedsięwzięcia. 

Nie jest ona bowiem skupiona na możliwości oddziaływania Przedsięwzięcia na rybołówstwo na 

wodach znajdujących się pod jurysdykcją innych państw, a przede wszystkim na wpływie 

związanym z realizacją Przedsięwzięcia na połowy prowadzone przez floty rybackie innych państw 

na wodach znajdujących się pod polską jurysdykcją. Założenia przyjęte do analizy wynikają z faktu 

członkostwa wszystkich państw nadbałtyckich, z wyjątkiem Rosji, do UE, a tym samym regulowania 

ich działalności połowowej przez wspólną politykę rybołówstwa UE. W przypadku Rosji wskazać 

należy dwustronną ramową umowę w sprawie rybołówstwa zawartą pomiędzy UE a Rosją 

w 2006 r. Przedsięwzięcie ze względu na strefy bezpieczeństwa, strefy ograniczeń i obecność 

rurociągu na dnie morskim wpłynie na obszar połowowy dostępny dla państw nadbałtyckich.  

  

W kontekście prowadzenia tego typu analiz podstawowe znaczenie ma udział w połowach na 

obszarze realizacji Przedsięwzięcia flot rybackich poszczególnych państw bałtyckich. Rysunek 12-1 

obrazuje udział flot rybackich przynależnych do poszczególnych państw w całości połowów 

w poszczególnych prostokątach ICES.  

 

 

Rysunek 12-1 Znaczenie rybołówstwa i ujęcie stosunkowe w podziale na kraje prowadzące połowy 
w prostokątach ICES sąsiadujących z rurociągiem Baltic Pipe, na podstawie średniej wartości połowów (€) 
w latach 2010 - 2015 - dorsz, stornia, śledź, gładzica i szprot. Dane te pozyskano od krajowych organów 
ds. rybołówstwa i dotyczą połowów w strefach 24 i 25. Ze względu na ochronę danych nie uwzględniono 
danych fińskich, ale łączne połowy w tym okresie stanowiły mniej niż <1% wyładunku połowów duńskich. 

Zestawione w Tabeli 12-13 dane potwierdzają ścisłą korelację pomiędzy średnim rocznym połowem 

(w tonach), a wartością połowów (€). W wodach znajdujących się w polskiej jurysdykcji wyraźna 

jest przewaga znaczenia prostokątów 37G5, 38G5 i 39G5 dla obu parametrów. 
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Tabela 12-13 Średnie połowy roczne (w tonach) i wartość połowów polskich (w 1000 €) w latach 2010 – 
2015 w prostokątach ICES zlokalizowanych w sąsiedztwie rurociągu Baltic Pipe w strefach 24 i 25. 

Prostokąty ICES  Połów w tonach Wartość w 1000 €* 

36G4 2509,3 198,7 

37G4 2214,5 666,3 

37G5 8724,3 3221,8 

38G4 3320,1 1312,0 

38G5 15692,8 6334,2 

39G5 6814,0 1838,7 

*średnia wartość połowów została obliczona na podstawie wartości połowów śledzia, szprota, dorsza, storni 

i gładzicy 

 

Analiza danych dotyczących połowów przez floty rybackie poszczególnych państw wskazuje, 

że spośród prostokątów ICES w obszarach, których realizowane będzie Przedsięwzięcie jedynie 

prostokąt 38G4 jest obszarem istotnym dla innych niż polska flot rybackich. Jednak znaczenie tego 

obszaru dla połowów realizowanych przez duńską flotę rybacką wynika w dużej mierze z faktu 

położenia znacznej części tego prostokąta w ramach wód znajdujących się pod jurysdykcją duńską.  

 

Wnioski dotyczące oddziaływania transgranicznego 

Z analiz zamieszczonych w rozdziale dotyczącym rybołówstwa – Rozdział 9.23 Raportu wynika, 

iż wszelkiego typu oddziaływania związane z realizacją Przedsięwzięcia, w tym związane  

z wyznaczeniem stref bezpieczeństwa wzdłuż rurociągu, wprowadzeniem stref ograniczenia żeglugi 

wokół statków układających rurociąg oraz prowadzących prace serwisowe, a także związane  

z obecnością rurociągu oraz obecnością statków układających i serwisujących rurociąg, nie 

prowadzą  generalnie do wystąpienia istotnych oddziaływań na prowadzenie rybołówstwa na 

wodach polskich. Zestawienie wyników przywołanych analiz ze znaczeniem poszczególnych 

akwenów, w ramach których będzie realizowane Przedsięwzięcie, dla flot rybackich poszczególnych 

państw pozwala na stwierdzenie braku znaczącego oddziaływania na rybołówstwo komercyjne  

w kontekście transgranicznym.  

Tabela 12-14 Ogólne znaczenie oddziaływania na rybołówstwo komercyjne. 

 
Wielkość 

oddziaływania 

Wrażliwość 

receptora 

Znaczenie 

oddziaływania 
Transgraniczne 

Strefy bezpieczeństwa Mała Średnia Nieznaczące Tak 

Strefa ograniczeń w sąsiedztwie 

rurociągu na etapie realizacji i 

serwisu 

Mała Średnia Nieznaczące Tak 

Obecność rurociągu Niewielka Niska Nieznaczące Tak 

Zaburzenia fizyczne nad wodą – 

obecność jednostek 

pływających  

Pomijalna Niska Nieznaczące Tak 

 

Treści zawarta w tej części Rozdziału 12 odpowiadają informacjom zawartym w Załączniku nr 7 do 

Raportu – „Raport Espoo”. 

12.4 Możliwość transgranicznego oddziaływania na sieć obszarów Natura 2000 

Analizy dotyczące możliwości oddziaływania Przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 w obszarach 

polskiej jurysdykcji zostały przedstawione w Rozdziale 9.18 Raportu. Przywołany rozdział zawiera 

analizy dotyczące identyfikacji oddziaływań istotnych z punktów widzenia integralności, spójności  

i przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000. Określone w nim zostało znaczenie wielkości 

poszczególnych typów oddziaływań generowanych w wyniku realizacji, eksploatacji i likwidacji 

Przedsięwzięcia dla obszarów Natura 2000, a także zawiera ocenę oddziaływania na obszary Natura 

2000 znajdujące się w granicach polskiej jurysdykcji.  

 

Prowadząc analizy dotyczące możliwości wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym 

na obszary Natura 2000 punkt wyjścia stanowi przestrzenna analiza zlokalizowania obszarów sieci 

Natura 2000 w relacji do stref potencjalnego oddziaływania Przedsięwzięcia. Rysunek 12-2 
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prezentuje lokalizację obszarów Natura 2000 wobec przebiegu całości planowanej trasy rurociągu 

Baltic Pipe. 

 

Poza obszarami Natura 2000 zlokalizowanymi w granicach polskiego morza terytorialnego oraz 

wyłącznej strefy ekonomicznej, w granicach których Przedsięwzięcie będzie realizowane, najbliżej 

położonymi obszarami Natura 2000 są niemieckie obszary – specjalnej ochrony ptaków 

Pommersche Bucht (SPA #DE1552401) oraz obszar o znaczeniu dla Wspólnoty Pommersche Bucht 

mit Oderbank (SCI #DE1652301). Odległość od granic obu tych obszarów do punktu na trasie 

planowanego przebiegu rurociągu o najbliższym położeniu wynosi ok 8,5 km.  

 

W przypadku obszaru specjalnej ochrony ptaków możliwość oddziaływania bezpośredniego można 

wykluczyć ze względu na odległość od miejsca realizacji Przedsięwzięcia. W przypadku oddziaływań 

pośrednich ich skala oddziaływania oraz wrażliwość receptora już w odniesieniu do obszaru 

specjalnej ochrony ptaków Zatoka Pomorska PLB990003, wykazują na brak oddziaływań 

znaczących – szerzej na ten temat w Rozdziale 19.8 Raportu. W tym kontekście oddziaływania na 

obszar znajdujący się w znaczącym oddaleniu nie mogą mieć charakteru znaczącego. 

  

 

Rysunek 12-2 Obszary Natura 2000 wzdłuż planowanej trasy rurociągu Baltic Pipe. Na mapie wskazano 
kody UE obszarów Natura 2000. 

W przypadku obszaru o znaczeniu dla Wspólnoty Pommersche Bucht mit Oderbank (SCI 

#DE1652301), przedmiotami ochrony tego obszaru są: siedlisko - piaszczyste ławice podmorskie 

oraz dwa gatunki - parposz i morświn. Wskazane przedmioty ochrony stanowią równocześnie 

przedmioty ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 położonym 

w obszarach polskiej jurysdykcji. Analizy przeprowadzone w Rozdziałach 9.12, 9.13 oraz 9.18 

Raportu wskazują na brak znaczących oddziaływań na siedlisko oraz gatunki stanowiące 

przedmioty ochrony w polskich obszarach Natura 2000 w przypadku oddziaływań związanych 

z działaniami planowanymi w toku realizacji Przedsięwzięcia. Jedynie w przypadku oddziaływań 

o charakterze nieplanowanym, związanych z detonacją napotkanego w trakcie układania rurociągu 
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UXO, zmienia się ocena wielkości oddziaływania. Niemniej jednak biorąc pod uwagę poziom 

dyspersji osobników populacji gatunków stanowiących przedmiot ochrony w obszarze Natura 2000, 

poziom prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń generujących oddziaływania oraz zastosowanie 

działań minimalizujących, oddziaływania powodowane przez detonację zostały uznane jako 

oddziaływania nieznaczące. Brak oddziaływań o charakterze znaczącym na przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000, w przypadku wystąpienia tych oddziaływań na wodach polskich, stanowi 

podstawę do stwierdzenia braku możliwości wystąpienia oddziaływań o charakterze znaczącym 

w przypadku obszarów Natura 2000 posiadający tożsame przedmioty ochrony, a znajdujących się 

w oddaleniu od miejsc generowania oddziaływań. 

 

Brak znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 położone w granicach 

polskiej jurysdykcji oraz brak znaczącego wpływu transgranicznego na obszary Natura 2000 

położone w państwach ościennych, a także fakt iż realizacja Przedsięwzięcia nie tworzy barier 

środowiskowych uniemożliwiających komunikację i dyspersję osobników poszczególnych populacji 

gatunków będących przedmiotem ochrony w ramach bałtyckich obszarów sieci Natura 2000, 

pozwala na stwierdzenie braku negatywnego wpływu na sieć obszarów Natura 2000. 

 

Treści zawarta w tej części Rozdziału 12 odpowiadają informacjom zawartym w Załączniku nr 7 

do Raportu – „Raport Espoo”. 

12.5 Wnioski 

Realizacja Przedsięwzięcia powoduje szereg oddziaływań, wobec których nie można wykluczyć 

możliwości wystąpienie wpływu o charakterze transgranicznym. Te spośród oddziaływań, co do 

których nie można wykluczyć możliwego wpływu o charakterze transgranicznym, a które dotyczą 

elementów przyrodniczych środowiska będą miały charakter oddziaływań lokalnych,  

o odwracalnym charakterze oraz ograniczonym czasie trwania, a związanym głównie z okresem 

układania rurociągu. Oddziaływaniami o największym potencjale wpływu w tym zakresie są te 

związane z działaniami nieplanowanymi tj. koniecznością detonacji napotkanego UXO w trakcie 

prac przygotowawczych do układania rurociągu. Prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu 

zdarzeń w obszarze Przedsięwzięcia w akwenie Morza Bałtyckiego pod polską jurysdykcją jest 

niskie, nie można go jednak całkowicie wykluczyć. Analizy potencjału oddziaływania wskazują, 

iż oddziaływania o charakterze znaczącym mogą być wykluczone w odniesieniu do wpływu na 

środowisko w obszarze podlegającym jurysdykcji Szwecji i Niemiec. Ze względu na bezpośrednie 

przejście Przedsięwzięcia przez granicę pomiędzy wodami w jurysdykcji Polski i Danii potencjał 

oddziaływania na środowisko duńskie jest najwyższy. Zastosowanie rekomendowanego zestawu 

środków minimalizujących pozwala także w tym przypadku wykluczyć powstawanie oddziaływań 

o charakterze znaczącym.  

 

W odniesieniu do oddziaływań na środowisko socjoekonomiczne wskazać należy, iż realizacja 

Przedsięwzięcia nie generuję oddziaływań, które wprost mogłyby wpływać na uwarunkowania 

środowiska socjoekonomicznego w innych państwach. Przeprowadzone analizy wskazują, iż ze 

względu na obszar lokalizacji Przedsięwzięcia na wodach znajdujących się pod polską jurysdykcją, 

a które nie wykazują istotności dla wykorzystania go przez inne państwa, wykluczyć można również 

możliwość wystąpienia oddziaływań pośrednich o charakterze znaczącym na środowisko 

socjoekonomiczne.  
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13. DZIAŁANIA MINIMALIZUJĄCE 

Niniejszy rozdział stanowi przegląd działań minimalizujących oddziaływania, których celem jest 

ograniczenie do minimum wpływu Przedsięwzięcia na środowisko. Działania minimalizujące 

odziaływania zostały zaproponowane w oparciu o szczegółową analizę potencjalnych zaburzeń, 

emisji, oddziaływań (patrz Rozdział 5 ROOŚ) na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji 

wynikających z charakterystyki Przedsięwzięcia (patrz Rozdział 3 ROOŚ) oraz wrażliwości 

poszczególnych receptorów (patrz Rozdział 9 ROOŚ). 

 

Działania minimalizujące zostały podzielone na cztery kategorie: 

• działania minimalizujące oddziaływania znaczące ze strony Przedsięwzięcia; 

• działania minimalizujące oddziaływania wynikające ze zdarzeń nieplanowanych; 

• działania minimalizujące oddziaływania uwzględnione na etapie projektowania; 

• działania minimalizujące oddziaływania wynikające z powszechnie stosowanej praktyki lub 

przepisów prawnych. 

13.1 Działania minimalizujące oddziaływania znaczące 

Na podstawie szczegółowej analizy cech poszczególnych receptorów oraz w oparciu o opis 

Przedsięwzięcia na poszczególnych etapach realizacji inwestycji i metodykę oceny oddziaływania 

(patrz Rozdział 8 ROOŚ) nie identyfikuje się oddziaływań o charakterze znaczącym, które 

wymagałyby obligatoryjnych działań minimalizujących. 

13.2 Działania minimalizujące oddziaływania wynikające ze zdarzeń nieplanowanych 

Ocena oddziaływania skutków zdarzeń nieplanowanych na poszczególne elementy środowiska 

została szczegółowo opisana w Rozdziale 9 oraz 5.7 Raportu. W ocenie znaczenia oddziaływań 

zdarzeń nieplanowanych uwzględniono dodatkowe czynniki – prawdopodobieństwo wystąpienia 

zdarzenia, które będzie źródłem oddziaływania oraz jego potencjalne konsekwencje. 

 

Nie zidentyfikowano oddziaływań o charakterze znaczącym będących efektem wystąpienia zdarzeń 

nieplanowanych poza przypadkiem detonacji zatopionej broni konwencjonalnej (patrz Rozdział 

5.7.1).  

 

W przypadku konieczności detonacji przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego 

(uznanej jako zdarzenie nieplanowane), istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia oddziaływania na 

ryby i ssaki morskie w odniesieniu jedynie do poszczególnych osobników, nie zaś na poziomie 

populacji (patrz Rozdział 9.12 oraz 9.13 Raportu). Dla takiego przypadku zaleca się działania 

minimalizujące oddziaływania, które zostały przedstawione w Tabela 13-1, poniżej. 

Tabela 13-1 Proponowane działania minimalizujące w przypadku detonacji przedmiotów wybuchowych 
pochodzenia wojskowego. 

Receptor 

Charaktery-

styka recep-

tora ujęta w 

rozdziale 

Raportu 

Proponowane działania minimalizujące oddziaływania 

Ryby 

Ssaki morskie 

9.12 

9.13 

Plan usuwania przedmiotów wybuchowych pochodzenia 

wojskowego 

Opracowanie planu usuwania UXO wraz ze wskazaniem planu 

mitygacji w odniesieniu do ssaków morskich, łącznie z określeniem 

szczegółowego zastosowania środków minimalizujących, takich jak 

zastosowanie obserwatorów ssaków morskich, Pasywny Monitoring 

Akustyczny (ang. Passive Acoustic Monitoring, PAM) oraz 

akustyczne urządzenia odstraszające i izolujące (kurtyny 

bąbelkowe). Plan powinien uwzględniać obszar oraz gatunki 

będące przedmiotem ochrony. 
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Receptor 

Charaktery-

styka recep-

tora ujęta w 

rozdziale 

Raportu 

Proponowane działania minimalizujące oddziaływania 

Bariery akustyczne 

Zastosowanie barier akustycznych (np. kurtyny bąbelkowe) oraz 

wspomagająco stosowanie akustycznych urządzeń odstraszających 

w połączeniu z obserwacjami. 

 

Badanie sonarowe 

Badanie sonarowe w celu zidentyfikowania występowania ławic lub 

grup ryb przeprowadzone na łodzi celem oceny czy czas usuwania 

niewybuchów jest odpowiedni lub czy detonacja powinna zostać 

odroczona. Ocena ta może pomóc w ochronie ławic ryb, które 

mogą być obecne na danym obszarze. 

 

Obserwacje wizualne oraz PAM 

Monitoring wizualny prowadzony przez obserwatorów ssaków 

morskich (MMO) prowadzony ze statku (lub odpowiedniej 

platformy obserwacyjnej). Monitoring wizualny powinien być 

ograniczony do okresów dobrej widoczności w ciągu dnia, 

ponieważ widoczność spada w złych warunkach pogodowych lub 

oświetleniowych. Jeżeli przed planowanym usuwaniem 

niewybuchów zostanie stwierdzona obecność ssaków morskich, 

detonacja powinna zostać przesunięta w czasie. Obserwacje 

wizualne przed usuwaniem niewybuchów nie gwarantują, że ssaki 

morskie nie będą dotknięte skutkami detonacji, ponieważ mogą 

one przebywać pod powierzchnią wody i tym samym pozostawać 

niewykryte przez dłuższy okres. Niemniej jednak badania wizualne 

przed usuwaniem niewybuchów mogą pomóc w ochronie tych 

zwierząt, które zostaną dostrzeżone. Jako dobra praktyka dla 

metodyki obserwacji wizualnej ssaków morskich możliwe jest 

zaimplementowanie działań zalecanych przez Joint Nature 

Conservation Committee (JNCC, 2017). PAM stanowi zestaw 

hydrofonów wprowadzanych do toni wodnej, a wykryte przy ich 

pomocy dźwięki są przetwarzane przy użyciu wyspecjalizowanego 

oprogramowania w celu ustalenia występowania ssaków morskich. 

PAM mogą być wprowadzane jako uzupełnienie obserwacji 

wizualnych prowadzonych przez MMO. 

 

Odstraszacz fok 

Odstraszacze fok to akustyczne urządzenia odstraszające, które 

można stosować do odstraszania fok oraz morświnów od obszarów 

budowy, sprzętu połowowego itp. Zasięg lub wydajność urządzeń 

zależy od typu odstraszacza oraz jego ustawień. Na działanie 

odstraszaczy fok morświny zwyczajne reagują silniej niż foki 

(Hermannsen i in., 2015). 

 

Sezonowość 

Badania aktywności ssaków morskich wskazują na 

prawdopodobieństwo występowania osobników morświna w 

obszarze realizacji projektu na wodach polskich w sezonie letnim. 

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonych badań oraz fakt, iż 

morświn stanowi przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 w 

granicach, którego realizowane będzie przedsięwzięcie zaleca się 

aby ewentualne operacje związane z usuwaniem UXO prowadzone 

były poza sezonem letnim, o ile to możliwe. Środek taki czyni 

pomijalnym ryzyko obrażeń od fali wybuchu i PTS wśród populacji 

występującej w rejonie Przedsięwzięcia w okresie letnim. W 

przypadku konieczności usunięcia UXO, w trakcie procesu 
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Receptor 

Charaktery-

styka recep-

tora ujęta w 

rozdziale 

Raportu 

Proponowane działania minimalizujące oddziaływania 

budowlanego, które nie zostały zidentyfikowane w czasie 

przeprowadzonych badań przedrealizacyjnych (zdarzenie 

nieplanowane), Inwestor zastosuje możliwe do wdrożenia środki 

minimalizujące ryzyko oddziaływań na ryby i ssaki morskie 

(obserwacje, odstraszanie). W takim przypadku detonacja może 

zostać przeprowadzona niezależnie od pory roku. 

13.3 Działania minimalizujące oddziaływania na etapie projektowania 

Rozdział ten zawiera zestawienie działań wdrożonych na etapie planowania realizacji 

Przedsięwzięcia, których zastosowanie jako środków zaradczych, już na początkowym etapie 

inwestycyjnym, zmniejsza skale potencjalnych oddziaływań na środowisko. Środki takie zostały 

uwzględnione na etapie wstępnej koncepcji technicznej przy wyborze wariantów trasy rurociągu.  

 

Warianty lokalizacyjne Projektu w części morskiej oraz ich optymalizacja zostały oparte w głównej 

mierze na uwzględnieniu zmniejszenia oddziaływania Projektu na środowisko. Warianty 

podlegające ocenie zostały szczegółowo opisane w Rozdziale 6 Raportu wraz z niektórymi 

aspektami środowiskowymi. W Tabela 13-2 zaprezentowano istotne działania minimalizujące 

i/lub optymalizujące wdrożone w fazie projektowej, których celem jest zmniejszenie skali 

oddziaływań na środowisko w fazie realizacji.  

Tabela 13-2 Przykłady działań minimalizujących wdrożonych na etapie projektowania. 

Receptor 

Charaktery-

styka recep-

tora ujęta w 

rozdziale 

Raportu 

Proponowane działania minimalizujące oddziaływania 

Krajobraz 

Brzeg morski 

Flora i fauna na 

lądzie 

9.6 

9.7 

9.19 

Rezygnacja ze stosowania wykopu otwartego 

Ze względu na ochronę brzegu morskiego zrezygnowano z 

rozważania wykopu otwartego w miejscu wyjścia gazociągu na 

ląd z dalszych prac projektowych. Zastosowanie innych metod 

pozwoli na zmniejszenie potencjalnych oddziaływań 

Przedsięwzięcia na etapie budowy. 

Strefa brzegowa 
9.3 

9.7 

Czasowe przechowywanie urobku w związku z prowadzeniem 

prac ziemnych i przywrócenie do stanu pierwotnego dna 

morskiego (rekultywacja) 

Prace związane z wyprowadzeniem gazociągu na ląd w strefie 

przybrzeżnej będą wymagały czasowego przechowywania 

urobku powstałego w wyniku pracy maszyny drążącej tunel 

(TBM) w miejscach, gdzie głębokość wody sięga powyżej 7 m (w 

ramach korytarza o szerokości 1 km), tak by zminimalizować 

potencjalny wpływ Przedsięwzięcia w strefie największej 

intensywności procesów sedymentacji i erozji (tj. do głębokości 

7 m). Po zakończeniu prac ziemnych (w tym mikrotunelu), dno 

morskie zostanie przywrócone do stanu pierwotnego z 

wykorzystaniem materiału czasowo przechowywanego. 
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Receptor 

Charaktery-

styka recep-

tora ujęta w 

rozdziale 

Raportu 

Proponowane działania minimalizujące oddziaływania 

Krajobraz 

 

Obszary 

chronione, 

siedliska 

przyrodnicze, flora 

oraz fauna (ląd) 

 

Różnorodność 

biologiczna (ląd) 

 

Hydrografia oraz 

jakość wody 

9.6 

9.19 

9.20 

9.2 

Zastosowanie metody mikrotunelowania 

Dla wyprowadzenia gazociągu na ląd jako metoda najmniej 

inwazyjna w środowisko i tym samym generującą najmniejsze 

oddziaływania, została wybrana metoda mikrotunelowania 

z zastosowaniem tarczy TBM. Zastosowanie tej metody ma 

także na celu ochronę brzegu, z uwzględnieniem jego funkcji 

ochrony. Zastosowanie tej metody przekłada się także na 

mniejsze oddziaływania na krajobraz, florę oraz mniejszą 

dyspersję osadów w strefie przybrzeżnej. 

Geologia, wody 

podziemne i 

powierzchniowe 

 

Flora na lądzie 

9.7 

9.19 

Odwodnienie wykopów pod SZG i szyb startowy 

Projektowanie wykopu budowlanego obudowanego ściankami 

szczelnymi pozwala ograniczyć rozwój leja depresji w trakcie 

prowadzenia prac odwodnieniowych (w przypadku konieczności 

ich wykonania), co minimalizuje oddziaływanie na wody, florę 

od wód zależną. 

Archeologia i 
dziedzictwo 
kulturowe na 
morzu 

9.24 

Kwerenda obiektów dziedzictwa kulturowego 

Dla optymalizacji trasy rurociągu wykonano kwerendę obiektów 

dziedzictwa kulturowego w celu minimalizacji odziaływania 

Przedsięwzięcia i ryzyka opóźnień harmonogramu 

realizacyjnego. 

Żegluga i trasy 

żeglugowe 
9.22 

Zabezpieczenie rurociągu w miejscu krzyżowania z trasami 

żeglugowymi 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa rurociągu oraz statków 

gazociąg zostanie zabezpieczony w miejscach skrzyżowania z 

głównymi trasami żeglugowymi poprzez zakopanie w dnie i/lub 

zabezpieczenie materiałem skalnym. Dotyczy to przede 

wszystkim trasy I łączącą TSS „Adlergrund” z TSS „Ławica 

Słupska” oraz dla wariantu Niechorze-Pogorzelica, trasy 

żeglugowej biegnącej wzdłuż polskiego wybrzeża w odległości 

około 20 km od brzegu z uwagi na niewielką głębokość i ryzyko 

uderzenia dna statku o gazociąg. 

Hałas na lądzie 9.9 

Redukcja emisji 

Emisję hałasu z maszyn budowlanych i samochodów 

ciężarowych należy minimalizować poprzez wyłączanie silników 

w trakcie postoju bądź załadunku.  

Prace należy prowadzić przy użyciu sprzętu w dobrym stanie 

technicznym. 

13.4 Działania minimalizujące oddziaływania wynikające z powszechnie stosowanej 

praktyki, norm lub przepisów prawnych 

Przedsięwzięcie będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa 

oraz w myśl zasady stosowania dobrych praktyk w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji 

i serwisowania a także likwidacji. Realizacja Przedsięwzięcia stosując się do obowiązujących norm 

i przepisów, poza koniecznością zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i zaleceniami 

norm, pozwala na łagodzenie potencjalnych oddziaływań na środowisko. Dla zachowania takiej 
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zgodności opracowany zostanie plan zarządzania środowiskiem. Propozycja niektórych działań 

i zaleceń, które mogą zostać włączone do planu zarządzania środowiskiem zostały przedstawione 

w Tabeli 13-3, poniżej, przy czym nie jest to katalog zamknięty. 

Tabela 13-3 Przykłady i zaleceń dla działań minimalizujących wynikające z powszechnie stosowanej 
praktyki, norm lub przepisów prawnych. 

Receptor 

Charaktery-

styka recep-

tora ujęta w 

rozdziale 

Raportu 

Proponowane działania minimalizujące oddziaływania 

Rybołówstwo 

komercyjne 
9.23 

Prowadzenie dialogu ze środowiskiem rybackim i wypracowanie 

zasad wspólnego korzystania z akwenu 

Celem działania jest wypracowanie ze środowiskiem rybackim 

porozumienia w zakresie uniknięcia lub minimalizacji 

oddziaływania na możliwość prowadzenia rybołówstwa. 

Rezultatem powinno być wypracowanie zasad wspólnej 

koegzystencji rybaków i gazociągu. Zasięg oraz zakres 

ograniczenia żeglugi został opisany w Rozdziale 5.1.7. Szczegóły 

powinny zostać ustalone z administracją morską, która jest 

odpowiedzialna za ustanawianie stref bezpieczeństwa i 

obowiązujące w niej zakazy. 

System 

monitoringu 

środowiska i 

badania morskie 

9.28 

Koordynacja i logistyka 

Ograniczenie przestrzenne lub zakresowe wyłączenia obszaru 

z żeglugi wokół miejsca instalacji rurociągu, aby możliwy był 

pobór prób na stacji pomiarowej. W takim przypadku 

oddziaływanie zostanie wyeliminowane. Zasięg oraz zakres 

ograniczenia żeglugi został opisany w Rozdziale 5.1.7, 

natomiast szczegóły powinny zostać ustalone z administracją 

morską. 

Żegluga oraz trasy 

żeglugowe 

 

Rybołówstwo 

komercyjne 

9.22 

9.23 

Informacje o działaniach budowlanych 

We współpracy i w uzgodnieniu z Urzędem Morskim w 

Szczecinie, Inwestor będzie przekazywał informację o 

planowanych okresach budowy, zakresie prac oraz obszarze. 

 

Ograniczenie żeglugi wokół obszaru budowy 

Wprowadzenie środków mitygujących dotyczących statków do 

układania rurociągu i układania materiału skalnego pozwoli na 

uniknięcie ryzyka potencjalnych kolizji ze statkami 

poruszającymi się po okolicznych szlakach żeglugowych. Środki 

mitygujące obejmują wysyłanie powiadomień do pobliskich 

jednostek, wyznaczenie obszarów ograniczonej żeglugi i 

wykorzystanie technologii AIS (system automatycznej 

identyfikacji). 

Geologia, wody 

podziemne i 

powierzchniowe 

 

Flora i fauna na 

lądzie 

 

Ludność i zdrowie 

ludzkie 

 

9.7 

9.19 

9.29 

9.31 

Organizacja i logistyka etapu budowy na lądzie 
W czasie prowadzenia budowy na lądzie należy wprowadzić 

następujące działania: 

• tymczasowe ogrodzenie terenu budowy; 

• stosowanie oświetlenia o natężeniu i barwie, które nie 

będzie uciążliwe dla fauny i ludzi; 

• przygotowanie placów budowy (dot. wycinki drzew 

z uwzględnieniem okresów lęgowych ptaków); 

• wdrożenie zasad BHP;  

• wprowadzenie środków zapobiegających wyciekowi 

produktów olejnych/ropopochodnych z maszyn 
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Receptor 

Charaktery-

styka recep-

tora ujęta w 

rozdziale 

Raportu 

Proponowane działania minimalizujące oddziaływania 

Turystyka oraz 

obszary 

rekreacyjne 

budowlanych oraz potencjalnym zanieczyszczeniom gruntu i 

wód; 

• postępowanie z odpadami zgodnie z odpowiednimi 

przepisami prawa krajowego; 

• rekomenduje się, w miarę możliwości, stosowanie 

materiałów podlegających recyklingowi i poddawanie 

recyklingowi wszelkich frakcji odpadów nadających się do 

tego celu; 

• prowadzenie stałego dialogu z lokalną społecznością; 

• prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych; 

• współpraca i koordynacja działań w z lokalnymi organami 

administracji oraz administracją morską; 

• rekomenduje się, by intensywny czas transportu wyznaczyć 

poza okresem szczytu sezonu letniego; 

• ruch związany z budową powinien zostać skierowany na 

trasy wyznaczone przez władze lokalne oraz policję, w celu 

zminimalizowania oddziaływania na mieszkańców w 

sąsiedztwie budowy oraz innych użytkowników dróg, 

zastosowanie znaków informujących i ostrzegających o 

prowadzeniu prac budowlanych. 

Różnorodność 

biologiczna (część 

morska) 
9.16 

Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze 

statkowymi wodami balastowymi i osadami (BWM) 

Celem konwencji BWM jest zapobieganie, zmniejszanie 

oraz w miarę możliwości wyeliminowanie przenoszenia tych 

organizmów i patogenów przez kontrolowanie i zarządzanie 

statkowymi wodami balastowymi i osadami. Przyjmuję się 

założenie, że wszystkie statki biorące udział w realizacji będą 

przestrzegały konwencji BWM oraz wytycznych HELCOM 

względem gatunków obcych oraz zarządzania wodami 

balastowymi na obszarze Morza Bałtyckiego. 

Zmniejszenie zanieczyszczenia światłem 

Oświetlenie na statkach wywołuje ryzyko kolizji dla gatunków 

migrujących nocą, ponieważ może ono przyciągać ptaki i/lub 

nietoperze. Zmniejszenie oświetlenia oraz ograniczenie widma 

światła zminimalizuje oddziaływanie na zasoby biologiczne, 

jednocześnie zapewniając bezpieczne działania. 

Obszary i obiekty 

chronione, 

korytarze 

ekologiczne, 

siedliska 

przyrodnicze, flora 

i fauna (w tym 

gatunki 

inwazyjne) 

Różnorodność 

biologiczna (część 

lądowa) 

9.19 

9.20 

Celem ograniczenia rozprzestrzenia się gatunków inwazyjnych 

flory w obrębie chronionego siedliska przyrodniczego 2180 – 

Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica, na obszarach które zostały pozbawione 

roślinności na potrzeby przygotowania placów budowy, a które 

na etapie eksploatacji Przedsięwzięcia nie będą zajęte przez 

jego elementy lub które nie będą musiały pozostać bez drzew i 

krzewów (jak strefa kontrolowana gazociągu), rekomenduje się 

ponowne obsadzenie terenu gatunkami typowymi dla tego 

siedliska. Skład odnowienia, termin nasadzeń oraz źródło 

sadzonek powinny zostać uzgodnione z miejscowym 

nadleśnictwem. W dłuższej perspektywie przyczyni się to 

również do odbudowy przeważającej części zniszczonego na 

etapie budowy fragmentu ww. siedliska. 
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Receptor 

Charaktery-

styka recep-

tora ujęta w 

rozdziale 

Raportu 

Proponowane działania minimalizujące oddziaływania 

Celem ograniczenia rozprzestrzeniania się obcych gatunków 

inwazyjnych flory w obrębie chronionego siedliska 

przyrodniczego 2180 – Lasy mieszane i bory na wydmach 

nadmorskich w wariancie Niechorze-Pogorzelica, rekomenduje 

się cykliczne wykaszanie, przynajmniej dwukrotnie w ciągu 

sezonu wegetacyjnego (ok. 15 czerwca i ok. 15 sierpnia), strefy 

kontrolowanej gazociągu. 

 

Celem ochrony lokalnych populacji gatunków ptaków 

rekomenduje się prowadzenie wycinki drzew i krzewów 

związanej z przygotowaniem placów budowy na potrzeby 

Przedsięwzięcia w jego obu wariantach poza okresem lęgowym, 

tj. poza okresem od 1 marca do 15 września. 

 

Celem minimalizacji oddziaływania hałasu na wydrę Lutra lutra 

oraz bobra europejskiego Castor fiber w okresie rozrodu, 

rekomenduje się, aby, o ile to będzie możliwe, przygotowanie 

placu budowy, wbijanie ścianek szczelnych i wykonanie prac 

ziemnych oraz przygotowanie gazociągu do użytkowania 

(odwadnianie i osuszanie) odbywało w miesiącach od września 

do lutego. Niezależnie od powyższego dla etapu budowy 

niezbędne będzie uzyskanie odstępstwa od zakazu 

obowiązującego dla ww. gatunków chronionych dotyczącego 

umyślnego płoszenia i niepokojenia. 

 

W przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica rekomenduje się 

w sposób widoczny oznaczyć i zabezpieczyć poprzez 

wygrodzenie stanowisko wiciokrzewu pomorskiego Lonicera 

periclymenum, znajdujące się w sąsiedztwie placu budowy na 

potrzeby drogi dojazdowej. 

 

Celem ochrony herpetofauny na etapie budowy Przedsięwzięcia 

w jego obu wariantach rekomenduje się objęcie terenu budowy 

nadzorem przyrodniczym przez doświadczonego herpetologa. 

Dodatkowo, w wariancie Rogowo, w przypadku którego w 

sąsiedztwie Przedsięwzięcia zidentyfikowano występowanie żaby 

trawnej Rana temporaria oraz siedlisk rzeczywistych tego 

gatunku, celem ochrony płazów rekomenduje się: 

• odpowiednie zabezpieczenie wykopów płotkami, które 

zapobiegną wpadaniu do nich płazów; 

• w przypadku ew. stwierdzenia korytarzy ekologicznych 

przebiegających przez teren budowy, ograniczenie obszaru 

płotkami zapobiegającymi przedostawaniu się zwierząt, 

monitorowanie zastosowanych barier i wykopów na terenie 

budowy oraz przenoszenie zwierząt z zachowaniem 

kierunków, w których się przemieszczają; 

• na terenie budowy w przypadku powstawania zastoisk 

wodnych ich natychmiastowe usuwanie; 

• objęcie kontrolą przez nadzór przyrodniczy i ewentualne 

wygradzanie płotkami chroniącymi przed przedostawaniem 

się płazów pozostawionych na dłużej stanowisk stagnującej 
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Receptor 

Charaktery-

styka recep-

tora ujęta w 

rozdziale 

Raportu 

Proponowane działania minimalizujące oddziaływania 

wody. 

 

Celem ograniczenia rozprzestrzeniania się obcych gatunków 

inwazyjnych flory, rekomenduje się nieużywanie humusu 

zanieczyszczonego szczątkami, kłączami, nasionami tych 

gatunków i przekazanie go do utylizacji. Prace nad budową 

gazociągu kontrolować powinni specjaliści nadzoru 

przyrodniczego, w tym botanicy, którzy określą miejsca 

porośnięte przez rośliny inwazyjne, z których humus nie będzie 

mógł być ponownie użyty. 

 

Zmniejszenie zanieczyszczenia światłem z uwagi na ochronę 

dzikich zwierząt, światła na palcach budowy powinny być 

skupione wyłącznie na tym terenie i powinny być wyłączane, 

gdy nie są prowadzone żadne prace. Zamiast światła barwy 

białej można stosować żółte lub pomarańczowe światło, które 

przyciąga mniejszą liczbę owadów i nietoperzy na teren 

budowy. 

Klimat i jakość 

powietrza (część 

morska) 
9.4 

Obszary kontroli emisji SOX oraz NOX 

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wyznaczyła Morze 

Bałtyckie jako obszar kontroli emisji (ECA) od 2015 roku 

zgodnie z Rozporządzeniem 14 Konwencji MARPOL, Załącznik VI 

w celu obniżenia emisji SOX (znanych również jako SECA) oraz 

od roku 2021, Morze Bałtyckie zostało ujęte w Rozporządzeniu 

13 Konwencji MARPOL Zał. VI w celu ograniczenia emisji NOX 

(znanej również jako NECA). Statki oraz paliwo stosowane w 

ramach prac budowlanych będą musiały odpowiadać 

obowiązującemu prawodawstwu, łącznie z ustawodawstwem 

wynikającym z wyznaczonych obszarów NECA oraz SECA. 

Klimat i jakość 

powietrza (część 

lądowa) 

Hałas na lądzie 

9.8 

9.9 

Redukcja emisji 

Ogólnym zaleceniem w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń 

jest unikanie pracy silników na biegu jałowym w celu 

zredukowania emisji na terenie budowy oraz spełnienie 

wymagań i zaleceń europejskich w zakresie spalania. 

 

Emisję hałasu z maszyn budowlanych i samochodów 

ciężarowych należy minimalizować poprzez wyłączanie silników 

w trakcie postoju bądź załadunku. 

 

Prace należy prowadzić przy użyciu sprzętu w dobrym stanie 

technicznym. 

Archeologia i 

dziedzictwo 

kulturowe 

9.24 

Nadzór archeologiczny 

Zaleca się ustanowienie nadzoru archeologicznego na etapie 

budowy w celu zminimalizowania potencjalnego oddziaływania 

na obiekty dziedzictwa kulturowego w związku z powadzeniem 

prac ziemnych. 
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14. PROGRAM MONITORINGU 

Stosownie do przepisów dyrektywy 2011/92/UE oraz prawodawstwa krajowego i postanowienia 

RDOŚ w Szczecinie możliwe jest ustanowienie programu monitoringu, którego celem jest 

monitorowanie skuteczności podjętych działań minimalizujących negatywne oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

 

Należy  podkreślić, że nie zidentyfikowano oddziaływań projektowych, które miałyby by charakter 

oddziaływań znaczących wymagających obligatoryjnych działań minimalizujących. Nie ma więc 

podstawy do zalecenia programu monitoringu. Zidentyfikowano natomiast oddziaływania 

wynikające ze zdarzeń nieplanowanych, które mogą mieć charakter oddziaływań znaczących 

(PTS w wyniku eksplozji UXO w przypadku ryb i ssaków morskich), dla których zalecono działania 

minimalizujące. W punkcie 14.1.2 zaproponowano także działania monitoringowe, mające 

zapewnić weryfikację skuteczności działań mitygujących. 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono propozycję programu monitoringu oraz wykaz 

kontrolowanych receptorów, powstałych na podstawie: 

• oceny oddziaływania Przedsięwzięcia na poszczególne receptory (patrz Rozdział 5, Rozdział 9 

Raportu); 

• doświadczenia z podobnych projektów, biorąc pod uwagę specyfikę i założenia techniczne oraz 

lokalizację (w odniesieniu do środowiska morskiego, jak również specyfiki Morza Bałtyckiego); 

• możliwych do wdrożenia środków zaradczych/minimalizujących i kontroli ich skuteczności; 

• wytycznych i przewodników do prowadzenia monitoringu poszczególnych komponentów 

środowiska. 

Na podstawie wykonanych analiz, modelowań oraz przeprowadzonej oceny oddziaływania 

Przedsięwzięcia na środowisko, zakłada się ustanowienie monitoringu: 

• dyspersji osadów; 

• skuteczności działań minimalizujących i środków zaradczych w wypadku detonacji broni 

konwencjonalnej w odniesieniu do ssaków morskich; 

• przywracania dna morskiego do stanu pierwotnego. 

Szczegółowy  program monitoringu, o ile zostanie zalecony, powinien być spójny dla całego 

rurociągu Baltic Pipe i powinien uwzględniać wnioski z przeprowadzonej oceny oddziaływania na 

środowisko w poszczególnych krajach, przez których wody morskie będzie przebiegał, a także 

procedury Espoo. 

14.1 Etap budowy 

 Dyspersja osadów 

Celem monitorowania będzie zbadanie stężenia oraz zasięgu rozprzestrzenienia się wzburzonych 

osadów w związku z pracami polegającymi na ułożeniu gazociągu podmorskiego (w okresie trwania 

budowy). Celem nadrzędnym takiego monitoringu będzie weryfikacja i potwierdzenie, że stężenia 

uwolnionych związków w wyniku wzburzenia osadów nie zostaną przekroczone względem 

uzyskanych wyników modelowych, a tym samym nie wpłyną na wynik oceny oddziaływania 

Przedsięwzięcia (w szczególności na stan wód oraz bioróżnorodność). 

 Zdarzenia nieplanowane – skuteczność działań mitygujących w przypadku detonacji 

broni konwencjonalnej 

Celem monitorowania będzie potwierdzenie skuteczności wdrożonych działań mających zapewnić 

skuteczną ochronę ssaków morskich przed oddziaływaniem ze strony hałasu podmorskiego 

powstałym w czasie usuwania niewybuchów. Monitorowanie ssaków morskich powinno zostać 

wdrożone między innymi poprzez zaangażowanie obserwatorów dla potwierdzenia, że ssaki 



 
 

 

 

 

 

946 

 

morskie zostały odstraszone ze strefy potencjalnych urazów fizycznych przed rozpoczęciem 

detonacji, tym samym zapewniając im dostateczną ochronę. 

14.2 Etap eksploatacji 

 Przywrócenie dna morskiego do stanu pierwotnego 

Celem monitorowania będzie potwierdzenie, że działania podjęte na rzecz przywrócenia dna 

morskiego do stanu pierwotnego w obszarze oddziaływania Przedsięwzięcia zostały zaprojektowane 

i wdrożone prawidłowo i w sposób efektywny, gwarantując niezmienione warunki sedymentacji 

i erozji strefy przybrzeżnej, przy jednoczesnym utrzymaniu funkcji jaką pełni ta strefa z punktu 

widzenia działań organów administracji morskiej na rzecz bezpieczeństwa brzegu. 

 

14.3 Uzasadnienie programu monitoringowego 

Doświadczenia zebrane podczas budowy gazociągu Nord Stream, który stanowi obecnie jedyny 

eksploatowany system przesyłu gazu na Morzu Bałtyckim, dla którego ukończono kompleksowy 

program monitoringu, pozwala na stwierdzenie, że w obrębie gazociągu nie zaobserwowano 

znaczących oddziaływań na ryby, bentos, hydrografię i jakość wody oraz warunki 

socjoekonomiczne (rybołówstwo komercyjne, obiekty morskiego dziedzictwa kulturowego) 

(Ramboll, 2011a; 2011b; 2012; 2013a; 2014a oraz 2015). Należy podkreślić, że gazociąg Nord 

Stream składa się z dwóch rurociągów o większej średnicy rur, w związku z czym, można przyjąć, 

że potencjalne oddziaływania w przypadku Przedsięwzięcia Baltic Pipe są znacznie mniejsze. 
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15. TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW I LUK 

WIEDZY 

Stosownie do przepisów art. 66 ust. 1 pkt 17 Uooś Raport OOŚ musi zawierać wskazanie trudności 

wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano 

opracowując raport.  

 

Niniejszy Raport obejmuje wszystkie informacje dotyczące szczegółów Przedsięwzięcia 

oraz zidentyfikowanego dotychczas jego oddziaływania na środowisko, jakie było możliwe 

do określenia na aktualnym etapie zaawansowania prac projektowych i przygotowawczych. 

 

Z uwagi na trwające prace projektowe oraz stopień zaawansowania części prac przygotowawczych 

i uzgodnieniowych, na obecnym etapie przygotowania Przedsięwzięcia nie było możliwe 

przedstawienie wszystkich danych (ostatecznych), których uszczegółowienie nastąpi na etapie 

opracowania projektu budowlanego. 

 

Podstawową trudnością (także w kontekście badań środowiska) był fakt, iż w Polsce jest 

to inwestycja o pionierskim charakterze (pod względem skali, lokalizacji, specyfiki technicznej), 

co nie pozwoliło porównać rodzaju i skali oddziaływań innych, podobnych inwestycji. W tej sytuacji 

ważne było skorzystanie z wiedzy i doświadczeń państw, w których realizowane były analogiczne 

projekty. 

 

Poniżej przedstawiono zidentyfikowane luki oraz niedostatki wiedzy dla Przedsięwzięcia, 

z zastrzeżeniem, że żadna z nich nie stanowi przesłanki uniemożliwiającej dokonanie rzetelnej 

oceny oddziaływania na środowisko, a wyniki oceny nie odbiegają w sposób znaczący od ocen 

oddziaływania wykonanych dla innych inwestycji gazowych w środowisku morskim. 

15.1 Zidentyfikowane trudności i luki w wiedzy 

Głównymi elementami powodującymi trudności w przypadku oceny oddziaływań Przedsięwzięcia 

na środowisko był brak znajomości szczegółów ostatecznych rozwiązań projektowych 

oraz niektórych szczegółowych danych stanowiących podstawę do opisu charakterystyki 

środowiska.  

 Charakterystyka techniczna Przedsięwzięcia  

Na moment opracowania Raportu, Przedsięwzięcie zostało zdefiniowane pod kątem technicznym, 

technologicznym i logistycznym, nie mniej jednak, dopiero po wyborze wykonawcy robót możliwe 

będą jego nieznaczne modyfikacje, wynikające przykładowo ze sprzętu jakim będzie dysponował 

wykonawca. Przedsięwzięcie oraz organizacja prac budowlanych, włącznie z zastosowanymi 

metodami budowlanymi mogą podlegać korektom, modyfikacjom lub zmianom, także ze względu 

na ciągły postęp technologiczny. Ponadto, na etapie projektowania, mogą zostać wdrożone dalsze 

badania techniczne lub logistyczne usprawniające prace budowlane. Tym samym, informacje 

przedstawione w niniejszej OOŚ dotyczące ostatecznej długości rurociągu, wielkości wykopów oraz 

placów budowy są oparte na aktualnym stanie wiedzy projektowej i mogą podlegać nieznacznym 

zmianom. Wszystkie liczby zaprezentowane w OOŚ dotyczące np. zastosowania materiałów, 

objętości materiału skalnego oraz emisji są szacunkowe i zostały oparte na aktualnym stanie 

wiedzy, dostępnym na etapie opracowania Raportu. 

 

W związku z powyższym, w przypadku pozostających wątpliwości i luk wiedzy przyjęto zasadę 

najdalej idącego scenariusza, a więc poddanie ocenie oddziaływania takich parametrów i założeń 

inwestycyjnych, które mogą powodować potencjalnie największe oddziaływania na środowisko. 

W przypadku, gdy tak zdefiniowane Przedsięwzięcie nie będzie, zgodnie z wynikami oceny, 

powodować oddziaływań znaczących, każdy inny wariant przyjęty ostatecznie w projekcie 

budowlanym, będzie powodował mniejsze oddziaływania, a więc będzie akceptowalny z punktu 
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widzenia określonych na podstawie Raportu warunków środowiskowych realizacji inwestycji 

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

15.2 Charakterystyka środowiska 

Opis charakterystyki środowiska został opracowany w oparciu o istniejące i dostępne dane 

i informacje o poszczególnych komponentach i receptorach środowiska, danych PMŚ, na podstawie 

analizy literatury naukowej, raportów technicznych, danych administrowanych przez poszczególne 

organy administracji publicznej i instytuty naukowo-badawcze, jak również uwzględniając wyniki 

dedykowanego dla Projektu (w tym Przedsięwzięcia) monitoringu środowiska (raporty z wynikami 

badań stanowią Załącznik 2 oraz Załącznik 3 Raportu).  

 

Istniejące punkty pomiarowe PMŚ są umiejscowione w pewnej odległości od planowanego 

przebiegu Przedsięwzięcia, stąd porównywanie uzyskanych wyników w ramach monitoringu 

przedinwestycyjnego do rezultatów PMŚ jest pewnym przybliżeniem stanu i trendów zachodzących 

w Morzu Bałtyckim, gdyż różnice wynikające z położenia mogą wpływać również na zakres 

wyników. Tym niemniej stanowią one wystarczające przybliżenie, aby wyciągać wiążące wnioski. 

15.3 Niedostatki wiedzy w zakresie modelowania  

Wykonane zostały modelowanie oraz obliczenia dla dyspersji osadów, emisji hałasu podwodnego, 

emisji hałasu na lądzie, rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu. 

 Dyspersja osadów 

Model dyspersji osadów oparto na teoretycznym modelu obliczeniowym. Jako dane wejściowe do 

modelowania wykorzystane zostały dane dotyczące prądów morskich oraz założenia projektowe 

związane z układaniem rurociągu oraz dane granulometryczne osadów powierzchniowych. 

 

Dane dotyczące prądów morskich zostały oparte na analizie danych „historycznych” dotyczących 

charakterystycznych warunków hydrograficznych. Wyniki modelowania dyspersji osadów, określają 

przestrzenny zasięg oraz czas rozprzestrzeniania się osadów zbudowanych z najdrobniejszych 

frakcji w wyniku wzburzenia osadów na skutek prowadzenia prac ziemnych na etapie budowy. 

 

Wyniki modelowania zależą od przyjętych warunków brzegowych i mogą docelowo odbiegać od 

rzeczywistego stanu, jednak uznaje się, że wyniki modelowania są wystarczające do oceny 

oddziaływania Przedsięwzięcia na środowisko. Właściwości fizyczne osadu korelowane są przede 

wszystkim z prędkością osadzania, która to z kolei zależy od rozkładu wielkości ziaren 

(frakcji/uziarnienia). Oceniane rozkłady wielkości ziaren były przesunięte w kierunku osadów 

drobnoziarnistych i pyłowych, co jest uważane za podejście konserwatywne. 

 Hałas podwodny 

Model rozprzestrzeniania się hałasu podwodnego jest oparty na teoretycznym modelu 

obliczeniowym opartym o cechy fizyczne i chemiczne środowiska morskiego oraz parametrów dna 

morskiego i batymetrii. 

 

Jeżeli miary fizyczne są poprawne, wyniki teoretyczne są uważane za wiarygodne, co ma 

zastosowanie w przypadku Przedsięwzięcia. Modelowanie hałasu podwodnego zostało 

przeprowadzone dla przypadku emisji hałasu powstałego w wyniku usuwania niewybuchów, jednak 

w naturalnych warunkach emisja taka może skutkować innymi niż zakładane w modelu poziomami 

hałasu z uwagi na potencjalnie inne właściwości fizyko-chemiczne, które nie zostały ujęte w modelu 

obliczeniowym, np. fale na powierzchni, częściowa detonacja i/lub niewybuchy zagrzebane w dnie 

morskim. 

 Hałas na lądzie 

Modelowanie propagacji hałasu na lądzie związane z pracami budowlanymi wiąże się niepewnością 

i niedostatkami wiedzy ze względu na indywidualne źródła rzeczywistego etapu budowy, które 

mogą odbiegać w przyszłości od tych przyjętych w modelu obliczeniowym.  
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Zasięg oddziaływania akustycznego etapu budowy obliczono programem komputerowym IMMI 

2011-1 firmy Wolfel, zgodnym z Dyrektywą 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącą się 

do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Model akustyczny wykonano 

w Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych „1992”. Do wykonania modelu 

akustycznego wykorzystano Bazę Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) udostępnioną 

przez Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. BDOT10k 

to wektorowa baza danych topograficznych, obejmująca m.in. aktualne warstwy z zabudową, 

punktami adresowymi, układem komunikacyjnym i typami pokrycia terenu. Wymienione dane 

przestrzenne zaimportowano do programu IMMI 2011-1 za pomocą modułu wymiany danych 

ArcView/IMMI stanowiącego część w/w pakietu oprogramowania. 

 

Obliczenia propagacji hałasu wykonano zgodnie z normą PN-ISO 9613 „Akustyka. Tłumienie 

dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.” 

 

Do obliczeń przyjęto współczynnik tłumienia przez grunt G=0, który zgodnie z normą  

PN-ISO 9613-2 przyjmuje się dla gruntu twardego. Odzwierciedlono w ten sposób najbardziej 

niekorzystne warunki, tj. brak pochłaniania dźwięku przez grunt w sytuacji, gdy grunt jest pokryty 

zmrożonym śniegiem, lodem lub wodą. 

 

Obliczenia wykonano przyjmując referencyjne ustawienia dla modelu akustycznego: temperatura 

10°C, wilgotność względna 70%, propagacja z wiatrem. 

 

Obie potencjalne lokalizacje miejsc wyjścia gazociągu na ląd otoczone są terenami leśnymi. 

W związku z powyższym, w obliczeniach uwzględniono tłumienie hałasu przez zieleń leśną – 

przyjęto tłumienie na poziomie 5 dB na 100 m lasu. Jest to wartość typowa dla dźwięków 

o częstotliwości w zakresie 500-1000 Hz, które dominują w widmie hałasu przemysłowego, zgodna 

z Tablicą A.1 normy PN-ISO 9613-2, potwierdzona pomiarami własnymi oraz danymi 

literaturowymi. 

 Rozprzestrzenienia się zanieczyszczeń w powietrzu 

Modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przeprowadzono przy użyciu 

programu "OPERAT FB" dla Windows v.6.4.4/2012 r. (wersja rozszerzona) firmy "PROEKO" Ryszard 

Samoć, zgodnego z referencyjną metodyką obliczeniową określoną w załączniku nr 3 do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16 poz. 87). Model jest oparty o dane 

meteorologiczne pochodzące ze stacji meteorologicznej w Kołobrzegu jako stacji gwarantującej 

reprezentatywność danych dla rozpatrywanych miejsc wyprowadzenia gazociągu na ląd. Stacja ta 

jest jednak oddalona od rozpatrywanych w Raporcie miejsc wyprowadzenia gazociągu na ląd 

o ok. 17 km na wschód od lokalizacji Rogowo i ok. 27 km na wschód od lokalizacji Niechorze-

Pogorzelica, co powoduje, że rzeczywiste warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń mogą być 

potencjalnie inne. Biorąc jednak pod uwagę przyjęte konserwatywne warunki brzegowe, wyniki 

modelowania są uznawane za wystarczające i wiarygodne do oceny oddziaływania Przedsięwzięcia.  
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16. STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE 

16.1 Wstęp 

W Rozdziale przedstawiono najważniejsze ustalenia Raportu OOŚ, odnosząc się do wszystkich jego 

elementów. Rozdział został napisany w możliwie najszerszym zakresie językiem 

niespecjalistycznym. W przypadku użycia terminów fachowych, stosowne wyjaśnienia zawarto  

w słowniczku.    

 

Celem streszczenia jest wyjaśnienie osobom niebędącym specjalistami w zakresie ochrony 

środowiska, zwłaszcza uczestnikom konsultacji społecznych: 

• jaki jest cel realizacji rurociągu Baltic Pipe; 

• jaki jest cel przedmiotowej procedury i co jest jej przedmiotem; 

• na czym polega realizacja rurociągu Baltic Pipe; 

• jakie oddziaływania na środowisko może powodować inwestycja;  

• jakie rozwiązania zostaną zastosowane podczas realizacji i eksploatacji rurociągu, aby jego 

potencjalne oddziaływania nie były szkodliwe dla środowiska, w tym zdrowia ludzi i zwierząt. 

16.2 Cel realizacji rurociągu Baltic Pipe 

Informacje podstawowe o Baltic Pipe 

Baltic Pipe to projekt strategiczny, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu 

na rynku europejskim. Projekt zakłada budowę nowej infrastruktury gazowej, która umożliwi 

transport gazu z pól gazowych na szelfie norweskim, na rynek duński i polski, a także do klientów 

z sąsiednich krajów. Dzięki możliwości przesyłu dwukierunkowego, w razie potrzeby, Baltic Pipe 

umożliwi dostawy gazu w przeciwnym kierunku – z Polski na rynki duński i szwedzki.  

 

Baltic Pipe składa się z pięciu kluczowych elementów: 

1) nowego gazociągu na Morzu Północnym, o długości ok. 120 km, z norweskich przybrzeżnych 

pól gazowych na duńskie wybrzeże. Na Morzu Północnym rurociąg połączy się z istniejącym 

rurociągiem Europie II łączącym Norwegię i Niemcy; 

2) nowego gazociągu planowanego w Danii, o długości ok. 220 km, przebiegającego przez 

Jutlandię, Funen i południowo-wschodnią Zelandię; 

3) nowej tłoczni gazu (CS Zelandia) na duńskim wybrzeżu w Zelandii; 

4) rurociągu morskiego łączącego Danię i Polskę, o długości ok. 275 km, 

zapewniającego dwukierunkowy przesył gazu, który w części polskiej jest 

przedmiotem niniejszego Raportu o oddziaływaniu na środowisko; 

5) rozbudowy polskiego systemu gazowniczego w celu odbioru gazu z Danii. 
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Rysunek 16-1 Poglądowa mapa pięciu głównych komponentów Baltic Pipe. 

Cel realizacji projektu 

Baltic Pipe wzmacnia europejski wewnętrzny rynek energetyczny, realizując cele polityki 

energetycznej Unii Europejskiej, polegające na zapewnieniu powszechnego, bezpiecznego  

i zrównoważonego dostępu do energii. Jego realizacja oznacza: 

• integrację rynku gazu w Europie 

poprzez stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim i budowie większej liczby 

połączeń pomiędzy różnymi krajami. Projekt przyczynia się do budowy wspólnego rynku gazu  

w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej.   

• rozwój regionalnego węzła gazowego  

dzięki położeniu geograficznemu, polski rynek może stać się punktem na styku regionów Morza 

Bałtyckiego i Europy Środkowej i Wschodniej, co dodatkowo zwiększa rolę Polski jako kraju 

tranzytowego gazu. Dodatkowo inwestycje w rozwój połączeń międzynarodowych, przyczynią się 

do otwarcia rynku i połączenia polskiego systemu z systemami przesyłowymi krajów sąsiednich: 

Litwy, Ukrainy, Słowacji i Czech. Projekt Baltic Pipe oraz rozbudowa Terminala LNG w Świnoujściu 

oznaczają realizację koncepcji Bramy Północnej, otwierającej rynek dostaw gazu ziemnego przez 

Polskę do Czech, Słowacji, Węgier i Chorwacji.   

• wzrost bezpieczeństwa energetycznego 

poprzez zwiększenie liczby kierunków dostaw oraz bezpośredni dostęp do nowych źródeł gazu. 

Oznacza to bowiem brak zależności od jednego dostawcy oraz zmniejszenie ryzyka zakłócenia 

przepływu w wyniku awarii infrastruktury przesyłowej lub w przypadku wystąpienia konfliktów 

politycznych lub militarnych. 

• wzrost konkurencyjności i obniżenie kosztów 

poprzez ograniczenie monopolistycznej pozycji jednego dostawcy i otwarcie rynku na innych 

dostawców może dojść do obniżenia cen na rynku hurtowym gazu. Konsekwencją będzie spadek 

cen na rynku detalicznym, a tym samym wielkość opłat za rachunki u odbiorców końcowych.    
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• rozwój odnawialnych źródeł energii i ochrona środowiska 

poprzez rozwój energetyki gazowej zwiększy się elastyczność krajowego systemu 

elektroenergetycznego. Pozwoli to na rozwój niestabilnych źródeł odnawialnych, nisko  

i zeroemisyjnych w polskim miksie energetycznym, a co za tym idzie, ostatecznie niższe 

zanieczyszczenie powietrza i lepszy stan środowiska naturalnego. 

• obniżenie emisji CO2 i zanieczyszczeń 

poprzez dostawy gazu jako źródła energii o niższej emisji CO2 niż inne paliwa kopalne, co wpływa 

na długoterminowe obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenie negatywnego wpływu 

zmian klimatycznych. Szczególną rolę w walce ze smogiem może odegrać rozwój ciepłownictwa 

zasilanego gazem i zastępowanie nim źródeł ciepła wykorzystujących niskiej jakości węgiel.   

• korzyści społeczne i gospodarcze 

poprzez ograniczenie negatywnego wpływu sektora energetycznego na środowisko, ograniczenie 

niskiej emisji oraz poprawę jakości powietrza w skali lokalnej i krajowej, co bezpośrednio przekłada 

się na poprawę jakości życia i zdrowie ludzi. Ograniczenie kosztów gazu ziemnego bezpośrednio 

przekłada się na ograniczenie kosztów dla m.in. gospodarstw domowych. Realizacja 

przedsięwzięcia wiąże się także z powstawaniem nowych miejsc pracy (2198 na etapie budowy  

i 507 na etapie eksploatacji) oraz dodatkowymi korzyściami finansowymi (ok. 358 mln EUR na 

etapie budowy i 672,4 mln EUR na etapie eksploatacji). 

 

Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za projekt o nadrzędnym znaczeniu społeczno-

gospodarczym, dzięki uzyskaniu statusu „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (PCI).  

16.3 Cel procedury oceny oddziaływania na środowisko („OOŚ”) 

Ramy prawne 

Zgodnie z obowiązującym prawem, budowa gazociągu o średnicy większej niż 800 mm i długości 

ponad 40 km wymaga każdorazowo przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na 

środowisko i uzyskania decyzji o określeniu środowiskowych warunków realizacji inwestycji – tzw. 

„decyzji środowiskowej”.  

 

Polska część gazociągu, będąca przedmiotem tej procedury („Przedsięwzięcie”), będzie miała 

długość ok. 81-86 km, w zależności od wariantu i średnicę ok 1 m.   

 

Raport o oddziaływaniu na środowisko jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego 

właściwe organy administracji środowiskowej podejmują taką decyzję. Właściwym organem  

w sprawie polskiej części projektu Baltic Pipe jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

(„RDOŚ”) w Szczecinie. Raport może być udostępniony wszystkim zainteresowanym przez RDOŚ 

w ramach procedury udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.   

 

Inwestor 

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. – 

spółki celowej odpowiedzialnej za przesył gazu ziemnego na terenie Polski.  

 

Przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko 

15 grudnia 2017 r. Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia („KIP”), w której zawarto najważniejsze informacje  

o Przedsięwzięciu.  

 

Procedurą OOŚ objęty jest odcinek rurociągu Baltic Pipe od granicy polskiej wyłącznej strefy 

ekonomicznej na morzu („WSE”) do pierwszej stacji zaworowej gazociągu włącznie, która będzie 
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zlokalizowana w pobliżu miejsca wyjścia na brzeg w Polsce. Gazociąg lądowy, łączący Baltic Pipe 

z istniejącą krajową infrastrukturą przesyłową gazu objęty jest odrębną procedurą OOŚ.  

 

Konsultacje ze stronami trzecimi 

Pierwsze wysłuchanie publiczne dotyczące Projektu Baltic Pipe odbyło się 7 marca 2018 r.  

w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Spotkanie miało charakter otwarty. 

Celem wysłuchania było dostarczenie informacji o projekcie oraz umożliwienie zgłaszania uwag na 

możliwie wczesnym etapie realizacji inwestycji. 

 

W spotkaniu wzięło udział 40 interesariuszy zewnętrznych w tym przedstawiciele: władz 

samorządowych, organów administracji środowiskowej i morskiej, organizacji pozarządowych, 

organizacji rybackich oraz mediów krajowych i lokalnych. Interesariusze mieli możliwość 

uczestnictwa w rozmowach oraz zadawania pytań. Przebieg spotkania wraz z pytaniami  

i odpowiedziami zostały opublikowane na stronie Projektu. Po spotkaniu umożliwiono także 

elektroniczne zgłaszanie pytań i uwag. 

16.4 Na czym polega realizacja Przedsięwzięcia 

Dane podstawowe 

Poniżej w Tabeli 16-1 podsumowano najważniejsze informacje o Przedsięwzięciu: 

Tabela 16-1 Podstawowe dane o Przedsięwzięciu. 

Parametry Dane  

Rodzaj infrastruktury Gazociąg/rurociąg  

Komponenty projektu Baltic Pipe 

1. Budowa gazociągu na dnie Morza Północnego 
2. Rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego 
3. Tłocznia gazu w Danii 
4. Budowa gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego 
5. Rozbudowa polskiego systemu przesyłowego 

Zakres Przedsięwzięcia i Raportu OOŚ 
Część gazociągu podmorskiego w granicach polskich 
obszarów morskich, wyjście na brzeg oraz część 
lądowa do pierwszej stacji zaworowej włącznie 

Inwestor Operator przesyłowy gazu GAZ-SYSTEM S.A. 

Przepływ gazu ziemnego Dwukierunkowy: Dania – Polska oraz Polska –Dania 

Roczna wielkość przesyłu gazu 
Max. 10 mld m3/rocznie w stronę polski i max. 3 mld 
m3/rocznie w stronę danii 

Maksymalne ciśnienie gazu na wejściu do 
lądowej sieci przesyłowej w Polsce 

84 barg 

Rozważana średnica gazociągu 
Max. 36” (średnica zewnętrzna – max. 914 mm, 
stała średnica wewnętrzna – 872,8 mm) 

Miejsce wyjścia na ląd w Polsce 
Wariant preferowany – Niechorze-Pogorzelica 
Wariant alternatywny – Rogowo 

Rozpoczęcie budowy II kwartał 2020 r. 

Rozpoczęcie eksploatacji  IV kwartał 2022 r. 

Czas eksploatacji 50-60 lat 

 

Lokalizacja gazociągu na morzu 

Poniższy Rysunek 16-2 przedstawia lokalizację podmorskiego odcinka gazociągu Baltic Pipe. Trasa 

przebiegu przechodzi przez:  

• duński obszar morski ( ok. 107,4 km); 

• szwedzki obszar morski (ok. 84,8 km); 

• tzw. „strefę sporną” (ok. 30,3 km); 

• polską wyłączna strefę ekonomiczną (dla wariantu Niechorze-Pogorzelica – ok. 28,9 km; dla 

wariantu Rogowo – ok. 31,7 km); 

• polskie wody terytorialne (dla wariantu Niechorze-Pogorzelica – ok. 22,5 km; dla wariantu 

Rogowo – ok. 23,5 km). 

Łączna długość trasy morskiej gazociągu to ok. 274 km dla wariantu Niechorze-Pogorzelica 

i ok. 278 km dla wariantu Rogowo. Zakres Raportu OOŚ obejmuje odcinek od strefy spornej do 

pierwszej SZG (łącznie). Pozostały odcinek gazociągu został ujęty w duńskim Raporcie OOŚ.  
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Rysunek 16-2 Odcinek podmorski gazociągu Baltic Pipe. 

Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 3.2 Raportu. 

 

Lokalizacja gazociągu na lądzie 

Ocenie odziaływania na środowisko zostały poddane dwa warianty wyjścia gazociągu na ląd  

i lokalizacji stacji zaworowej: 

• wariant preferowany Niechorze–Pogorzelica : województwo zachodniopomorskie, powiat 

gryficki, gmina Rewal;  

• wariant alternatywny Rogowo: województwo zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina 

Trzebiatów. 

Dla obu wariantów wyjście gazociągu na ląd będzie wykonane metodą bezwykopową, gazociąg 

będzie prowadzony pod ziemią, w betonowym tunelu wykonanym metodą mikrotunelowania. Dzięki 

zastosowaniu takiej metody brzeg morski, a także pas wydm nie zostaną naruszone, a realizacja 

inwestycji nie będzie powodować ograniczeń w wykorzystaniu plaży.  

Na odcinku pomiędzy punktem wyjścia na brzeg gazociągu (tzw. „pierwszy suchy spaw”) a stacją 

zaworową gazu gazociąg będzie zakopany pod ziemią.  

 

Stacja zaworowa w obu wariantach zlokalizowana będzie na działkach należących do Skarbu 

Państwa. W wariancie Niechorze-Pogorzelica SZG będzie całościowo zainstalowana pod ziemią, 

zaś w wariancie Rogowo część urządzeń będzie nadziemna.  

 

W wariancie Niechorze-Pogorzelica część lądowa Przedsięwzięcia będzie sąsiadowała od wschodu  

z terenem jednostki wojskowej.  
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W obu wariantach infrastruktura jest zaplanowana w znacznej odległości od najbliższych 

zabudowań mieszkalnych, w tym miejsc potencjalnego zakwaterowania turystycznego. W wariancie 

Niechorze-Pogorzelica będzie to ok. 1200 m, zaś w wariancie Rogowo 540 i 700 m.  

 

W wariancie Rogowo, rurociąg będzie przebiegał pod drogą nr 3152Z (Mrzeżyno – Rogowo). 

Ułożenie rurociągu będzie wykonane w tym miejscu także metodą bezwykopową (przekopu pod 

nawierzchnią), co oznacza, że droga nie zostanie uszkodzona ani wyłączona z ruchu. 

 

Wizualizacja odcinków budowy dla wariantów znajduje się na Rysunku 16-3 i Rysunku 16-4. 

 

 

Rysunek 16-3 Odcinek lądowy gazociągu Baltic Pipe: wyjście na ląd – wariant Niechorze-Pogorzelica. 
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Rysunek 16-4 Odcinek lądowy gazociągu Baltic Pipe: wyjście na ląd – wariant Rogowo. 

Projekt budowalny – założenia 

Konstrukcja w odcinku podmorskim 

Gazociąg został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami branżowymi, 

których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa instalacji, w zakresie: grubości ścianek, materiałów 

wykonania rur przewodowych, powłok wewnętrznych i zewnętrznych, ochrony katodowej, 

stateczności rurociągu, uderzeń włoków połowowych, swobodnych odcinków rurociągów oraz 

zarządzania ryzykiem. Schemat warstw pokrycia rurociągu przedstawia Rysunek 16-5. 

 

 

Rysunek 16-5 Powłoka betonowa zamykająca trzywarstwową powłokę antykorozyjną przekrywającą 
stalowe rury przewodowe gazociągu. 

Parametry zostały przedstawione w Tabeli 16-2 poniżej. 

Tabela 16-2 Parametry konstrukcyjne w części morskiej. 

Parametry  

Materiał rur stal nierdzewna 

Grubość ścianki rury 
23,8 mm (dla odcinku wejścia na brzeg do FDW)  
i 20,6 mm (pozostałe odcinki); 

Granica pasa 

technicznego 

Granica pasa 

ochronnego 

SZG 

 

Łącznik 

Końcówka gazociągu 

podmorskiego 
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Parametry  

Grubość powłoki betonowej 48-110 mm 

Gęstość betonu powłoki betonowej 2250-3400 kg/m3 

Średnia grubość dociążającej powłoki 100 mm (przy 3040 kg/m3) 

Ochrona antykorozyjna – rodzaj anoda ze stopu aluminiowego AlZnIn 

Ochrona antykorozyjna – wymiary anody: 
• Średnica;  
• Grubość; 
• Długość; 
• Masa. 

 
• 932 mm; 
• 45 mm; 
• 240 mm; 
• 86,41 kg. 

Ochrona antykorozyjna w tunelu 
• tunel wypełniony piaskiem lub zaprawą; 
• anody prądowe czynne o średnicy 3 mm. 

Powłoki na spoinach spawanych 
• 240 mm względem powłoki antykorozyjnej; 
• 340 mm względem obciążającej powłoki 

betonowej. 

 

Szacowana wielkość zapotrzebowania na materiały, energię, wodę oraz szczegółowy opis odpadów, 

które powstaną w procesie budowy, na etapie eksploatacji i likwidacji zawarty jest w Rozdziale 3 

Raportu.  

 

Konstrukcja w odcinku lądowym 

Projekt został wykonany w oparciu o normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne, którym podlega 

budowa gazociągu w części lądowej. 

Tabela 16-3 Parametry konstrukcyjne w części lądowej. 

Parametry  

Materiał rur stali węglowej wysokiej jakości 

Grubość ścianki rury 32 mm lub 30 mm 

Ochrona antykorozyjna – rodzaj 
3-warstwowa, zewnętrzna powłoka polietylenową 
(3LPE) 

Ochrona katodowa 
dostosowana do metod zabezpieczeń podmorskiego 
systemy ochrony katodowej 

Stacja zaworowa gazu – elementy 

instalacja technologiczna, aparatura kontrolno-
pomiarowa i automatyka (AKPiA lub AKP), 
urządzenia elektryczne oraz drogi dojazdowe  
i niezbędna infrastruktura 

Stacja zaworowa gazu – charakterystyka 
instalacji 

• WP — SZG podziemna z komorami; urządzenia 
i obiekty w komorach żelbetonowych 
podziemnych (ok. 5 m poniżej poziomu 
gruntu), od góry zadaszenie lekką stalową 
konstrukcją pokrytą blachą trapezową z 
wejściem; powierzchnia zajęta przez SZG to – 
ok. 24x30 m; 

• WA — SZG standardowa podziemna bez komór, 
budowa podziemna ze spawanymi odcinkami, 
na poziomie gruntu kontener o wymiarach 3,0 
m x 4,0 m i wysokości ok. 2,5; powierzchnia 

zajęta przez SZG to – ok. 20x27 m. 

Przyłącze elektroenergetyczne 

• WP – przyłączenie do sieci średniego napięcia 
(15 kV), za pomocą linii kablowej, długość 
przyłącza ok. 700 m; 

• WA – przyłączenie do sieci niskiego napięcia 
(0,4 kV), za pomocą linii kablowej, długość 
przyłącza to ok. 600 m. 

 

Szacowana wielkość zapotrzebowania na materiały oraz szczegółowy opis zawarty jest w Rozdziale 

3 Raportu. 

 

Opis procesu budowy na lądzie 

Budowę części lądowej można podzielić na następujące etapy:  

• budowa mikrotunelu, drążonego od terenu budowy na lądzie w kierunku morza; 

• ułożenie gazociągu lądowego w rejonie wyjścia gazociągu podmorskiego na ląd (w sposób nie 

kolidujący z budową gazociągu podmorskiego); 
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• wciągnięcie gazociągu podmorskiego przez gotowy, obudowany mikrotunel za pomocą 

wciągarki na lądzie i statku do układania rurociągu (zakotwiczonego na morzu); 

• ułożenie łącznika pomiędzy gazociągiem podmorskim a SZG; 

• budowa stacji zaworowej gazociągu; 

• połączenie poszczególnych elementów ze sobą. 

Przewiert metodą mukrotunelingu wykonuje się za pomocą konwencjonalnej maszyny drążącej 

(typu TBM) z tarczą do drążenia z wydobyciem całym przekrojem. Urządzenia umieszczane są  

w specjalnie wykonanym do tego szybie startowym na lądzie, skąd prowadzone są dalsze roboty 

tunelowania w kierunku morza. Schemat zasady mikrotunelowania oraz wizualizacja szybu 

startowego znajdują się odpowiednio na Rysunek 16-6 i Rysunek 16-7. 

 

 

Rysunek 16-6 Schemat zasady mikrotunelowania. 

 

Rysunek 16-7 Wizualizacja szybu (komory) startowej tunelu przewiercanym tarczą płuczkową 
(www.terratec.co). 

http://www.terratec.co/
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Mikrotunelowanie prowadzone będzie od szybu startowego, pod linią brzegową i dnem morskim, 

aż do miejsca, w którym głębokość wody morskiej wynosi co najmniej 4 m. Głębokość ta w miejscu 

zakończenia mikrotunelu musi być wystarczająca do podstawienia barki dźwigowej (lub dźwigu 

mobilnego na barce roboczej), która posłuży do wydobycia urządzenia TBM spod dna morza. 

Wizualizację procesu przedstawia Rysunek 16-8. 

 

 

Rysunek 16-8 Odzyskiwanie tarczowej maszyny drążącej za pomocą systemu specjalnych ssaw lub koparki 
(Legenda: Reception pit – szyb końcowy/odbiorczy) (Linde, 2015). 

Wydobyty urobek w części morskiej i lądowej można zagospodarować zgodnie z wymaganiami 

przepisów miejscowych (czysty urobek do np. zasypywania wykopów lub rekultywacji, zaś urobek 

zanieczyszczony trafi do utylizacji). 

 

W następnej kolejności gazociąg zostanie wyprowadzony na ląd poprzez przeciągnięcie go przez 

wykonany tunel z obudową za pomocą barki płaskodennej do układania rurociągu, zakotwiczonej 

na płyciźnie morza. Gazociąg będzie spawany z segmentów na pokładzie barki (patrz Rysunek 

16-9), zaś tak powstający przewód gazociągu zostanie wciągnięty na brzeg za pomocą wciągarki 

zakotwiczonej na terenie budowy na lądzie (patrz Rysunek 16-10).  

 

 

Rysunek 16-9 Przykładowe barki płaskodenne do układania rurociągów. 
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Rysunek 16-10 Typowa wciągarka linowa z fundamentem betonowym i bębnami na liny stalowe, służąca 
do przeciągania rurociągów. 

Na odcinku lądowym od pierwszego suchego spawu do SZG – gazociąg będzie zakopany pod ziemią 

i zabezpieczany blokami betonowymi (patrz Rysunek 16-11). Głębokość wykopów pod trasę 

gazociągu wynosi ok. 3,5 m. Głębokość wykopów pod budowę SZG wynosi szacunkowo 5 m.  

 

 

Rysunek 16-11 Etap budowy części łącznika. 

Stacja zaworowa w wariancie Niechorze-Pogorzelica SZG w całości będzie znajdować się pod 

ziemią, zaś w wariancie Rogowo na powierzchni będzie zainstalowany kontener o wymiarach 3 m 

x 4 m i wysokości ok. 2,5 m.  

 

Powierzchnia terenu budowy pod SZG Niechorze-Pogorzelica wyniesie 46 x 52 m, a dla SZG Rogowo 

42 x 49 m. Po wybudowaniu stacja zaworowa będzie zajmowała powierzchnię w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica 24 x 30 m i w wariancie Rogowo 20 x 27 m. 
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Rysunek 16-12 Pas robót na etapie budowy łącznika gazociągu (spool) i SZG dla 1) wariantu Niechorze-
Pogorzelica i 2) wariantu Rogowo. 

Na potrzeby funkcjonowania SZG doprowadzone zostanie kablowe, podziemne przyłącze 

elektroenergetyczne. Szerokość pasa robót pod układanie przyłącza elektroenergetycznego wynosi 

szacunkowo 3 m. Trasy kabli elektroenergetycznych poprowadzone zostaną wzdłuż istniejących 

poboczy dróg na tyle, na ile to możliwe uwzględniając układ działek drogowych, co ma uchronić 

przed nadmierną wycinką drzew. 

 

Obszar zajęcia terenu na etapie budowy (obejmujący drogę dojazdową, plac budowy) wynosi dla 

wariantu Niechorze-Pogorzelica ok. 1,6 ha i dla wariantu Rogowo ok. 1,02 ha. Teren pod instalację 

linii elektroenergetycznej (kablowej) zaś 0,08 ha i 0,18 ha. Plan zagospodarowania placu budowy 

w Rogowie będzie podobny do przewidywanego dla Niechorza-Pogorzelicy, z tym, że drogi 

dojazdowe będą znacznie krótsze, ponieważ teren znajduje się przy istniejącej drodze.  

 

Plac budowy oraz droga dojazdowa będą wymagały wycięcia drzew i usunięcia innych przeszkód, 

aby umożliwić przemieszczanie maszyn i urządzeń. Wylesienie na etapie budowy wynosi dla 

wariantu Niechorze-Pogorzelica 1,4 ha i dla wariantu Rogowo 0,9 ha. Budowa linii 

elektroenergetycznej wiąże się zaś z wylesieniem odpowiednio 0,08 ha i 0,15 ha.  

 

Czas funkcjonowania zaplecza socjalnego będzie wynosił dla wariantu Niechorze-Pogorzelica 64  

i Rogowo 81 tygodnie. Szacuje się, że w najintensywniejszym etapie prac budowlanych liczba 

kursów przewozowych pojazdów będzie wynosiła dla wariantów odpowiednio 1381 i 2647 kursów. 

Nie oznacza to jednak całkowitej liczby pojazdów zaangażowanych w budowę, a jedynie liczbę ich 

przejazdów. W okresach szczytowych może to być 18 ciężarówek na dobę przez 3 tygodnie oraz 

15 pojazdów na dobę przez kolejne 6 tygodni.   

 

W obu lokalizacjach po zakończeniu drążenia tunelu, teren budowy zostanie przygotowany pod 

przeciąganie gazociągu, a później zreorganizowany pod odbiór wstępny. Po zakończeniu etapu 

budowy i odbiorze wstępnym nastąpi przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Stałe wylesienie 

w czasie eksploatacji obejmuje powierzchnię zajętą przez SZG, łącznik i drogę, która wynosi dla 

wariantu Niechorze-Pogorzelica 0,32 ha i dla wariantu Rogowo 0,24 ha. Powierzchnia zajęta przez 

przyłącze i utrzymywana jako wylesiona wynosi odpowiednio 0,13 ha i 0,06 ha.  

 

Podsumowanie najważniejszych danych dotyczących etapu budowy odcinka lądowego zostało 

przedstawione w poniższej Tabeli 16-4. 

Tabela 16-4 Charakterystyka i porównanie wariantów Przedsięwzięcia – część lądowa, etap budowy 

Etap budowy – część lądowa 
wariant Niechorze-

Pogorzelica 
wariant Rogowo 

Informacje ogólne 

Odległość od najbliższej 
zabudowy mieszkalnej 

1200 m 540 i 700 m 

Przejście przez drogę nie dotyczy tak 
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Etap budowy – część lądowa 
wariant Niechorze-

Pogorzelica 
wariant Rogowo 

Zamkniecie plaży brak brak 

Etap mikrotunelowania - wyjście gazociągu na ląd do pierwszego suchego spawu  

Czas trwania prac  35 tygodni 50 tygodni 

Czas przeciągnięcia gazociągu 3 tygodnie 3 tygodnie 

Czas odbioru wstępnego 6 tygodni 6 tygodni 

Długość mikrotunelu (odcinek 
morski i lądowy) 

600 m 1200 m 

Długość mikrotunelu na lądzie  ok. 200 m ok. 350 m 

Ograniczenia w 
wykorzystaniu terenu 

(chwilowe na czas budowy) (chwilowe na czas budowy) 

Etap budowy odcinka od suchego spawu do stacji zaworowej (łącznika) i SZG 

Czas budowy  2-3 miesiące 2-3 miesiące 

Czas odbioru wstępnego 1-2 miesiące 1-2 miesiące 

Długość odcinka 89 m 20 m 

Ograniczenia w 
wykorzystaniu terenu 

(chwilowe na czas budowy) (chwilowe na czas budowy) 

Szg 

Numer działki 38 376/184 

Właściciel działki Skarb Państwa Skarb Państwa 

Powierzchnia części placu 
budowy pod budowę SZG  

46 x 52 m 42 x 49 m 

Przyłącze elektroenergetyczne 

Rodzaj linia elektroenergetyczna kablowa zakopana pod ziemią 

Długość 700 m 600 m 

Zajęcie terenu na budowę 0,08 ha 0,18 ha 

Charakterystyka placu budowy 

Powierzchnia części placu 
budowy pod drążenie tunelu 

8000 m2 8000 m2 

Łączny czas trwania etapu 
budowy (czas 
funkcjonowania zaplecza 
socjalnego) 

64 tygodnie 81 tygodni 

Łączna powierzchnia placu 
budowy: SZG, drążenie 
tunelu, droga dojazdowa, 
łącznik  

1,60 ha 1,02 ha 

Obszar wylesienia 

Łączny obszar wylesienia 
terenu budowy: SZG, drążenie 
tunelu, droga dojazdowa, 
łącznik 

1,4 ha 0,9 ha 

Obszar wylesienia pod linie 
elektroenergetyczną 

0,08 ha 0,15 ha 

Ruch samochodowy 

Łączna liczba kursów 
przejazdów samochodów 

1381 2647 

Natężenie przejazdów w 
okresie szczytowym 

18 pojazdów/dobę przez 3 
tygodnie 

15 pojazdów/dobę przez 6 tygodni 

18 pojazdów/dobę przez 3 
tygodnie 

15 pojazdów/dobę przez 6 tygodni 

 

Opis procesu budowy na morzu 

Szczegółowy przebieg trasy gazociągu w części morskiej jest opracowywany na podstawie wyników 

badań geofizycznych i geotechnicznych. Trasa określana jest tak, aby w miarę możliwości gazociąg 

omijał obiekty spoczywające na dnie morskim (tj. wraki, niewybuchy, itp.). Budowę morskiej części 

gazociągu można podzielić na następujące etapy:  

• przygotowanie dna morskiego; 

• dostawę rur, powłok i anod; 

• układanie gazociągu podmorskiego; 

• łączenie rur nad powierzchnią wody; 

• prace na dnie morskim w celu ochrony rurociągu. 
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Stalowe rury, z których budowany jest rurociąg, wytwarzane są w specjalistycznych zakładach 

hutniczych i dostarczane w odcinkach (segmentach) o długości 12,2 m (40’). Taka długość 

odcinków jest tradycyjnie stosowana do budowy rurociągów podmorskich i do niej jest dostosowany 

sprzęt przewidziany do ich montażu.  

 

Następnie rury powlekane są w specjalnych zakładach wewnętrzną powłoką redukującą tarcie, 

powłoką antykorozyjną oraz betonowym płaszczem dociążającym z anodami protektorowymi. 

Spawanie rur odbywa się na pokładzie statków/barek układających. Powstały rurociąg, jest 

opuszczany z barki za pomocą wysięgnika, tworząc między wysięgnikiem a dnem morskim krzywą 

w kształcie litery S (stad nazwa statków do układania gazociągów – S-lay. (patrz Rysunek 16-13). 

 

 

Rysunek 16-13 Typowa metoda układania rurociągu statkiem typu S-lay. 

Jednostki typu S-lay pracują na wodach wyłącznie głębszych niż 20 m. W pozostałych obszarach 

konieczne jest układanie zmontowanej rury gazociągu z barki płaskodennej. Barka układająca 

przemieszcza się do przodu „podciągając się” na kotwicach, które są okresowo przesuwane przez 

statki do obsługi kotwic. Połączenie pomiędzy odcinkami będzie polegało na wyciagnięciu dwóch 

przeciwległych końców gazociągów ułożonych na dnie i zespawaniu ich. Schemat operacji został 

zawarty na Rysunku 16-14. 
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Rysunek 16-14 Typowy przebieg podniesienia gazociągu żurawiem i połączenia jego odcinków nad 
powierzchnią wody: jednostka wyciąga przeciwległe końce gazociągu spod wody, następuje ich 
połączenie, po czym zostaje ono ponownie ułożone na dnie morza. Na ilustracji górnej i środkowej 
przedstawiono rzut przekrojowy, zaś na ilustracji na dole — rzut górny (Braestrup et al., 2005). 

Na morzu o głębokości mniejszej niż 20 m, na skrzyżowaniach trasy gazociągu z istniejącymi 

kablami i rurociągami podmorskimi oraz szlakami żeglugowymi zakłada się przeprowadzenie prac 

na dnie morskim, do których zaliczają się: 

• wkopywanie (trenching) i zasypywanie gazociągu  

polega na ułożeniu gazociągu poniżej poziomu dna morskiego (2 m i więcej) we wcześniej 

wykonanym wykopie np. za pomocą pogłębiarki (bagrownicami) podsiębiernej (patrz Rysunek 

16-15) lub po jego położeniu na powierzchni dna za pomocą pługa dennego (patrz Rysunek 16-16) 

lub poprzez wkopanie go dyszami wodnymi (patrz Rysunek 16-17). Do zagłębiania gazociągu 

można zastosować również pogłębiarki innych typów np. pogłębiarki ssąco-refulującej. Zakłada się 

również zastosowanie metody mieszanej czyli pogłębiarki mechanicznej z dyszami wodnymi. 

 

Wykop wykonywany jest także w celu wydobycia maszyny TBM. Po ułożeniu gazociągu wykop 

zostanie zasypany urobkiem odłożonym z dna morskiego, warstwą co najmniej 1 m.  
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Rysunek 16-15 Typowa pogłębiarka. 

 

Rysunek 16-16 Pług do zagłębiania rurociągu przed opuszczeniem na dno morza z pokładu jego holownika 
(po lewej) oraz szkic zasady wkopywania gazociągu za pomocą pługa (po prawej). 

 

Rysunek 16-17 Szkic ilustrujący zasadę zagłębiania za pomocą dysz wodnych. Statek holujący sanie 
z dyszami strumieniowymi może używać kotwic (jak na ilustracji) lub poruszać się z pomocą DPS. 

• układanie materiału skalnego  

polega na układaniu materiału skalnego przy użyciu dynamicznie pozycjonowanych statków typu 

FPV (z rurą spustową do zasypywania rurociągów) (Rysunek 16-18) lub z pokładu statku typu SSDV 

(zrzutu bocznego do zasypywania rurociągów). Metoda wykorzystywana jest tam gdzie występuje 
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miejscowa zmiana rzeźby dna, do układania podkładu stabilizującego pod gazociągiem, a także do 

przykrycia niektórych odcinków gazociągu warstwą ochronną, w celu zabezpieczenia go przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

 

Rysunek 16-18 Układanie materiału skalnego. 

• montaż na materacu betonowym 

polega na wyłożeniu dna morskiego tzw. elastycznym materacem betonowym, który jest 

podparciem i zabezpieczeniem dla odcinków gazociągu krzyżujących się z istniejącą infrastrukturą 

(w odcinku polskim będzie to skrzyżowanie z kablem podmorskim). Grubość materaca betonowego 

(Rysunek 16-19) wyniesie 0,3 m, co zapewni kompletną fizyczną separację kabla od gazociągu.  

 

 

Rysunek 16-19 Materac betonowy do zabezpieczania miejsc krzyżowania się gazociągu z infrastrukturą 
kablową.  

Wokół statków uczestniczących w pracach instalacyjnych na morzu zostaną wyznaczone strefy 

bezpieczeństwa, w obrębie których wprowadzony będzie zakaz kotwiczenia. Podsumowanie 

najważniejszych danych dotyczących etapu budowy gazociągu podmorskiego zostało 

przedstawione w poniższej Tabeli 16-5. 

Tabela 16-5 Charakterystyka i porównanie wariantów Przedsięwzięcia – część morska, etap budowy. 

Etap budowy – część morska 
wariant Niechorze-

Pogorzelica 
wariant Rogowo 

Informacje ogólne 

Czas budowy na morzu ok. 22 miesiące 

Długość gazociągu w wodach 
terytorialnych Polski do 
obszaru spornego 

ok. 81,7 km ok. 85,5 km 

Układanie gazociągu 
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Etap budowy – część morska 
wariant Niechorze-

Pogorzelica 
wariant Rogowo 

Długość odcinka gazociągu 
ułożonego na dnie 

zakładany scenariusz:  
ok. 37,9 km 

najdalej idący scenariusz:  
ok. 81,7 km 

zakładany scenariusz:  
ok. 62,9 km 

najdalej idący scenariusz:  
ok. 85,5 km 

Długość odcinka gazociągu 
zakopanego 

zakładany scenariusz: 43,8 km 
najdalej idący scenariusz: 0 km 

zakładany scenariusz: 22,6 km 
najdalej idący scenariusz: 0 km 

Szerokość wykopu 10-30 m (wykop pogłębiarką); 8 m (wykop przy użyciu pługa) 

Głębokość wykopu  2,0-2,5 m 2,0-2,5 m 

Montaż materaca betonowego max. 9 materacy betonowych 

Układanie materiału skalnego 
nasypy materiału skalnego w granicach szlaków żeglugi i na 

wszystkich wykopach zagłębienia gazociągu w dno morskie, jeżeli 
urobek z dna morskiego nie nadaje się do zasypania wykopu 

Powierzchnia szybu 
końcowego 

40 m x 60 m  

Głębokość wykopu szybu 
końcowego 

ok. 5,4 m 

Tempo wykonywania prac 

Układanie gazociągu w morzu 
o gł. > 20 m 

2,5-4 km/dobę 

Układanie gazociągu w morzu 
o gł. < 20 m 

0,5 km/dobę 

Wkopywanie gazociągu 
(zagłębianie pługiem po 
ułożeniu) 

100-800 m/h 

Wkopywanie rurociągu 
(pogłębiarką podsiębierną) 

w zależności od charakteru zadania, podłoża, itp. 

Logistyka  

Ilość statków budowlanych 
1-2 statki non stop  

do 2 statków do obsługi kotwic 

Ilość statków 
zaopatrzeniowych 

2-4 statków/dzień - dostawa rur 
1 statek/tydzień- zaopatrzenie żywność 

2-4 przelotów śmigłowcem/tydzień - załoga 

Strefy bezpieczeństwa 

Statki do układania gazociągu 1,0-1,5 km od jednostki 

Pozostałe jednostki pływające 500 m od jednostki 

 

Przygotowanie do eksploatacji/uruchomienia 

 

Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji przeprowadzony zostanie jego odbiór wstępny. Obejmuje 

on następujące czynności: 

• zalanie, czyszczenie i inspekcję 

Celem jest całkowite usunięcie z wnętrza gazociągu wszystkich zanieczyszczeń stałych, pyłu oraz 

kurzu przed oddaniem go do użytku, a także sprawdzenie czy gazociąg wykonano i ułożono bez 

jakichkolwiek przewężeń światła przelotu, spowodowanych np. wyboczeniami, wgnieceniami 

podczas montażu lub podczas kolejnych etapów realizacji przed rozpoczęciem eksploatacji.  

 

Etap ten wykonywany jest w kierunku od części duńskiej do przeciwległego końca na lądzie  

w Polsce. Polega na zatłoczeniu do rurociągu wody wraz z substancjami antykorozyjnymi oraz 

wprowadzeniu do niego tłoków zbierających zanieczyszczeniu lub dokonujących pomiaru (Rysunek 

16-20). Czyszczenia można też dokonać techniką korka żelowego, który przechodząc przez światło 

rurociągu zbiera ciała stałe.  
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Rysunek 16-20 Przykład zespołu tłoków pomiarowych zapuszczanych do gazociągu na etapie FCG 
(zalania, czyszczenia i pomiarów geometrii wewnętrznej przewodu). 

• próba ciśnieniowa układu 

Próbę ciśnieniową przeprowadza się przy zastosowaniu metody hydraulicznej, ma to na celu 

potwierdzenie szczelności i spójności konstrukcji przygotowanego, ułożonego gazociągu.  

  

Układ gazociągu zostanie zaślepiony po obu stronach, aby nie tracić wody podczas próby. Próba 

ciśnieniowa układu obejmuje zwykle okres podtrzymywania nadciśnienia wody zatłoczonej do 

gazociągu przez 24 godziny.  

• odwodnienie i osuszenie 

Po zakończeniu próby ciśnieniowej, gazociąg zostanie opróżniony z wody, a następnie jego wnętrze 

— osuszone całkowicie.  

 

Czynności polegają na usunięciu z wnętrza gazociągu chlorków pozostałych po wodzie morskiej, 

którą wtłoczono podczas operacji czyszczenia oraz usunięcia wody morskiej w całości z gazociągu 

podmorskiego. Odbywa się to za pomocą zespołu tłoków osuszających (Rysunek 16-21). 

W następnej kolejności za pomocą sprężarek przeprowadza się osuszenie przelotu gazociągu przed 

zatłoczeniem gazu ziemnego. 

 

 

Rysunek 16-21 Typowy tłok osuszający. 

Eksploatacja 

Po odbiorze wstępnym rurociąg zostanie wypełniony suchym powietrzem. Aby uniknąć powstania 

wewnątrz gazociągu wybuchowej mieszaniny powietrza i gazu ziemnego bezpośrednio przed 

wtłoczeniem czynnika przesyłanego, gazociąg zostanie wypełniony azotem (gazem obojętnym), 

stanowiącym bufor między powietrzem i gazem ziemnym. Następnie zostanie wtłoczony gaz 
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ziemny do instalacji. Etap oddania gazociągu do eksploatacji przeprowadzany jest zwykle przez 

podmiot odpowiedzialny za eksploatację systemu gazociągów przesyłowych.  

 

Na etapie eksploatacji w części lądowej zostaną wyznaczone strefy kontrolowane, w obrębie 

których nie wprowadzony będzie zakaz lokalizowania obiektów. Będzie to pas o szerokości 6 m po 

każdej stronie gazociągu wzdłuż trasy rurociągu. Stałe wylesienie to 2 m po każdej stronie wzdłuż 

trasy przebiegu rurociągu (nie dotyczy odcinka w tunelu). 

 

Podobnie w części morskiej zostaną wyznaczone strefy bezpieczeństwa wynoszące maksymalnie 

500 m, w obrębie których wprowadzone będą ograniczenia dla żeglugi.  

 

Dane dotyczące etapu eksploatacji zostały zebrane w Tabeli 16-6. 

Tabela 16-6 Charakterystyka etapu eksploatacji. 

Etap eksploatacji 
wariant Niechorze-
Pogorzelica 

wariant Rogowo 

Informacje ogólne 

Czas trwania eksploatacji 50-60 lat 

Rozpoczęcie eksploatacji IV kwartał 2022 r. 

Roczna wielkość przesyłu gazu max. 10 mld m3/rocznie 

Maksymalne ciśnienie gazu na 
wejściu do lądowej sieci 
przesyłowej w Polsce 

84 barg 

Przepływu gazu ziemnego dwukierunkowy: Dania – Polska oraz Polska –Dania 

Widoczność infrastruktury brak (SZG podziemna) 
brak (wyłącznie elementy SZG 
– kontener o wymiarach 3,0 m 
x 4,0 m i wysokości ok. 2,5 m) 

Ograniczenia w wykorzystaniu 
terenu na lądzie 

zakaz wstępu na teren SZG zakaz wstępu na teren SZG 

Powierzchnie zajęte przez rurociąg 

Strefa bezpieczeństwa na morzu do 500 m 

Strefa kontrolowana na lądzie 
6 m po każdej stronie gazociągu wzdłuż trasy rurociągu. 

Stałe wylesienie to 2 m po każdej stronie wzdłuż trasy przebiegu 
rurociągu (nie dotyczy odcinka w tunelu). 

Powierzchnia zajęta przez SZG 24 m x 30 m 20 m x 27 m 

Powierzchnia zajęta przez SZG + 
łącznik + droga (utrzymywana 
jako wylesiona) 

0,32 ha 0,24 ha 

Powierzchnia zajęta przez kabel 
(utrzymana jako wylesiona) 

0,13 ha 0,06 ha 

Droga dojazdowa 

Szerokość drogi 3,5 m 3,5 m 

Długość drogi dojazdowej ok. 420 m ok. 130 m 

Maszt GSM 

Wysokość ok. 5-6 m ok. 3-4 m 

Moc nadajnika mniej niż 15 W 

Działania prowadzone w części morskiej  

Badania  2 dni/rok 

Dowóz materiału skalnego (na 
utrzymanie gazociągu) 

10 dni/rok 

 

Etap eksploatacji gazociągu obejmuje następujące czynności:  

• czyszczenie tłokami; 

• przeglądy techniczne z korektą długości odcinków niepodpartych gazociągu; 

• naprawy i inne czynności. 

Likwidacja 

Szacowany czas eksploatacji gazociągu wysokiego ciśnienia wynosi około 50-60 lat, po tym czasie 

gazociąg może zostać wycofany z eksploatacji. Ze względu na długi okres czasu do likwidacji oraz 

prawdopodobieństwo rozwoju technologicznego, trudno jest przewidzieć dokładne metod likwidacji 
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realizowanej za 60 lat. Sposób likwidacji zostanie uzgodniony z odpowiednimi organami 

administracji. Rozpatrywane są następujące możliwości likwidacji:  

• pozostawienie rurociągu na miejscu (likwidacja na miejscu); 

• częściowa rozbiórka (usunięcie niezakrytych odcinków gazociągu); 

• zasypanie lub zawalenie gazociągu materiałem skalnym; 

• całkowita rozbiórka gazociągu. 

16.5 Harmonogram projektu 

Rozpoczęcie prac budowlanych w ramach całego projektu planuje się na drugi kwartał 2020 r.,  

a zakończenie w trzecim kwartale 2022 r. Rozpoczęcie prac budowalnych w obszarach wyjść na ląd 

przewiduje się na czwarty kwartał 2020 r., a prace na dnie morskim przed położeniem rurociągu 

mają rozpocząć się w pierwszym kwartale 2021 r. Układanie rurociągu przewidziano na okres od 

pierwszego kwartału 2021 r. do pierwszego kwartału 2022 r. Prace na dnie morskim po położeniu 

gazociągu są planowane do realizacji do trzeciego kwartału 2022 r. Planowaną datą uruchomienia 

gazociągu po odbiorze wstępnym i oddaniu do eksploatacji jest czwarty kwartał 2022 r.. 

 

Poniżej na Rysunku 16-22 przedstawiono uproszczony harmonogram projektu. 

 

 

Rysunek 16-22 Uproszczony harmonogram projektu Baltic Pipe. 

Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 3.10 Raportu. 

16.6 Metodyka OOŚ 

Ocena oddziaływania na środowisko uwzględnia potencjalne oddziaływania, jakie mogą wystąpić 

na wszystkich etapach realizacji Przedsięwzięcia (podczas budowy, eksploatacji i likwidacji), na 

wszystkie receptory: środowiskowe i społeczne, wrażliwe na te oddziaływania.  

 

Ocena oddziaływania obejmie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane i transgraniczne 

oddziaływania Przedsięwzięcia. Odnosi się ona do oceny wpływu na receptory: środowisko 

nieożywione (abiotyczne) i ożywione (biotyczne). Identyfikacji i ocenie podlegały wszystkie 

oddziaływania krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne. Ocena 

obejmuje także szeroką analizę oddziaływań na ludzi, ich zdrowie oraz dotychczasowy sposób  

i komfort życia, identyfikując tym samym potencjalne źródła konfliktów społecznych. 

 

Każde potencjalne oddziaływanie Przedsięwzięcia zostało przypisane poszczególnym emisjom lub 

zaburzeniom, jakie w środowisku może spowodować realizacja Przedsięwzięcia. Na podstawie 

określenia charakteru oddziaływania, jego zasięgu, czasu trwania, intensywności i odwracalności 

skutków wyznaczono wielkość danego oddziaływania. Jednocześnie oceniono wrażliwość każdego 

z receptorów na oddziaływania. Wynik końcowy oceny, wskazujący na znaczenie danego 

odziaływania, jest wypadkową wrażliwości receptora i wielkości oddziaływania.  

 

Podsumowanie graficzne znajduje się na Rysunku 16-23. 
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Rysunek 16-23 Metodyka oceny oddziaływania 

Ocenie zostały poddane oddziaływania Przedsięwzięcia zarówno w odcinku morskim, jak i lądowym 

– od pierwszego suchego spawu do pierwszej stacji zaworowej gazu włącznie. Receptory podatne 

na potencjalne odziaływania były podane charakterystyce i ocenie w strefie potencjalnych 

oddziaływań Przedsięwzięcia. Strefy te zostały określone dla poszczególnych receptorów i rodzajów 

oddziaływań. 

 

Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 8 Raportu. 

16.7 Ocena ryzyka 

W raporcie przeprowadzono analizę ryzyka wystąpienia wypadków środowiskowych i zagrożeń na 

społeczeństwo. Do najważniejszych ryzyk zaliczają się: 

• kolizje statków i wyciek ropy – ryzyko związane z przebiegiem rurociągu względem szlaków 

żeglugowych i wystąpienia zdarzeń losowych – kolizji statku niezależnego i statku 

zaangażowanego w budowę/eksploatację, co prowadzić może do zranienia ludzi lub/i wycieku 

oleju do morza. Środkiem minimalizującym ryzyko jest wysyłanie powiadomień do pobliskich 

jednostek, wyznaczenie obszarów bezpiecznych i wykorzystanie technologii AIS (system 

automatycznej identyfikacji); 

• znalezienie UXO – ryzyko będzie minimalizowane poprzez przeprowadzanie analiz 

geofizycznych dna morskiego, które pozwalają na zlokalizowanie i zidentyfikowanie 

istniejących obiektów niebezpiecznych przed rozpoczęciem prac. W przypadku 

nieplanowanego znalezienia broni chemicznej opracowane zostaną odpowiednie procedury 

oraz jednostki zostaną wyposażone w środki pomocy na wypadek zatrucia gazem; 

• uszkodzenie rurociągu i uwolnienie gazu – w wyniku kotwiczenia awaryjnego, niezamierzonego 

wleczenia kotwic, zatonięcia, osadzenia na mieliźnie statków lub porzucenia obiektów. Ryzyko 

minimalizowane poprzez przyjęte założenia projektowe (grubość ścianek rur, osłona 

betonowa) oraz zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia osłoną kamienną  

w obszarach krytycznych odcinkach trasy rurociągu; 

• sabotaż i ataki terrorystyczne – zredukowane są dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu 

instalacji rurociągowej przy uwzględnieniu dostępnych środków technicznych. 

Przedsięwzięcie jest planowane zgodnie z zasadą ALARP. Oznacza to, że potencjalne ryzyka są 

ograniczane do możliwie najniższego akceptowanego poziomu. Dodatkowo projektowanie zostało 

oparte na najlepszych praktykach branżowych dla budowy rurociągów podmorskich oraz 

uwzględniono środki minimalizujące zagrożenia do poziomu mniejszego niż kryteria akceptacji 
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ryzyka (RAC). Inwestor posiada ustanowione i wdrożone procedury ograniczające do minimum 

ryzyko awarii i minimalizacji skutków awarii.  

 

Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 4 Raportu. 

16.8 Opis skutków dla środowiska niezrealizowania Przedsięwzięcia 

Projekt Baltic Pipe jest inwestycją o znaczeniu strategicznym w zakresie rozbudowy infrastruktury 

przesyłowej gazu na rynku europejskim. Projekt ten jest narzędziem realizacji szeregu celów 

politycznych i gospodarczych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Najważniejsze z nich to: 

• redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów cieplarnianych w celu zatrzymania 

zmian klimatycznych i poprawy jakości życia i zdrowia ludzi;  

• zrównoważony rozwój gospodarczy Europy i Polski oparty o bezpieczeństwo energetyczne 

zapewnione m.in. przez dywersyfikację źródeł energii; 

• poszanowanie i ochrona cennych zasobów przyrodniczych. 

Niezrealizowanie Przedsięwzięcia, będzie nieść za sobą liczne konsekwencje dla środowiska,  

w obszarze uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych rozwoju Polski i Europy. 

Brak nowego korytarza dostaw gazu do Polski spowoduje dalsze uzależnienie krajowej gospodarki 

od znaczącego udziału dostaw gazu z jednego kierunku, co przyczyni się do niepewności 

inwestycyjnej w zakresie wykorzystania gazu jako istotnego narzędzia modernizacji polskiej 

energetyki. W konsekwencji istotnie zmniejszy się możliwość wykorzystania gazu jako paliwa do 

wytwarzania energii i ciepła w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej oraz w regionie Morza 

Bałtyckiego, zastępującego inne paliwa kopalne, których spalanie przyczynia się do wyższej emisji 

CO2.  

 

Brak możliwości rozwoju w Polsce energetyki gazowej jako elementu zwiększenia elastyczności 

krajowego systemu elektroenergetycznego, zmniejszy możliwość integracji z systemem mniej 

stabilnych odnawianych źródeł energii, a w konsekwencji spowolni dywersyfikację miksu 

energetycznego i doprowadzi do utrzymania w nim dominującego udziału źródeł emisyjnych. 

Niezrealizowanie Projektu Baltic Pipe, wobec braku realnych ekonomicznie i realizacyjnie 

alternatywnych źródeł dostaw gazu w perspektywie długofalowej, może więc w istotny sposób 

ograniczyć możliwość osiągnięcia przez Polskę wyznaczonych celów redukcji emisji gazów 

cieplarnianych i wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii. 

 

Brak realizacji Przedsięwzięcia przełoży się z drugiej strony na brak oddziaływań związanych z jego 

realizacją. Należy jednak podkreślić, że potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia zostały  

w zdecydowanej większości ocenione jako nieznaczące, występujące głównie lokalnie i chwilowo 

lub krótkoterminowo. Korzyści ekologiczne z realizacji rurociągu Baltic Pipe przewyższają więc 

wielokrotnie straty, które mogą wystąpić w środowisku, w związku z jego realizacją.    

16.9 Opis rozważanych wariantów Przedsięwzięcia  

Podczas całego procesu przygotowania Baltic Pipe, Inwestor i Projektant przeanalizowali wiele 

możliwych wariantów lokalizacyjnych przebiegu gazociągu na morzu i lądzie, jak i scenariuszy 

technologicznych jego budowy.   

 

Pierwotnie rozważane były dwa główne warianty lokalizacji gazociągu Baltic Pipe na obszarach 

morskich Morza Bałtyckiego. Pierwszy przez wyłączną strefę ekonomiczną Szwecji i drugi – przez 

wyłączną strefę ekonomiczną Niemiec (Rysunek 16-24). W polskich obszarach morskich rozważane 

były natomiast trzy warianty miejsc wyjścia na ląd: w okolicy miejscowości Niechorze i Pogorzelica 

(wariant „Niechorze-Pogorzelica”), pomiędzy miejscowościami Mrzeżyno i Rogowo (wariant 

„Rogowo”) i w okolicach miejscowości Gąski (wariant „Gąski”), na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. Jednocześnie rozważane były trzy alternatywne punkty przecięcia granicy 

polskiej EEZ, jeden związany z przejściem przez wody niemieckie, a dwa związane z przejściem 
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przez wody szwedzkie. Łącznie dawało to dziewięć alternatywnych wariantów przebiegu gazociągu 

przez polskie obszary morskie.  

 

 

Rysunek 16-24 Rozważane pierwotnie warianty przebiegu Projektu Baltic Pipe. 

Na podstawie analiz, przedstawionych w Studium wyboru wariantów (Ramboll, 2018s), Inwestor 

wraz z Projektantem wybrał jako preferowany do realizacji wariant trasy północnej, przechodzący 

przez WSE Szwecji. 

 

Projekt w wersji poddanej ocenie oddziaływania na środowisko w poszczególnych krajach, ma 

łączną długość od ok. 274 do ok. 278 km (w zależności od wariantu) i obejmuje wybrany do 

realizacji wariant wyjścia na ląd w Danii w Zatoce Faxe (Faxe South) oraz preferowany do realizacji 

wariant wyjścia na ląd w Polsce w okolicy miejscowości Pogorzelica lub wariant alternatywny 

wyjścia na ląd w Polsce w okolicy miejscowości Rogowo. Trasy przebiegające przez Morze Bałtyckie 

między Danią a Polską, w tym przejście szwedzkiej WSE przedstawia Rysunek 16-25. 
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Rysunek 16-25 Aktualne warianty przebiegu gazociągu Baltic Pipe. 

Wstępne analizy potencjalnych oddziaływań rozważanych wariantów na środowisko morskie  

i innych użytkowników morza, oraz ważne interesy gospodarcze kraju zostały wykonane w ramach 

procedur w sprawie uzgodnień (dla odcinków w granicach EEZ) oraz pozwoleń (w granicach Morza 

Terytorialnego) na układanie i utrzymanie rurociągów na dnie morza. W ramach tego procesu, 

nastąpiła rezygnacja z jednego z wariantów lądowania rurociągu na polskim wybrzeżu – wariantu 

Gąski. Spowodowane to było odmową wydania pozwolenia na układanie i utrzymanie gazociągów 

podmorskich na polskich obszarach morskich. Przyczyną odmowy wydania decyzji lokalizacyjnej 

dla tego wariantu było negatywne zaopiniowanie przez Ministra Obrony Narodowej, z powodu 

negatywnego wpływu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Ze względu na brak możliwości 

realizacji Przedsięwzięcia w tym wariancie, przestał on spełniać przesłanki wariantu racjonalnego 

i  nie podlegał dalszej ocenie wpływu na środowisko. Zrezygnowano także z dokonania pełnej oceny 

oddziaływania dla rozważanego podwariantu lądowania gazociągu w Niechorzu-Pogorzelicy. Polegał 

on na wyjściu gazociągu ok 300 m na wschód od obecnej lokalizacji. Ze względu jednak na 

możliwość trwałego zniszczenia fragmentu siedliska wydmy szarej, która jest siedliskiem  

o wysokim statusie ochronnym w Unii Europejskiej i przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski, podjęto decyzję o zaniechaniu tego wariantu.     

  

Przed opracowaniem Raportu o oddziaływaniu Inwestor wraz z Projektantem wskazali wariant 

Niechorze-Pogorzelica jako preferowany do realizacji, zaś wariant Rogowo, jako racjonalny wariant 

alternatywny. Następnie obydwa warianty zostały poddane pełnej ocenie oddziaływania na 

środowisko. Ostateczny wybór wariantu zostanie potwierdzony wydaniem decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Szczecinie.  
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Tabela 16-7 Długość trasy rurociągu w granicach polskich obszarów morskich, z uwzględnieniem strefy 
spornej WSE pomiędzy Polską i Danią (założenia projektowe, które mogą ulec niewielkim zmianom). 

Miejsce wyjścia  

na ląd 

Długość trasy w wodach terytorialnych i WSE poszczególnych krajów (km) 

Strefa sporna Polska (WSE/MT) Razem 

Niechorze-Pogorzelica 30,3 28,9/22,5 81,7 

Rogowo 30,3 31,7/23,5 85,5 

 

Przebieg wariantu proponowanego i alternatywnego przedstawia Rysunek 16-26 poniżej. 

 

 

Rysunek 16-26 Korytarz trasy gazociągu w granicach polskich wód morskich. 

16.10 Wybór wariantu najkorzystniejszego dla środowiska 

Obydwa rozważane warianty zostały poddane pełnej ocenie oddziaływania na środowisko. 

Ostateczny wybór wariantu zostanie potwierdzony wydaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. W ramach 

Raportu o oddziaływaniu, na podstawie wykonanych analiz i badań, a także porównań, został  

wskazany, zgodnie z wymogami prawa, wariant najkorzystniejszy dla środowiska.  

   

Zasadniczym i nadrzędnym wnioskiem z dokonanej oceny i porównania wariantów jest to, 

że wszystkie rozważane na etapie OOŚ warianty, są wykonalne, racjonalne i nie istnieją powody 

środowiskowe, które wymuszałyby rezygnację z któregoś z wariantów.  

 

Aby wskazać, zgodnie z wymogami prawa, wariant najkorzystniejszy dla środowiska, dokonano 

zestawienia wszystkich najważniejszych parametrów Przedsięwzięcia, które mają wpływ na skalę 

oddziaływań na środowisko każdego z nich. Następnie dokonano porównania, wyników oceny 

oddziaływania na poszczególne elementy środowiska każdego z wariantów. Wynik przedstawia 

Tabela 16-8, w której na zielono zaznaczono wariant o oddziaływaniu o mniejszej skali/znaczeniu 

na dany element środowiska.  
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Tabela 16-8 Porównanie parametrów i oddziaływań Przedsięwzięcia mających wpływ na skalę 
oddziaływań w rozważanych wariantach. 

Parametr/oddziaływanie 
Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo Uzasadnienie 

Powierzchnia czasowego 

zniszczenia siedliska 
chronionego Natura 2000 
(ląd) 

2180 – 1,55 2130 – 
0,01 [ha] 

Brak 

Wpływ negatywny na 

integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (budowa) 

Powierzchnia trwałego 
zniszczenia siedliska 
chronionego Natura 2000 
(ląd)  

2180 – 0,38  
2130 – 0 [ha] 

Brak 

Wpływ negatywny na 
integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (eksploatacja) 

Powierzchnia znaczącej 
ingerencji w siedliska 
priorytetowe Natura 
2000 (ląd) 

Brak Brak 

Wpływ negatywny na 
integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (budowa) 

Czas płoszenia 
zimujących ptaków 
morskich (przedmiot 
ochrony Natura 2000) 

22 miesiące 22 miesiące 

Wpływ negatywny na 
integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (budowa) 

Strefa płoszenia 
zimujących ptaków 
morskich (przedmioty 
ochrony Natura 2000) 
wokół miejsca budowy 

1,5 km 1,5 km 

Wpływ negatywny na 
integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (budowa) 

Zasięg najdalej idących 
oddziaływań na 
morświna (PTS)  

6 km 6,6 km 

Wpływ negatywny na 
integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (budowa) 

Powierzchnia strefy 
ochronnej w granicach 
obszaru Natura 2000 
(morze) 

do 38 km2 do 17 km2 

Wpływ pozytywny na 
integralność i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 
2000 (eksploatacja) 

Długość odcinka 
zakopywanego w dno 

ok. 44 km ok. 23 km 

Wpływ na skalę oddziaływań 
związanych z wzburzeniem 
osadów i ingerencją w dno 
(budowa) 

Maksymalny zasięg 

wzburzenia zawiesiny 
podczas całego procesu 
budowy 
(10 mg/l)  

882 km2 557 km2 

Wpływ negatywny na 
warunki bytowania bentosu, 
ryb, ssaków morskich, 
ptaków morskich 

Długość rurociągu 
ułożonego na dnie  

ok. 38 km ok. 63 km 

Wpływ negatywny na 
bezpieczeństwo żeglugi i 
hydronamikę w strefie 
przydennej (eksploatacja)  

Czas prac związanych z 
budową mikrotunelu 

35 tygodni 50 tygodni 

Wpływ na skalę oddziaływań 
związanych z emisją hałasu i 
zanieczyszczeń na lądzie 
(budowa) 

Ilość wytworzonych 
odpadów na etapie 
budowy  

6479,12 Mg 12636,42 Mg 

Wpływ na oddziaływania 
związane z 
zagospodarowaniem 
odpadów (budowa) 

Ilość zużytej wody na 
etapie budowy 

326703 m3 377455 m3 

Wpływ na oddziaływania 
związane ze zużyciem wody  
i wytwarzaniem ścieków 
(budowa) 

Odległość placu 
budowy/SZG od 
istniejących/ 
planowanych obiektów 
turystycznych 

nie dotyczy 100 m 
Wpływ na skalę oddziaływań 
na turystykę (budowa i 
eksploatacja) 
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Parametr/oddziaływanie 
Niechorze-
Pogorzelica 

Rogowo Uzasadnienie 

Ilość przejazdów 
samochodów 
transportowych podczas 
budowy 

1583 szt. 2414 szt. 
Wpływ na emisję hałasu i 
spalin, komfort i zdrowie 
ludzi (budowa) 

Czas budowy części 
lądowej  

12 miesięcy 16 miesięcy 

Wpływ na oddziaływania 
związane z komfortem i 
zdrowiem ludzi oraz 
płoszeniem zwierząt 
(budowa) 

Wielkość połowów w 
granicach strefy 
bezpieczeństwa (500 m 
po każdej stronie 
rurociągu) 

208,9 ton 260,4 ton Wpływ na rybołówstwo 

 

Biorąc pod uwagę wszystkie skutki środowiskowe realizacji Przedsięwzięcia, a więc nie tylko 

bezpośrednie oddziaływania na elementy przyrodnicze środowiska, ale także oddziaływania 

związane z zużyciem wody, energii, wytwarzaniem odpadów oraz wpływem na zdrowie i warunki 

życia ludzi, za wariant najkorzystniejszy dla środowiska uznano wariant Niechorze-Pogorzelica. 

 

Obydwa warianty zlokalizowane są na obszarach Natura 2000 zarówno na odcinku lądowym, jak i 

morskim. Na odcinku morskim skala i znaczenie potencjalnych oddziaływań w trakcie budowy na 

Naturę 2000 obydwu wariantów będzie porównywalna. Mimo, że w trakcie budowy skala 

oddziaływań na ptaki zimujące, będące przedmiotem ochrony obszaru Zatoka Pomorska, w 

wariancie Niechorze-Pogorzelica będzie nieznacznie większa (dłuższy czas prac budowlanych w 

granicach obszaru Natura 2000, większa ingerencja w siedliska bentosowe będące bazą 

żerowiskową ptaków) to jednak różnica w skali oddziaływań będzie niewielka, a oddziaływania nie 

będą miały charakteru znaczących. Należy jednak pamiętać, że okres budowy Przedsięwzięcia 

będzie stosunkowo krótki (oddziaływania w maksymalnie dwóch okresach zimowania), a na etapie 

eksploatacji (50 lat) inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ptaki morskie. Będzie 

natomiast oddziaływać pozytywnie i w wariancie Niechorze-Pogorzelica skala tego oddziaływania 

będzie dwukrotnie większa. Oddziaływanie pozytywne będzie związane z utworzeniem strefy 

bezpieczeństwa ponad gazociągiem, w której nie będzie możliwe prowadzenie działalności 

rybackiej. Działalność ta jest wskazywana jako podstawowe źródło dodatkowej śmiertelności 

ptaków morskich i ssaków morskich, w wyniku przyłowów w sieciach.  

 

Wariant  Rogowo jest potencjalne mniej odziaływujący na integralność i przedmiot ochrony 

obszarów Natura 2000, w części lądowej ze względu na brak oddziaływań związanych z fizycznym 

zniszczeniem chronionych siedlisk w ramach obszaru. Przy ocenie wpływu obydwu wariantów na 

siedliska będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas 

Nadmorski PLH320017 należy wziąć jednak także pod uwagę kumulację oddziaływań dalszej części 

lądowej rurociągu Baltic Pipe. Wariant Rogowo będzie przebiegał przez tereny podmokłe m.in. w 

dolinie Starej Regi, gdzie również może powodować oddziaływania na siedliska będące 

przedmiotem ochrony.   

 

W przypadku wariantu Rogowo, kluczowymi czynnikami zwiększającymi skalę oddziaływań na 

środowisko są oddziaływania związane z procesem budowy, związane z dwukrotnie dłuższym 

mikrotunelem, którym gazociąg ma być wyprowadzony na ląd. Konieczność zastosowania tak 

długiego mikrotunelu wynika z niekorzystnych warunków dynamicznych dna. Strefa dużej 

zmienności poziomu osadów na dnie sięga w tym wariancie około 1 100 m w głąb morza, co stwarza 

istotne ryzyko dla stabilności, a tym samym bezpieczeństwa rurociągu. Niemal dwukrotnie dłuższy 

mikrotunel w tym wariancie niż w wariancie Niechorze-Pogorzelica, przekłada się w sposób istotny 

na dłuższy czas budowy, większe zapotrzebowanie na wodę, energię i materiały do budowy, 

większą skalę emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, a także większy ruch pojazdów 

dostawczych. W wariancie tym, ze względu na lokalizację wyjścia na ląd oraz placu budowy stacji 

zaworowej w zdecydowanie bliższym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów 
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turystycznych, występuje większe ryzyko konfliktów społecznych, wynikających z obawy  

o potencjalne oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi (hałas, emisje spalin, ruch 

samochodowy).  

 

Wszystkie powyższe powody wpływają na ostateczne wskazanie wariantu Niechorze-Pogorzelica  

jako najkorzystniejszego pod względem środowiskowym.     

16.11 Wybór wariantu proponowanego do realizacji wraz z uzasadnieniem 

Jak widać z powyższego, Przedsięwzięcie poddane zostało kompletnej ocenie oddziaływania na 

środowisko, przeprowadzonej dla dwóch, racjonalnych wariantów lokalizacyjnych. 

Każdy z wariantów został ponadto poddany bardzo głębokim analizom techniczno-ekonomicznym. 

Podczas całego procesu brano także pod uwagę powiązania z dalszą częścią Projektu, a więc 

odcinkiem lądowym gazociągu łączącym Przedsięwzięcie z istniejącą krajową infrastrukturą 

przesyłową gazu. Taka kompleksowa i całościowa analiza miała zasadnicze znaczenie dla wyboru 

przez Inwestora wariantu preferowanego do realizacji. 

 

Poza argumentami związanymi ze skalą potencjalnych odziaływań na środowisko obydwu 

wariantów Przedsięwzięcia, które zostały omówione powyżej, przy wyborze wariantu 

preferowanego Inwestor brał pod uwagę także aspekty ekonomiczne i techniczne jego realizacji. 

W przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica kluczowe znaczenie miała całkowita długość 

gazociągu, z uwzględnieniem części lądowej łączącej gazociąg podmorski z krajowym systemem 

przesyłowym gazu. Parametr ten przekłada się w sposób bezpośredni na koszty inwestycji, czas jej 

przygotowania oraz efektywność przesyłu gazu. Wariant Niechorze-Pogorzelica jest ponadto 

wariantem preferowanym pod względem technologicznym, zwłaszcza w odcinku lądowym, gdzie 

występują lepsze parametry gruntowe realizacji inwestycji, niż na trasie wariantu alternatywnego.  

 

Istotnym argumentem za realizacją Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica jest także 

akceptacja społeczna tej inwestycji wśród lokalnych społeczności i władz samorządowych, 

co zmniejsza ryzyko potencjalnych konfliktów społecznych opóźniających realizację inwestycji.  

 

Z tych powodów, Inwestor dokonał wyboru wariantu Niechorze-Pogorzelica, jako preferowanego 

do realizacji.       

16.12 Opis środowiska i oddziaływań wariantu wybranego do realizacji 

Dla Przedsięwzięcia w obydwu rozważanych wariantach zidentyfikowano szereg potencjalnych 

oddziaływań na poszczególne elementy środowiska morskiego i lądowego, na etapie budowy, 

eksploatacji i likwidacji. Każde z nich zostało poddane wnikliwej ocenie, zgodnie z opisaną powyżej 

metodyką. W tym rozdziale dokonano podsumowania wyników, zarówno w odniesieniu do 

charakterystyki środowiska, jego wrażliwości na oddziaływania, jak i skutków jakie realizacja 

Przedsięwzięcia może wywołać na środowisko i zdrowie oraz komfort życia ludzi.  

Tabela 16-9 Podsumowanie najważniejszych oddziaływań na elementy środowiska morskiego  
i lądowego. 

Element 
środowiska 

Potencjalne oddziaływanie 
Wyniki oceny 
oddziaływania 

Środowisko fizyczne i chemiczne – morze 

Ukształtowanie 
dna i głębokość 
morza 
(morfologia i 
batymetria) 

• zmiana ukształtowania dna (związana z fizyczną ingerencją 
w dno morskie, ponownym osadzaniem się wburzonych 
osadów i obecnością nowej struktury na dnie – gazociągu) 

• osiadanie dna morskiego (związane z obecnością nowej 
struktury – gazociągu) 

• przywrócenie struktury dna przed istnieniem gazociągu 
(związane z usunięcie niezakopanego gazociagu) 

Ocenia się, że 
oddziaływania mają 
charakter 
nieznaczący oraz 
wyłącznie lokalny.  
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Hydrologia i 
jakość wody 

• zmiana jakości wody związana ze wzrostem koncentracji 
zawiesiny w wodzie (zmniejszenie przezroczystości wody) 
oraz uwolnieniem zanieczyszczeń i substancji biogennych z 
osadu do toni wodnej (związane ze wzburzeniem osadów) 

• zmniejszenie głębokości warstwy eufotycznej (związane ze 
wzburzeniem osadów) 

• zmiana prądów morskich (w wyniku obecności rurociągu) 
• zwiększenie temperatury wody ponad naturalny poziom 

(przez ciepło generowane przez gazociąg) 
• zwiększenie koncentracji metali w wodzie (w wyniku 

uwalnianie substancji zanieczyszczających z ochrony 
przeciwkorozyjnej) 

• przywrócenie prądów morskich do stanu przed istnieniem 
gazociągu (po usunięciu niezakopanego gazociągu) 

Wszystkie 
potencjalne 
oddziaływania 
oceniono jako 
niewielkie lub 
nieistotne, ze 

względu na małą 
skalę i krótki czas 
występowania.  

Geologia dna 
morskiego, 
osady 
powierzchniowe 
i 
zanieczyszczenia 

• zmiana typu i struktury osadów (w wyniku zaburzenia 
fizycznego dna morskiego, wzburzenie i ponownego 
opadania osadów, usuwania niezakopanych elementów 
gazociągu) 

• wymywanie osadów z dna (w wyniku zajęcia przez gazociąg 
dna) 

• zwiększenie temperatury wody ponad naturalny poziom 
(przez ciepło generowane przez gazociąg) 

Ocenia się, że 
oddziaływania mają 
charakter 
nieznaczący oraz 
wyłącznie lokalny.  

Klimat i jakość 
powietrza 

• pogorszenie jakości powietrza (przez emisje 

zanieczyszczeń) 
• zwiększenie stężenia gazów cieplarnianych (przez emisje 

CO2) 

Oddziaływania 
nieznaczące ze 

względu na krótki 
czas występowania, 
niewielką skalę i 
lokalny charakter. 

Podwodny 
klimat 
akustyczny 

• podniesienie poziomu hałasu w środowisku podwodnym i 
nawodnym (w wyniku prowadzenia prac budowlanych, 
likwidacyjnych, zdarzeń nieplanowanych) 

Oddziaływanie 
nieistotne. 
Oddziaływanie w 
wyniku zdarzeń 
nieplanowanych w 
postaci detonacji 
niewybuchów mogą 
powodować 
znaczące 
oddziaływania na 
ryby i ssaki morskie. 
Prawdopodobieństwo 
wystąpienia takich 
oddziaływań ocenia 
się jako bardzo 
małe. Zaleca się 
zastosowanie działań 
minimalizujących, 
które zmniejszą 
znaczenie 
oddziaływania.   

Środowisko fizyczne i chemiczne – ląd 

Krajobraz 

• zmiana walorów krajobrazowych (przez fizyczne 
przekształcenie powierzchni terenu, w tym zmianę jego 
pokrycia, zajęcie terenu) 

Ocenia się, że 
oddziaływanie ma 
charakter 
nieznaczący oraz 
wyłącznie lokalny. 

Geologia, wody 
podziemne i 
powierzchniowe 

• wpływ na strukturę i funkcję brzegu, zmiana ukształtowania 
terenu i struktury gruntu/gleby (przez fizyczne 
przekształcenie powierzchni terenu, w tym zmianę jego 
pokrycia, zajęcie terenu) 

• zmniejszenie retencji wodnej spowodowane zmianami w 
ukształtowaniu, pokryciu terenu 

• obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych w wyniku 
odwodnienia wykopów budowlanych 

• zanieczyszczenie wód powierzchniowych w przypadku 
zrzutów ścieków 

Ocenia się, że 
oddziaływania są 
małe lub pomijalne i 
mają charakter 
nieznaczący. 
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Klimat i jakość 
powietrza 

• pogorszenie jakości powietrza (przez emisje 
zanieczyszczeń) 

Ocenia się, że 
oddziaływanie jest 
małe i ma charakter 
nieznaczący. 

Lądowy klimat 
akustyczny 

• zwiększenie poziomu hałasu w środowisku (emisja hałasu i 
wibracji) 

Ocenia się, że 
oddziaływanie jest 
małe i ma charakter 
nieznaczący. 

Środowisko biologiczne – morze 

Plankton 

• pogorszenie stanu i warunków rozwoju organizmów 
morskich, struktury ilościowo-jakościowej oraz zwiększenie 
ich śmiertelności (w wyniku wzburzenia osadów, uwolnienia 
biogenów i zanieczyszczeń z osadów) 

Ocenia się, że 
oddziaływania mają 
charakter 
nieznaczący, 
ponieważ występują 
wyłącznie lokalnie, 
głównie w strefie 
przybrzeżnej.  

Siedliska denne, 
fitobentos i 
zoobentos 

• zaburzenie lub zniszczenie siedliska, zmiana warunków życia 
(w wyniku ingerencji w dno morskie, wzburzenia osadów) 

• spadek liczebności i bioróżnorodności (w wyniku wzburzenia 
osadów) 

• zasypywanie warstwą osadów, pogorszenie warunków życia 
(przez opadające osady) 

• utrata siedliska lub powstanie „sztucznej rafy” (w wyniku 
obecności gazociągu na dnie) 

• zmiana warunków życia (przez ciepło generowane przez 
gazociąg) 

• ograniczenie ingerencji kotwic oraz narzędzi połowowych w 
siedliska denne (ze względu na strefę bezpieczeństwa wokół 
gazociągu) 

Wszystkie 
zidentyfikowane 
potencjalne 
oddziaływania mają 
charakter lokalny i 
odwracalny. W 
konsekwencji 

oddziaływania 
należy uznać za 
niewielkie lub 
nieistotne i 
nieznaczące.  

Ryby 

• zniszczenie/zaburzenie siedliska, zmiana warunków życia, 
ograniczenie bazy pokarmowej (w wyniku ingerencji w dno, 
opadania zawiesiny) 

• pogorszenie kondycji, warunków życia, wzrost ich 
śmiertelności (w wyniku wzburzenie osadów i uwalnianie z 
nich zanieczyszczeń) 

• zmiana zachowania (w tym reakcja unikania i efekt 
maskowania innych sygnałów) (podczas hałasu i wibracji 
spowodowanych wykonaniem wykopu, instalacją materiału 
skalnego, ruchem statków) 

• efekt bariery dla ryb (osobników młodocianych) (w wyniku 
obecności nowych struktur/obiektów na dnie) 

• utworzenie nowego siedliska dla ryb – powstanie „sztucznej 

rafy” na elementach gazociągu 
• efekt bariery przestrzennej (w wyniku obecności gazociągu) 
• ograniczenie ingerencji kotwic oraz narzędzi połowowych w 

siedliska denne (ze względu na strefę bezpieczeństwa wokół 
gazociągu) 

Wszystkie możliwe 
oddziaływania będą 
nieznaczące, ze 
względu na ich 
lokalny i odwracalny 
charakter. 
Oddziaływanie w 
wyniku detonacji 
niewybuchów mogą 
znacząco 
oddziaływać na ryby 
– mimo małego 
prawdopodobieństwa 

wystąpienia 
zdarzenia 
rekomendowane jest 
stosowanie działań 
minimalizujących. 

Ssaki morskie 

• pogorszenie warunków żerowania ssaków morskich, 
zarówno ze względu na ograniczenie przejrzystości wody 
(dot. gatunków wykorzystujących wzrok do polowania), jak 
i poprzez wpływ na organizmy stanowiące pożywienie tych 
organizmów (oddziaływanie wtórne) 

• uszkodzenia tkanek ciała, trwałe lub czasowe przesunięcie 
progu słyszenia, zmiana zachowania (w wyniku hałasu i 
wibracji związanych z układaniem i zabezpieczaniem 
gazociągu) 

• kolizje ze statkami 
• maskowanie przez obecność statków i hałas 
• utrata siedliska przez zajęcie dna przez gazociąg 
• zwiększenie zasobów pokarmowych dzięki obecności 

gazociągu 
• ograniczenie przyłowu w sieci rybackie dzięki wyznaczonym 

strefom bezpieczeństwa 

Wszystkie możliwe 
oddziaływania będą 
nieznaczące, ze 
względu na ich 
lokalny i odwracalny 
charakter. 
Rekomendowane 
jest stosowanie 
działań 
minimalizujących w 
przypadku 
przeprowadzania 
kontrolowanej 
eksplozji 
niewybuchów, które 
spowodują 
wypłoszenie ssaków 
morskich z obszaru 
występowania 
oddziaływania. 
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Ptaki morskie 

• ograniczenie bazy pokarmowej wynikające ze zniszczenia 
zbiorowisk bentosu i osadzaniem zawiesiny na dnie 

• pogorszenie warunków żerowania, zarówno ze względu na 
ograniczenie przejrzystości wody (dot. gatunków 
wykorzystujących wzrok do polowania), jak i poprzez wpływ 
na organizmy stanowiące pożywienie tych organizmów  

• płoszenie przez jednostki pływające i hałas przez nie 
emitowany 

• utrata siedliska (w wyniku zajęcia dna przez gazociąg) 
• zwiększenie zasobów pokarmowych (w wyniku zajęcia dna 

przez gazociąg i efektowi „sztucznej rafy”) 
• ograniczenie niepokojenia/płoszenia przez statki oraz 

przyłowu w sieci rybackie dzięki wyznaczonym strefom 
bezpieczeństwa 

Oddziaływanie 
ocenia się jako 
nieistotne ze 
względu na niewielki 
zasięg i 

krótkotrwałość 
oddziaływań. 

Nietoperze 
migrujące 

• powstanie bariery dla nietoperzy i zmiana trasy migracji 
spowodowana płoszeniem lub oddziaływaniami świetlnymi 
ze statków 

Oddziaływanie 
ocenia się jako 
nieistotne.  

Różnorodność 
biologiczna na 
morzu 

Oddziaływania w odniesieniu do gatunków i siedlisk dennych 
analizowane w kontekście: 
• możliwości utraty lub pogorszenia funkcji ekosystemów 

pozwalających na utrzymanie populacji gatunków oraz 
chronionych siedlisk przyrodniczych; 

• utraty, fragmentacji oraz izolacji siedlisk gatunków oraz 
objętych ochroną siedlisk przyrodniczych; 

• utraty różnorodności gatunkowej; 
• utraty wewnątrzgatunkowej różnorodności genetycznej. 

Przedsięwzięcie nie 
przyczyni się do 
zmniejszenia 
różnorodności 
biologicznej akwenu 
morskiego, w 
którym będzie ono 
realizowane. 

Obszary 
chronione na 
obszarach 
morskich 

Oddziaływania jak w przypadku ssaków morskich, ptaków 
morskich, ryb oraz obszarów Natura 2000 na morzu 

Nie dojdzie do 
znaczących 
oddziaływań na 
obszary chronione 
na morzu. 

Obszary Natura 
2000 na morzu 

• Oddziaływania w odniesieniu do gatunków ptaków i 
morświna chronionych w obszarach Natura 2000 Zatoka 
Pomorska PLB990003 i Ostoja na Zatoce Pomorskiej 
PLH990002 takie jak analizowane dla ssaków morskich i 
ptaków morskich 

• Pogorszenie cech obszaru i procesów pozwalających na 
utrzymanie chronionych w obszarze populacji gatunków, 
oraz jego powiązań z innymi obszarami 

Przedsięwzięcie nie 
wpłynie w sposób 
znacząco negatywny 
na integralność, 
spójność i przedmiot 
ochrony obszarów 
Natura 2000 na 
morzu 

Środowisko biologiczne – ląd 

Obszary i 
obiekty 
chronione, 
korytarze 
ekologiczne, 
siedliska 
przyrodnicze, 
rośliny, grzyby i 
zwierzęta (w 
tym gatunki 
inwazyjne) 

• zniszczenie siedlisk i stanowisk gatunków, trwała utrata 
powierzchni siedlisk gatunków (przez czasowe zajęcie 
terenu i jego fizyczne przekształcenie, w tym zmianę jego 
pokrycia (etap budowy)) 

• zwiększenie śmiertelności zwierząt związane m.in. z 
uwięzieniem w wykopach, zasypywaniem siedlisk 
tymczasowych (np. głębokie koleiny wypełnione wodą) oraz 
z kolizjami  

• płoszenie i niepokojenie zwierząt oraz zaburzenie ich 
funkcjonowania skutkujące wyparciem z siedlisk (w wyniku 
emisji hałasu i wibracji) 

• przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej, powtórne 
zasiedlenie przez gatunki (oddziaływanie wtórne) (przez 
fizyczne przekształcenie powierzchni oraz zaprzestanie 
działań utrzymaniowych wzdłuż gazociągu (etap likwidacji)) 

Przedsięwzięcie nie 
będzie w sposób 
znacząco negatywny 
oddziaływać na 
środowisko 
biologiczne na 
lądzie, w tym rośliny 
i zwierzęta, a także 
ich siedliska i 
korytarze 
ekologiczne 

Różnorodność 

biologiczna na 
lądzie 

Oddziaływania w odniesieniu do gatunków, siedlisk gatunków i 
siedlisk przyrodniczych analizowane w kontekście: 
• możliwości utraty lub pogorszenia funkcji ekosystemów 

pozwalających na utrzymanie populacji gatunków oraz 
chronionych siedlisk przyrodniczych; 

• utraty, fragmentacji oraz izolacji siedlisk gatunków oraz 
objętych ochroną siedlisk przyrodniczych; 

• utraty różnorodności gatunkowej; 

Przedsięwzięcie nie 
przyczyni się do 
zmniejszenia 
różnorodności 
biologicznej obszaru 
lądowego. 
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• utraty wewnątrzgatunkowej różnorodności genetycznej. 

Obszary Natura 
2000 na lądzie 

• Oddziaływania w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych 
chronionych w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko-
Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017: 
o zniszczenie/przekształcenie siedliska przyrodniczego w 

związku z czasowym zajęciem terenu i jego fizycznym 
przekształceniem, w tym zmianą jego pokrycia (teren 
budowy) (etap budowy) 

o utrata powierzchni siedliska przyrodniczego w związku 
trwałym zajęciem terenu/zmianą sposobu użytkowania 
(SZG, droga dojazdowa, utrzymanie odlesionego pasa 
terenu nad łącznikiem gazociągu i w przypadku WP linią 
kablową) 

o przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej oraz 
odbudowa siedlisk przyrodniczych (oddziaływanie 
wtórne) w wyniku przekształcenie powierzchni 
(usunięcia elementów naziemnych Przedsięwzięcia) 
oraz zaprzestanie działań utrzymaniowych wzdłuż 
gazociągu 

• Pogorszenie cech obszaru i procesów pozwalających na 
utrzymanie chronionych w obszarze siedlisk przyrodniczych, 
oraz jego powiązań z innymi obszarami 

Przedsięwzięcie nie 
wpłynie w sposób 
znacząco negatywny 
na integralność, 
spójność i przedmiot 
ochrony obszarów 
Natura 2000 na 
lądzie 

Środowisko socjoekonomiczne – morze 

Żegluga i szlaki 
żeglugowe 

• ograniczenie żeglugi statków o dużym zanurzeniu (ze 
względu na obecność gazociagu) 

• ograniczenie żeglugi i kotwiczenia (ze względu na strefy 
bezpieczeństwa, obecność jednostek pływających) 

• przywrócenie możliwości wykorzystania obszaru dla innych 
użytkowników morza (ze względu na usunięcie gazociągu) 

Wszystkie 
oddziaływania będą 
nieznaczące, z uwagi 
na ich chwilowy i 
lokalny charakter. 
Możliwe jest 
zaplanowanie 
zmiany kursów 
żeglugi na podstawie 
komunikatów 
przekazywanych 
przez administrację 
morską.    

Rybołówstwo 
komercyjne 

• zajęcie/ograniczenie obszarów dla rybołówstwa (ze względu 
na strefy bezpieczeństwa i strefy ograniczeń) 

• utrudnienia dla rybołówstwa i uszkodzenie narzędzi 
połowowych (ze względu na obecność statków, obecność 
rurociagu) 

Oddziaływania są 
pomijalne lub małe i 
mają lokalny 
charakter. Możliwe 
jest zaplanowanie 
zmiany kursu lub 
wybór innych łowisk 
na podstawie 
udostępnianych 
komunikatów przez 
administrację 

morską.    

Archeologia 
(dziedzictwo 
kulturowe) na 
morzu 

• uszkodzenia fizyczne (w wyniku fizycznej ingerencji w dno, 
emisji hałasu i wibracji) 

• przykrycie obiektów warstwą osadów (w wyniku osadzanie 
się zawiesiny na dnie) 

W razie 
nieoczekiwanych 
odkryć 
archeologicznych 
podczas budowy 
zostaną podjęte 
działania zgodne z 
obowiązującym 
prawem polskim.  

Kable, rurociągi 
i farmy wiatrowe 

• uszkodzenie istniejącej infrastruktury (w wyniku fizycznej 
ingerencji w dno, emisji) 

• ograniczenie dostępu do infrastruktury liniowej w miejscu 
krzyżowania, wykluczenie obszaru z potencjalnych planów 
inwestycyjnych (ze względu na obecność rurociagu) 

• przywrócenie możliwości wykorzystania obszaru dla innych 
użytkowników morza (w przypadku usunięcia rurociągu) 

Oddziaływania będą 
małe lub pomijalne. 
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Miejsca 
wydobycia 
surowców 

• ograniczenie możliwości poszukiwania i wydobycia 
surowców (ze względu na strefy bezpieczeństwa i strefy 
ograniczeń, obecnośc statków) 

• wykluczenie obszaru z potencjalnych planów inwestycyjnych 
(ze względu na obecność rurociagu) 

• ograniczenie żeglugi i kotwiczenia (ze względu ograniczenie 
żeglugi wokół statków do serwisu) 

Zaburzenia operacji 
wydobywczych 
zlokalizowanych w 
sąsiedztwie mogą 
mieć wyłącznie 
charakter miejscowy 
i krótkotrwały 
(liczony w dniach).  

Obszary 
wojskowe 

• utrudnienia dla żeglugi z/na obszary ćwiczeń wojskowych 
(ze względu na strefy bezpieczeństwa i strefy ograniczeń, 
obecnośc statków) 

• ograniczenia kotwiczenia (ze względu na strefy 
bezpieczeństwa) 

Wszystkie 
potencjalne 
oddziaływania 
zostały ocenione 
jako małe lub 
pomijalne. 

Stacje 
monitorowania 
środowiska i 
strefy badań 

• wpływ na pomiary Państwowego Monitoringu Środowiska (w 
wyniku wzburzenia osadów, emisji hałasu podwodnego i 
wibracji) 

• utrudnienia w dostępie do obszarów, na których 
zlokalizowane są stacje badawcze Państwowego 
monitoringu środowiska, utrudnienia w prowadzeniu 
monitoringu ptaków zimujących (ze względu na strefy 
ograniczeń) 

• ograniczenia w prowadzeniu badań ingerujących w dno (ze 
względu na strefy bezpieczeństwa) 

Oddziaływania mają 
charakter mały, z 
uwagi na 
krótkotrwały i 
lokalny charakter.  

Środowisko socjoekonomiczne – ląd 

Ludzie i zdrowie 
ludzkie 

• ograniczenie zasobów wody dla mieszkańców i turystów oraz 
dla przemysłu i usług (przez zużycie wody) 

• obniżenie komfortu życia mieszkańców (w wyniku emisji 
hałasu i wibracji, emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
światła) 

• utrudnienia w ruchu drogowym dla mieszkańców (przez 
zwiększenie natężenia ruchu pojazdów) 

• ograniczenia w wykorzystaniu terenu (w tym wyłączenie z 
produkcji leśnej) oraz zmiania wartości nieruchomosci (w 
wyniku zajęcia terenu, obecności gazociagu) 

• wzrost zatrudnienia w regionie i dodatkowe przychody do 
budżetu gminy (dzieki zatrudnieniu pracowników) 

• poprawa walorów krajobrazowych, przywrócenie możliwości 
zagospodarowania obszaru (dzięki usunięciu elementów) 

Oddziaływania 
oceniono jako 
niewielkie lub 
nieistotne. 

Turystyka i 
obszary 
rekreacyjne 

• ograniczenie wykorzystania obszarów na potrzeby turystyki 
i rekreacji (sporty wodne, jachty, nurkowanie) (w wyniku 
ograniczenia żeglugi) 

• pogorszenie walorów turystycznych w gminach nadmorskich 
(zaburzenie krajobrazu) (przez obecność jednostek 
pływających) 

• zakłócenie wypoczynku turystów (sporty wodne, 
wypoczynek na plaży) (przez emisję hałasu) 

• obniżenie walorów krajobrazowych i turystycznych (przez 
zajęcie terenu, emisję hałasu i wibracji, emisję 
zanieczyszczeń do powietrza, światła) 

• ograniczenie zasobów wody dla mieszkańców i turystów oraz 
dla przemysłu i usług (przez zużycie wody) 

• utrudnienia w ruchu drogowym dla mieszkańców (przez 
zwiększenie natężenia ruchu pojazdów) 

• ograniczenia w wykorzystaniu terenu (w wyniku zajęcia 
terenu, obecności gazociagu) 

• poprawa walorów krajobrazowych, przywrócenie możliwości 
zagospodarowania obszaru (dzięki usunięciu elementów) 

Oddziaływania 
oceniono jako 
niewielkie lub 
nieistotne.  

Obszary 
wosjkowe na 
lądzie 

• utrudnienia w ruchu drogowym do jednostki wojskowej (w 
Pogorzelicy) (w wyniku zwiększenia natężenia ruchu 
pojazdów) 

Oddziaływania 
oceniono jako 
pomijalne. 
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Poniżej zawarto podsumowanie charakterystyki środowiska, wyników oceny oddziaływania oraz 

kluczowe wnioski dla każdego receptora w wariancie preferowanym Niechorze-Pogorzelica. 

 

Morfologia dna i batymetria 

Charakterystyka środowiska 

Przeprowadzony został kompleksowy program badań wszystkich elementów ekosystemu 

morskiego, który posłużył do wyznaczenia właściwości fizyczno-chemicznych morza, w tym 

morfologii dna morskiego i batymetrii (ukształtowaniu dna i jego głębokości). Wyniki wskazują, 

że dno morskie na trasie rurociągu charakteryzuje się zmiennościami, które są wynikiem 

naturalnych procesów w środowisku morskim.  

 

Na trasie rurociągu dno morskie po około dwóch pierwszych kilometrach od brzegu osiąga 14 m 

głębokości. Przez kolejne 20 km głębokość waha się w przedziale 14-18 m. W kolejnym odcinku 

występują lokalne wypłycenia dochodzące nawet do 12 m. Za tą strefą zmiennej głębokości 

następuje wolne i proporcjonalne pogłębianie. Najgłębsze miejsce, na trasie rurociągu jest położone 

na głębokości około 58 m. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Na etapie budowy gazociągu może dochodzić do zmiany ukształtowania dna i zmian głębokości, 

jednak w minimalnym stopniu. Będą one związane z zakopywaniem rurociągu, lub przygotowaniem 

dna do jego ułożenia. Prace układania gazociągu będą prowadzone na niewielkiej przestrzeni i będą 

się stopniowo przemieszczać wzdłuż trasy gazociągu. Samo ułożenie gazociągu na dnie, w stosunku 

do głębokości morza (kilkadziesiąt metrów), nie będzie powodować istotnych zmian, gdyż  średnica 

gazociągu wynosi zaledwie około jednego metra, a na głębokościach mniejszych niż 20 m zakłada 

się, że gazociąg będzie zakopany w dnie.  

 

Podczas wykonywania wykopu, w którym będzie ułożony rurociąg lub na potrzeby mikrotunelu, 

wykopany urobek może być składowany wzdłuż trasy gazociągu. W wyniku naturalnych procesów 

związanych z falowaniem, prądami morskimi tak powstały nasyp będzie rozmywany i dno w tych 

miejscach wróci do stanu sprzed wystąpienia oddziaływania.  

 

Wnioski 

• Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie wpływać w sposób znaczący na ukształtowanie dna 

morskiego i zmiany głębokości.  

• Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową i eksploatacją 

rurociągu powodować znaczące oddziaływania na dno morskie.  

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.1 Raportu. 

 

Hydrologia i jakość wód morskich 

Charakterystyka środowiska 

W ramach badań środowiskowych przebadano parametry wód morskich takie jak: zasolenie, 

temperatura, zawartość tlenu, przejrzystość wody i zawartość zawiesiny, poziom eutrofizacji, 

odczyn wody morskiej, występowanie prądów morskich, falowanie, poziom morza, zawartość 

substancji biogennych i zanieczyszczeń. 

 

Wyniki badań prowadzonych na potrzeby inwestycji zostały uzupełnione przez wyniki badań 

prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, obejmującego sieć stacji na całej 

polskiej części Morza Bałtyckiego.  

 

Poszukiwanie i 
wydobycie 
surowców 

• ograniczenie działań poszukiwawczo-rozpoznawczych na 
koncesji Trzebiatów 60/2009/Ł (w wyniku zajęcia 
terenu/zmiany sposobu użytkowania) 

Oddziaływania 
oceniono jako małe. 
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Uzyskane wyniki badań potwierdzają stan ekologiczny wód w rejonie realizacji inwestycji jako 

typowy dla polskich obszarów morskich.    

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Budowa i eksploatacja gazociągu na morzu będzie wiązała się z oddziaływaniami na jakość wody 

głównie w związku ze wzburzeniem osadów na dnie morskim, emisją ciepła czy uwalnianiem 

niewielkich ilości cynku i aluminium z systemu ochrony przeciwkorozyjnej rurociągu.  

 

Wszystkie oddziaływania na jakość wody, związane z realizacją Przedsięwzięcia w obszarze 

morskim, będą dotyczyły niewielkiej przestrzeni i a ich zasięg będzie się przemieszczał wraz 

z postępem prac wzdłuż trasy układanego rurociągu. Oznacza to, że parametry wody zostaną 

zakłócone jedynie w stopniu małym, w niewielkim obszarze i po ustaniu prac powrócą do stanu 

pierwotnego.  

 

Zmiany parametrów wód morskich będą pośrednio wpływać na inne elementy środowiska takie jak 

plankton, organizmy żyjące na dnie, ryby, ssaki morskie czy ptaki. Będą to jednak oddziaływania 

nieznaczące, zwłaszcza ze względu na niewielkie stężenia powstałej zawiesiny w wodzie oraz 

szybkie tempo jej opadania na dno.  

 

Na jakość wody mogą wpłynąć zdarzenia takie jak rozszczelnienie gazociągu i uwolnienie gazu 

ziemnego. Jest to jednak zdarzenie nieplanowane i mało prawdopodobne ze względu na stosowane 

środki bezpieczeństwa.  

 

Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na jakość wód morskich. 

• Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową i eksploatacją 

rurociągu powodować znaczące oddziaływania na jakość wód morskich.  

• Zmiany parametrów wód morskich pośrednio wpłyną na organizmy morskie, ale wpływ ten nie 

będzie istotny. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.2 Raportu. 

 

Geologia, osady powierzchniowe  

Charakterystyka środowiska 

W trakcie badań środowiskowych pobrano próbki osadów z dna morskiego w dziewięciu różnych 

miejscach. Ich wyniki potwierdziły, że warunki panujące w miejscu realizacji Przedsięwzięcia są 

typowe dla Morza Bałtyckiego, a zawartość zanieczyszczeń w osadach nie przekracza 

obowiązujących norm.  

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Prace polegające na układaniu i zakopywaniu rurociągu będą powodowały wzburzenie osadów 

zalegających na dnie morza i przemieszczanie się ich w formie zawiesiny. Efekt ten będzie dotyczył 

jednak stosunkowo niedużego obszaru, na którym aktualnie będą prowadzone prace budowlane, 

stężenie osadów w toni wodnej nie będzie większe niż powstające w wyniku sztormu, a czas 

opadania osadów na dno nie przekroczy 1 dnia. Podczas tego procesu mogą zostać uwolnione do 

toni wodnej zanieczyszczenia, która są związane z osadami. Ponieważ jednak ich ilość w osadach 

nie przekracza określonych norm, nie spowoduje to istotnych zanieczyszczeń wody i będzie miało 

miejsce tylko w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu. Wzburzenie osadów ma także pozytywne 

strony – dojdzie do ich napowietrzenia i zmniejszenia zanieczyszczenia co poprawi ich jakość. 

 

Wnioski 

• Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie wpływała znacząco na dno morskie i jakość osadów na 

żadnym z etapów, nawet w przypadku wystąpienia zdarzeń nieplanowanych. 
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• Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową i eksploatacją 

rurociągu powodować znaczące oddziaływania na środowisko morskie.  

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.3 Raportu. 

 

Klimat i jakość powietrza na morzu 

Charakterystyka środowiska 

Morze Bałtyckie znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, o dużej zmienności sezonowej. 

Temperatura powietrza waha się od ok. -30 °C w zimie, do 30 °C w lecie. Średnia roczna prędkość 

wiatru na Morzu Bałtyckim wynosi od 6 do 8 m/s, wartości niższe niż 6 m/s mierzone są w strefie 

przybrzeżnej, natomiast większe od 7 m/s na otwartym morzu. Usłonecznienie (czyli sumaryczna 

liczba godzin, podczas którego na określone miejsce padają bezpośrednio promienie słoneczne) dla 

Bałtyku wynosi między 1 592 (Lund, Szwecja) a 1 881 (stacja Visby, Szwecja). Zachmurzenie na 

obszarze Bałtyku jest dość duże. Liczba dni z opadami na wybrzeżu Bałtyku waha się od 158 do 

182 dni. W zależności od regionu na Morzu Bałtyckim może występować pokrywa lodowa.  

 

Modelowanie zmian klimatu wskazuje na dalszy wzrost temperatury na obszarze Morza Bałtyckiego 

i wzrost ten nadal będzie większy niż odpowiadający mu wzrost średniej temperatury na świecie. 

Wzrost temperatury powierzchni morza może wynosić około 2 °C w południowej części Morza 

Bałtyckiego i około 4 °C w północnych częściach pod koniec tego stulecia. Przewiduje się, że 

warstwa wód powierzchniowych będzie ogrzewać się mocniej niż warstwy przy dnie we wszystkich 

częściach Morza Bałtyckiego. W kolejnych dekadach może wzrastać poziom morza i może dochodzić 

do częstszych gwałtownych zdarzeń pogodowych, jak sztormy, czy ulewy.  

 

Wpływ na jakość powietrza mają liczne statki pływające po Bałtyku i ich emisje.  

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Oszacowano, że prace budowlane przyczynią się w nieznacznym stopniu do wzrostu zanieczyszczeń  

w powietrzu, ze względu na małą liczbę statków i maszyn biorących udział w pracach budowlanych. 

Ich aktywność przyczyni się do wzrostu dotychczasowej emisji CO2 o ok. 0.77%, NOx o ok. 0,33% 

i SOx o ok. 0,25% i będzie miał miejsce tylko przez czas budowy gazociągu. Na etapie eksploatacji 

będą to wartości niezauważalne. Taka skala oddziaływań nie pogorszy jakości powietrza ani nie 

wpłynie na klimat w obszarze Morza Bałtyckiego. 

 

Ważnym aspektem jest to, że sama realizacja Przedsięwzięcia przyczyni się do zmiany 

(modernizacji) sektora energetycznego w Polsce i wypełniania celów unijnej polityki w zakresie 

redukcji emisji gazów cieplarnianych. Większa dostępność, konkurencyjnego cenowo gazu 

ziemnego przyczyni się do rozwoju elektrowni systemowych i indywidualnych pieców opalanych 

tym paliwem, które emitują znacznie mniej zanieczyszczeń do powietrza niż źródła opalane 

węglem. Będzie to pozytywny wpływ na ogólne zmniejszenie emisji i poprawę powietrza w Polsce. 

Większy udział energetyki gazowej w systemie elektroenergetycznym pozwoli na dynamiczny 

rozwój nieemisyjnych odnawialnych źródeł energii. 

 

Gazociąg zostanie wybudowany zgodnie z restrykcyjnymi normami i zasadami, dzięki czemu będzie 

odporny na zmiany w środowisku, które mogą nastąpić w wyniku zmian klimatu podczas całego 

okresu jego eksploatacji.  

 

Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie będzie powodować znaczących negatywnych oddziaływań na klimat  

i jakość powietrza, na żadnym z etapów, zarówno pojedynczo jak i w powiązaniu z innymi 

przedsięwzięciami. 

• Projekt Baltic Pipe jest ważnym narzędziem wykonawczym strategii wdrażania polityki 

klimatycznej Unii Europejskiej. 
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Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.4 Raportu. 

 

Podwodny klimat akustyczny 

Charakterystyka środowiska 

W ramach badań środowiskowych wykonano pomiary obecnego poziomu hałasu podwodnego. 

Wyniki badań potwierdziły, że poziom hałasu na obszarach planowanej budowy gazociągu jest 

wysoki ale nie odbiega od klimatu akustycznego na Morzu Bałtyckim. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Prace polegające na układaniu lub zakopywaniu rurociągu nie będą powodowały odczuwalnego 

wzrostu hałasu pod wodą. Największą emisję hałasu będzie powodować zrzucanie materiału 

skalnego ze statków za pomocą dedykowanych rur zrzutowych w celu zasypania i stabilizacji 

rurociągu. Jego poziom nie spowoduje jednak przekraczania hałasu tła typowego dla Morza 

Bałtyckiego w tym rejonie.  

 

W sytuacji odkrycia na trasie rurociągu przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego  

i braku możliwości ominięcia lub usunięcia, może zostać podjęta decyzja o kontrolowanej detonacji 

tych przedmiotów w morzu. W takiej sytuacji chwilowy poziom hałasu może istotnie wzrosnąć. Jest 

to jednak zdarzenie nieplanowane, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest bardzo małe. 

Jeżeli jednak wystąpi, będzie powodować istotne oddziaływania wtórne na ryby i ssaki morskie, co 

zostanie opisane poniżej.   

 

Wnioski 

• Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie wpływała na podniesienie poziomu hałasu podwodnego. 

• Wyjątkiem jest wystąpienie kontrolowanej detonacji niewybuchów, jednak 

prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest bardzo małe. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.5 Raportu. 

 

Krajobraz 

Charakterystyka środowiska 

W miejscu budowy Przedsięwzięcia dominuje zalesiony pas wydm. W odległości ok. 400 m  

w kierunku wschodnim (licząc od terenu przeznaczonego pod budowę stacji zaworowej gazu) 

znajduje się teren o przekształconym krajobrazie. Jest to ogrodzony teren wojskowy  

z ograniczonym wstępem dla osób niepowołanych z budynki do obsługi i przechowywania 

materiałów wojskowych. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Plac budowy nie będzie widoczny z plaży, kluczowych tras turystycznych oraz z punktów 

widokowych. W tym obszarze naturalną barierę stanowi las. Wyjście gazociągu na ląd będzie 

wykonane metodą bezwykopową (mikrotunelem), dzięki czemu teren plaży i wydm nie zostanie 

zniszczony ani zamknięty. Gazociąg będzie instalacją podziemną. Także stacja zaworowa będzie 

zlokalizowana pod ziemią w betonowych komorach.  

 

Przebieg podziemnej, kablowej linii elektroenergetycznej zasilającej stację zaworową został 

zaplanowany wzdłuż drogi dojazdowej do stacji zaworowej oraz wzdłuż istniejących dróg leśnych. 

Dzięki temu maksymalnie ograniczono obszar na którym konieczna będzie wycinka drzew. 

Oddziaływanie na krajobraz będzie zatem minimalne i ograniczone do okresu budowy, kiedy 

w krajobrazie leśnym pojawią się maszyny budowlane i samochody obsługujące budowę. 
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Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na krajobraz – plac budowy, a później 

elementy gazociągu na etapie eksploatacji nie będą wyeksponowane i nie będą widoczne 

z miejsc o istotnych walorach turystycznych. 

• Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogłyby w kumulacji z budową i eksploatacją 

rurociągu istotnie wpłynąć na krajobraz. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.6 Raportu. 

 

Geologia, wody podziemne i powierzchniowe na lądzie 

Charakterystyka środowiska 

Według podziału hydrograficznego Polski, Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze 

dorzecza Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Inwestycja będzie 

realizowana w znacznej odległości od wód powierzchniowych (rzek, jezior itp.). Badania 

geologiczne przeprowadzone w ramach badań środowiskowych pozwoliły określić budowę podłoża 

w miejscu lokalizacji Przedsięwzięcia. Na jej podstawie stwierdzono warstwy występowania wód 

podziemnych (warstwy wodonośne). Wyniki badań potwierdziły brak ryzyka wystąpienia osuwisk. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Wykonanie wejścia na ląd gazociągu metodą bezwykopową (mikrotunelem pod brzegiem) zapewni 

brak oddziaływania na ukształtowanie terenu, geologię oraz budowę brzegu. Prace ziemne 

w wyniku budowy elementów gazociągu będą ograniczały się do niewielkiego obszaru, dzięki czemu 

oddziaływanie będzie minimalne.   

 

Wierzchnia warstwa gleby (istotna dla późniejszego odtworzenia roślinności) będzie zdjęta podczas 

budowy i po zakończeniu prac zostanie ponownie wykorzystana, a teren zostanie przywrócony do 

stanu sprzed budowy z wyjątkiem niewielkiego obszaru stacji zaworowej gazu oraz pasa terenu 

bezpośrednio nad rurociągiem, który ze względów bezpieczeństwa pozostanie niezadrzewiony.   

Może wystąpić konieczność odwodnienia obszaru budowy, czyli takiego zabezpieczenia wykopu, 

aby nie był zalewany przez wody znajdujące się w gruncie. W takiej sytuacji może dojść do 

obniżenia zwierciadła wód podziemnych. Planowane jest zastosowanie ścianek szczelnych, które 

zabezpieczą wykopy przed spływem wody. Ewentualne obniżenie zwierciadła wód nie wystąpi  

w tym przypadku poza terenem placu budowy. Przy instalacji linii kablowej zapewniającej dostęp 

energii elektrycznej dla stacji zaworowej gazu ewentualne odwodnienia, jeśli będą konieczne, będą 

krótkotrwałe. Przy przyjętych założeniach projektu, prace budowlane nie wpłyną na poziom i jakość 

wód podziemnych, w związku z tym nie pogorszą ich stanu. 

 

Wnioski 

• Budowa Przedsięwzięcia oraz późniejsze jego funkcjonowanie nie wpłyną na budowę 

geologiczną, wody podziemne i powierzchniowe w miejscu lokalizacji. Nie będzie powodowało 

także oddziaływań na glebę. 

• Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogłyby wspólnie z budową i eksploatacją 

rurociągu wpłynąć na zwiększenie oddziaływań. 

• Szczegółowy plan robót budowlanych zostanie wyznaczony na etapie opracowania projektu 

budowlanego w oparciu o szczegółowe badania geologiczne (tzw. badania geotechniczne) oraz 

modelowania hydrogeologiczne prac odwodnieniowych. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.7 Raportu. 
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Klimat i jakość powietrza na lądzie 

Charakterystyka środowiska 

Stan jakości powietrza w miejscu realizacji Przedsięwzięcia jest bardzo dobry – stężenia 

pomierzone w miejscowości Pogorzelica są wielokrotnie niższe od tych wskazywanych w normach 

jako dopuszczalne.  

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Prace na etapie budowy rurociągu będą źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu oceny 

ich skali zostały wykonane modelowania rozchodzenia się zanieczyszczeń w powietrzu. Były one 

podstawą do stwierdzenia, że prace budowlane nie przyczynią się do przekroczenia wyznaczonych 

norm jakości powietrza poza terenem budowy. Wyjątkiem jest stężenie dwutlenku azotu, które 

może zostać nieznacznie przekroczone w odległości do 50 m poza terenem budowy. Będzie to 

jednak sporadyczne zdarzenie.  

 

Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska. Ze względu na znaczne 

oddalenie placu robót od najbliższych obszarów mieszkalnych oraz otoczenie terenu budowy lasem, 

prace nie będą powodowały uciążliwości dla mieszkańców. W tym przypadku zieleń pełni funkcję 

izolacyjną i ograniczy rozprzestrzenianie zanieczyszczeń. 

 

Nie będzie występowała emisja zanieczyszczeń w czasie eksploatacji, zaś podczas usuwania 

rurociągu emisja zanieczyszczeń będzie podobna jak na etapie budowy.  

 

Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska i nie będzie źródłem 

uciążliwości dla mieszkańców w zakresie zanieczyszczeń powietrza. 

• Prace związane z budową inwestycji nie będą istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza  

i nie wpłyną na klimat. Nie ma zatem potrzeby stosowania specjalnych dodatkowych działań 

ograniczających emisję zanieczyszczeń.  

• Ze względu na znaczne oddalenie terenu planowanych prac od najbliższych zabudowań 

mieszkalnych nie jest wymagane prowadzenia monitoringu stanu jakości powietrza w trakcie 

trwania prac budowlanych. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.8 Raportu. 

 

Lądowy klimat akustyczny 

Charakterystyka środowiska 

W celu oceny wielkości rozchodzenia się hałasu, który będzie powstawał podczas prac budowlanych 

wykonano modelowanie, które określa jak daleko hałas może być słyszalny przy wykonywaniu 

poszczególnych działań.   

 

Na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko zmierzono poziom hałasu w miejscach gdzie ma 

być zlokalizowany rurociąg.  Wynoszą one w porze dziennej (w godzinach 6-22): 36,3 dB(A)  

i w porze nocnej (w godzinach 22-6): 35,2 dB(A). Dopuszczalne wartości hałasu w obszarach 

mieszkalnych oraz przebywania turystów zgodnie z normami wynoszą w porze dziennej  

w godzinach 6:00 ÷ 22:00: 55 dB i w porze nocnej w godzinach 22:00 ÷ 6:00: 45 dB. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Największy hałas będzie emitowany podczas wbijania grodzic (ścianek szczelnych izolujących 

wykop przed napływem wody). Wyniki modelowania wskazują, że normy związane z poziomem 

hałasu nie zostaną przekroczone i prace nie będą uciążliwe dla mieszkańców i turystów. Uzyskane 

wyniki dla najbliższych terenów zamieszkanych i turystycznych to: w porze dziennej (w godzinach 

6-22): 38,2 dB(A) i w porze nocnej (w godzinach 22-6): 29,9 dB(A). Dla porównania około 40 dB 

to poziom hałasu porównywalny do normalnej rozmowy, a 30 dB do tykania zegara. 
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Na etapie eksploatacji nie wystąpią działania emitujące hałas, zaś na etapie likwidacji poziom 

hałasu nie będzie większy niż na etapie budowy. Oceniono również, że wibracje powodowane przez 

użycie ciężkiego sprzętu na placu budowy będą pomijalne i nie będą odczuwalne przez 

mieszkańców ani środowisko przyrodnicze poza placem budowy. 

 

Wnioski 

• Znaczne oddalenie najbliższych zabudowań oraz lokalizacja terenu robót w lesie, sprawiają, 

że hałas i wibracje powstałe podczas prac budowlanych nie będą uciążliwe dla mieszkańców  

i turystów. Oddziaływania nie będą także stwarzać zagrożenia dla środowiska.  

• Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogłyby w kumulacji z budową i eksploatacją 

rurociągu wpłynąć na zwiększenie poziomu hałasu i wibracji. 
• Nie zachodzi potrzeba stosowania specjalnych, dodatkowych działań ograniczających hałas  

i wibracje. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.9 Raportu. 

 

Plankton 

Charakterystyka środowiska 

Na potrzeby Przedsięwzięcia, w strefie jego potencjalnego oddziaływania w polskich obszarach 

morskich przeprowadzone zostały badania środowiskowe planktonu, tj. organizmów unoszących 

się biernie w toni wodnej. Określona została struktura gatunków oraz liczebność tych grup 

organizmów, oraz jej zmiany sezonowe.  

 

Uzyskane wyniki badań są zgodne z aktualną wiedzą na temat planktonu w polskich obszarach 

morskich. Żaden z gatunków planktonu występujących w strefie budowy gazociągu nie jest objęty 

ochroną na podstawie prawa krajowego lub unijnego.  

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Realizacja Przedsięwzięcia może wpływać na funkcjonowanie planktonu. Wpływ ten wynika  

w głównej mierze ze wzburzenia osadów z dna morskiego do toni wodnej w trakcie budowy. 

Wzburzony osad ograniczyć dostęp światła i pogorszyć warunki życia organizmów planktonowych. 

Czas trwania tego wzburzenia będzie jednak bardzo krótki (maksymalnie kilkanaście godzin),  

a skutki niezauważalne, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą zmienność sezonową planktonu i krótki 

okres życia. 

 

Plankton jest dla niektórych organizmów podstawowym pożywieniem i istotnym ogniwem łańcucha 

pokarmowego, dlatego oceniono czy wpływ na plankton będzie oznaczać również oddziaływanie na 

inne organizmy. Pomijalny charakter oddziaływań na plankton pozwala stwierdzić również brak 

wpływu na dalsze ogniwa łańcucha pokarmowego.  

 

Wnioski 

• Przedsięwzięcie będzie w sposób niezauważalny wpływać na plankton, nie dojdzie także do 

oddziaływań na inne organizmy, których plankton jest głównym pokarmem. 

• Nie zidentyfikowano działań ani przedsięwzięć, zarówno w ramach realizacji Przedsięwzięcia ani 

poza jego realizacją, które mogły by spowodować istotną kumulację oddziaływań na plankton.  

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.10 Raportu. 

 

Siedliska denne, fitobentos, zoobentos 

Charakterystyka środowiska 

Bentos to organizmy, których tryb życia jest związany z dnem, fitobentos to organizmy roślinne, 

natomiast zoobentos to organizmy zwierzęce. 
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W ramach kampanii badań środowiska przeprowadzono analizę dostępnych danych literaturowych 

oraz pobrano próbki w obszarze gdzie planowana jest instalacja rurociągu. Wyniki wskazują na 

brak występowania gatunków roślin naczyniowych zakorzenionych w dnie piaszczystym  

i występowanie incydentalne tylko jednego gatunku makroglonów. Zidentyfikowano również dwa 

siedliska zoobentosu o typowym składzie gatunkowym dla tego obszaru – jeden typowy dla dna 

miękkiego, a drugi typowy dla dna twardego i kamienisk. Obydwa siedliska mają bardzo ważne 

znaczenie jako pożywienie dla ryb, ptaków morskich i ssaków morskich.  

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Na etapie budowy gazociągu będzie dochodziło do oddziaływania na organizmy bentosowe przez 

ich fizyczne zniszczenie w miejscu ułożenia lub zakopania rurociągu. Będzie to miało miejsce na 

bardzo ograniczonym obszarze, biorąc pod uwagę jego małą średnicę. Na bentos będzie także  

oddziaływać wzburzenie osadów, wzrost mętności wody i ich ponowne opadanie, powodujące 

przykrycie organizmów warstwą opadającego osadu.   

 

Z uwagi na prowadzenie prac w danym czasie na małym obszarze, który będzie się przesuwał  

w miarę postępu instalacji wzdłuż trasy układania gazociągu – wzburzenie osadów będzie 

następowało stopniowo. Przy ocenie uwzględniono tempo instalacji (w najdalej idącym scenariuszu 

jest to od 100 do 800 m na godzinę), krótki czas utrzymywania się zawiesiny w wodzie (średni czas 

utrzymania się zawiesiny w wodzie to kilka godzin) oraz cienką warstwę jaką utworzy opadający 

osad (jedynie na kilku kilometrach kwadratowych warstwa osadów osiągnie grubość 1 cm). 

Oddziaływania związane ze wzburzeniem osadów nie będą zatem istotne, a ich skala nie będzie 

większa niż wzburzenie i osadzanie się osadów jakie ma miejsce podczas sztormu.  

 

Zniszczenie siedlisk bentosowych w miejscu układania/zakopania gazociągu będzie odwracalne – 

po zainstalowaniu rurociągu organizmy ponownie zasiedlą zajęty obszar, a pełne ich odtworzenie 

nie przekroczy pięciu lat. W przypadku gdy gazociąg nie zostanie zakopany wystąpi pozytywne 

zjawisko odbudowywania się siedlisk – nazywane efektem „sztucznej rafy”. Na twardym podłożu 

gazociągu osiedlą się nowe organizmy, w tym zwłaszcza cenne dla ryb i ptaków morskich małże, 

które nie osiedliłyby się na podłożu piaszczystym.  

 

Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na siedliska denne oraz gatunki związane 

z dnem, także w przypadku wystąpienia oddziaływań nieplanowanych. 

• Oddziaływania na siedliska denne będą powodować oddziaływania pośrednie na ryby i ptaki 

morskie, nie będą to jednak oddziaływania znaczące. 

• Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogłyby wspólnie z budową i eksploatacją 

rurociągu powodować znaczące oddziaływania na siedliska denne i organizmy denne.  

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.11 Raportu. 

 

Ryby 

Charakterystyka środowiska 

Na potrzeby inwestycji przeprowadzono całoroczne badania ryb na trasie gazociągu Baltic Pipe  

i w obszarze sąsiadującym, na którym mogą występować oddziaływania. Badania przeprowadzono 

z wykorzystaniem różnych narzędzi połowowych, takich jak sieci stawne czy włoki.  

 

Wyniki badań potwierdziły typowy dla tego obszaru Morza Bałtyckiego skład gatunkowy ryb, gdzie 

wśród poławianych ryb dominują: dorsz, stornia, śledź, szprot. W połowach badawczych, 

przeprowadzonych w rejonie inwestycji, odnotowano larwy dwóch gatunków podlegający ochronie 

częściowej – dennik i babka.  

 

Nie stwierdzono na badanym obszarze występowania ikry, co wskazuje na brak obszarów tarła  

w strefie oddziaływań Przedsięwzięcia.   
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Wyniki oceny oddziaływania 

Główne oddziaływania Przedsięwzięcia na ryby wystąpią na etapie budowy i późniejszej likwidacji 

gazociągu. Większość z nich będzie pomijalna lub mała. Najistotniejsze oddziaływania będą 

związane z zakopywaniem lub usuwaniem rurociągu (na etapie likwidacji) i obejmują zniszczenie 

siedlisk dennych oraz ograniczenie bazy pokarmowej w odniesieniu do niektórych gatunków  

o znaczeniu dla rybołówstwa. Istotne znaczenie ma tez wzburzanie i osiadanie osadów dennych. 

Oddziaływanie to ma znaczenie w przypadku najbardziej wrażliwych na zmiany środowiska 

młodocianych osobników, może też powodować płoszenie stad i ławic ryb. Oddziaływania te będą 

jednak odczuwalne lokalnie (w promieniu kilku kilometrów od gazociągu). Nie wpłyną istotnie na 

funkcjonowanie populacji ryb w regionie.  

 

Potencjalnie groźnym oddziaływaniem na ryby może być hałas związany z detonacjami 

przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego. Nie jest to jednak oddziaływanie planowane, 

gdyż w przypadku znalezienia takich niewybuchów przed ułożeniem gazociągu będą one albo 

omijane albo wydobywane w celu zniszczenia na lądzie. W przypadku konieczności dokonania takiej 

eksplozji, w celu ograniczenia do minimum negatywnych skutków dla ryb (trwałego uszkodzenia 

ciała i/lub śmierci), przed przeprowadzeniem detonacji zalecone jest przeprowadzenie sonarowej 

obserwacji rejonu potencjalnej detonacji w celu zweryfikowania obecności stad i ławic ryb w strefie 

oddziaływania. W przypadku stwierdzenia ich występowania zaleca się wstrzymanie wykonania 

detonacji.  

 

Wnioski 

• Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie powodować znaczących negatywnych oddziaływań na 

ryby podczas zaplanowanego procesu inwestycyjnego ani w trakcie eksploatacji w żadnym  

z rozważanych wariantów.  

• W przypadku konieczności dokonania kontrolowanej detonacji znalezionych niewybuchów na 

dnie morskim, konieczne będzie zastosowanie działań minimalizujących. 

• Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową, eksploatacją  

i likwidacją rurociągu powodować znaczące oddziaływania na ryby.  

• Ryby są pożywieniem dla ssaków i ptaków morskich, dlatego oddziaływania Przedsięwzięcia 

na ryby wpływają też pośrednio na te zwierzęta. Nie będą to jednak oddziaływania znaczące. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.12 Raportu. 

 

Ssaki morskie 

Charakterystyka środowiska 

Podczas całorocznych badań ssaków morskich w rejonie realizacji inwestycji stwierdzono obecność 

morświna, nie zaobserwowano zaś fok ani podczas obserwacji morskich ani na brzegu morza. 

Największą aktywność morświny wykazywały w okresie letnim, a nieco mniejszą w okresie 

wiosennym. W pozostałych okresach morświny pojawiały się na badanym obszarze tylko 

okazjonalnie. Aktywność ssaków morskich na obydwu rozważanych trasach rurociągu była 

podobna.   

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Ssaki morskie są wrażliwe na hałas podwodny, który może występować podczas realizacji 

Przedsięwzięcia, związany z ruchem statków i układaniem materiału skalnego na dnie. Ze względu 

jednak na duży poziom hałasu w Morzu Bałtyckim oraz niewielkim natężeniem wytwarzanego 

hałasu podczas prac budowlanych rurociągu, oddziaływania w postaci płoszenia ssaków morskich 

czy też maskowania ich sygnałów komunikacyjnych nie będą miały istotnego znaczenia.  

 

Potencjalnie groźnym oddziaływaniem na morświny, podobnie jak w przypadku ryb może być hałas 

związany z kontrolowanymi detonacjami znalezionych przedmiotów wybuchowych pochodzenia 

wojskowego (jedynie w przypadku braku możliwości ich ominięcia lub kontrolowanej detonacji na 
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lądzie). W takim przypadku, w celu ograniczenia do minimum negatywnych skutków dla ssaków 

morskich (utrata stała lub czasowa słuchu lub uszkodzenie ciała), przed przystąpieniem do 

detonacji zalecone jest prowadzenie obserwacji ssaków morskich i wstrzymanie się z jej 

wykonaniem w przypadku stwierdzenia obecności ssaków morskich w strefie potencjalnych 

oddziaływań oraz nie wykonywanie detonacji w okresie letnim o największej aktywności morświna 

w rejonie inwestycji. 

 

W trakcie eksploatacji rurociągu wystąpi oddziaływanie pozytywne, związane z ograniczeniem 

przyłowów w sieci rybackie ssaków w strefie bezpieczeństwa ustanowionej nad rurociągiem. 

Przyłowy ssaków morskich (zaplątanie w sieci) to jedna z najważniejszych presji na te zwierzęta 

ze strony ludzi. 

 

Wnioski 

• Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie powodować znaczących negatywnych oddziaływań na 

ssaki morskie podczas zaplanowanego procesu inwestycyjnego ani w trakcie eksploatacji  

w żadnym z rozważanych wariantów.  

• W przypadku konieczności dokonania kontrolowanej detonacji znalezionych niewybuchów na 

dnie morskim, konieczne będzie zastosowanie działań minimalizujących, które spowodują 

wypłoszenie ssaków morskich z obszaru na którym mogłoby dojść do negatywnego 

oddziaływania na nie. 

• Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary Natura 2000, których przedmiotem ochrony 

jest morświn. 

• Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową i eksploatacją 

rurociągu powodować znaczące oddziaływania na ssaki morskie.  

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.13 Raportu. 

 

Ptaki morskie 

Charakterystyka środowiska 

Wybrzeże polskie Bałtyku jest bardzo ważnym miejscem zimowania wielu gatunków ptaków 

morskich. Podczas badań ptaków morskich w lokalizacji Przedsięwzięcia stwierdzono 21 gatunków 

ptaków morskich. Najliczniejsze gatunki to: lodówka, markaczka, uhla, alka i nurzyk, mewa 

srebrzysta i nury (czarno i rdzawoszyi). Inne gatunki ptaków występowały sporadycznie. 

 

Wyniki badań na potrzeby Baltic Pipe są spójne z wynikami monitoringów ptaków zimujących na 

polskich obszarach morskich wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, 

zgodnie z którym gatunkiem zdecydowanie dominującym była lodówka, następnie markaczka  

i uhla. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Oceną wpływu realizacji Przedsięwzięcia objęto gatunki najliczniej występujące na obszarze 

Przedsięwzięcia, które mogą być wrażliwe na oddziaływania. Oddziaływania negatywne będą 

związane przede wszystkim z etapem budowy i ewentualnej likwidacji. Głównym oddziaływaniem 

jest płoszenie ptaków wywołane obecnością i ruchem statków instalacyjnych czy sporadycznie 

statków serwisowych (na etapie eksploatacji), ale także hałasem związanym z budową/likwidacją 

gazociągu. Oddziaływanie nie będzie jednak istotne ze względu na niewielką liczbę 

zaangażowanych statków (1-2 statki na etapie budowy, do tego kilka statków dostawczych), 

niewielki zasięg płoszenia (ok. 1,5 km wokół miejsca budowy), a także fakt, że hałas powodowany 

przez Przedsięwzięcie nie będzie się różnił od hałasu generowanego przez liczne statki pływające 

na Morzu Bałtyckim.  

 

Przedsięwzięcie może wpływać na bazę pokarmową ptaków (organizmy denne i ryby). Jest to 

szczególnie istotne dla ptaków, które w miejscu Przedsięwzięcia zdobywają pokarm – lodówka, 
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markaczka i uhla. Prace budowlane spowodują zniszczenie i ograniczenie zasobów pożywienia. 

Oddziaływanie to będzie występowało jednak w ograniczonym obszarze prac na morzu.  

 

Wystąpi również oddziaływanie pozytywne – po zainstalowaniu rurociągu na jego powierzchni będą 

powstawały nowe siedliska, bogate w małże stanowiące główne pożywienie zimujących kaczek. 

Zjawisko to nazywane jest efektem „sztucznej rafy”. Ponadto w trakcie eksploatacji rurociągu 

wystąpi oddziaływanie pozytywne, związane z ograniczeniem przyłowów w sieci rybackie ptaków 

nurkujących za pożywieniem w strefie bezpieczeństwa ustanowionej nad rurociągiem. Przyłowy 

ptaków morskich (zaplątanie w sieci) to jedna z najważniejszych presji na te zwierzęta ze strony 

ludzi. 

 

Wnioski 

• Zidentyfikowane oddziaływania będą występowały na małym obszarze, gdzie prowadzone będą 

prace budowlane/demontażowe. Po ich zakończeniu organizmy denne ponownie zasiedlą 

obszar instalacji. W związku z tym realizacja Przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływać 

na ptaki morskie w żadnym z rozważanych wariantów. 

• Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary Natura 2000, których przedmiotem ochrony 

są ptaki morskie. 

• Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogłyby wspólnie z budową i eksploatacją 

rurociągu powodować znaczące oddziaływania na ptaki morskie.  

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.14 Raportu. 

 

Nietoperze migrujące 

Charakterystyka środowiska 

Niektóre gatunki nietoperzy wykonują sezonowe przeloty nad Morzem Bałtyckim - wiosenna  

i jesienna migracja. W ramach badań środowiskowych przeprowadzono nasłuchiwanie ich 

aktywności w obszarze budowy rurociągu. Na tej podstawie zidentyfikowano 6 gatunków. 

Nietoperze zidentyfikowane podczas badań nie różnią się od tych typowo występujących w regionie 

Morza Bałtyckiego w okresie migracji. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Uzyskane wyniki świadczą o niewielkiej aktywności nietoperzy migrujących nad obszarem budowy 

gazociągu. Budowa gazociągu nie wpłynie w żaden istotny sposób na możliwość odbycia migracji 

nietoperzy. W prace na etapie budowy zaangażowane będą 1-2 statki. Jest to niewielka liczba w 

porównaniu z pozostałym ruchem statków na Morzu Bałtyckim. Oznacza to, że realizacja Baltic Pipe 

nie wpłynie na dotychczasowe zachowania nietoperzy.   

 

Wnioski 

• Realizacja Przedsięwzięcia, na każdym etapie i nawet w kumulacji z innymi projektami, nie 

będzie powodować istotnych oddziaływań na nietoperze migrujące nad Morzem Bałtyckim.  

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.15 Raportu. 

 

Bioróżnorodność w obszarze morskim 

Charakterystyka środowiska 

Bioróżnorodność to zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji. Obejmuje 

zróżnicowanie genów, gatunków oraz ekosystemów. W dużym uproszczeniu mianem 

bioróżnorodności często określa się sumę gatunków lub ekosystemów w analizowanym obszarze.  

Dane o bioróżnorodności morskiej w obszarze wyznaczonym do budowy rurociągu potwierdzają 

niski jej stan określony w ramach badań bałtyckich HELCOM.  

 

Wyniki oceny oddziaływania 
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Oceny wpływu realizacji Przedsięwzięcia na bioróżnorodność biologiczną przeprowadzono w oparciu 

o ocenę jej poszczególnych elementów, do których zaliczają się: plankton, siedliska denne, 

plankton, ryby, ssaki i ptaki morskie. Dla każdego z tych elementów oddzielnie oraz dla wszystkich 

łącznie wykonano ocenę wpływu Przedsięwzięcia na stan różnorodności biologicznej.  

 

Na podstawie przeprowadzonej oceny nie stwierdzono istotnego wpływu Przedsięwzięcia na 

poszczególne elementy środowiska, w związku z czym nie stwierdzono również wpływu na 

bioróżnorodność. Przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływań, które mogłyby zmniejszać 

różnorodność biologiczną takich jak: zniszczenia funkcji ekosystemów, znaczącej utraty 

powierzchni oraz rozproszenia siedlisk gatunków i chronionych siedlisk przyrodniczych; izolacji 

siedlisk gatunków oraz objętych ochroną siedlisk przyrodniczych; zmniejszenie ilości gatunków; 

utraty różnorodności genetycznej w obrębie jednego gatunku. 

 

Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie wpłynie na różnorodność biologiczną obszarów morskich w żadnym  

z rozpatrywanych wariantów.  

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.16 Raportu. 

 

Obszary chronione na obszarach morskich 

Charakterystyka środowiska 

Przedsięwzięcie znajduje się w obrębie 3 obszarów chronionych na morzu: obszar Natura 2000 

Zatoka Pomorska (PLB990003), obszar Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej (PLH990002) 

oraz Morski Obszar Chroniony HELCOM nr 170 Zatoka Pomorska, których celem jest ochrona 

siedlisk i gatunków ptaków, ssaków i ryb. Poniżej opisano jedynie wpływ na obszar HELCOM. 

Oddziaływania na obszary Natura 2000 zostały opisane w kolejnym podrozdziale. 

Wyniki oceny oddziaływania 

Wyniki wykonanych badań środowiskowych dla ptaków morskich, ssaków i ryb potwierdzają, że nie 

dojdzie do powstania znaczących dla nich oddziaływań. Oznacza to tym samym, że nie zostanie 

zaburzone funkcjonowanie obszarów chronionych, w których są one przedmiotem ochrony. 

 

W ramach obszaru HELCOM Zatoka Pomorska, jednym ze zidentyfikowanych presji na środowisko 

jest zanieczyszczenie wód odpadami stałymi i mikroodpadami. Odpady powstałe podczas budowy 

i eksploatacji Przedsięwzięcia nie będą wyrzucane do wody. Będą one gromadzone i następnie 

przekazane do usunięcia. Oznacza to, że Przedsięwzięcie nie przyczyni się w tym zakresie do 

zanieczyszczenia wód. 

 

Potencjalnie groźnym oddziaływaniem jest emisja hałasu przy kontrolowanej detonacji 

niewybuchów, co zostało wcześniej opisane przy okazji oceny oddziaływania na ssaki morskie.  

W związku z tym zaproponowano działania minimalizujące, dzięki którym oddziaływanie nie będzie 

znacząco negatywnie wpływać na te zwierzęta, w szczególności na morświna, będącego 

przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej. 

 

Wnioski 

• Realizacja Przedsięwzięcia, na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji, nie przyczyni się do 

powstania znaczących oddziaływań na cele ochrony Obszaru HELCOM Zatoka Pomorska. 

• W przypadku konieczności dokonania kontrolowanej detonacji znalezionych niewybuchów na 

dnie morskim, konieczne będzie zastosowanie działań minimalizujących, które spowodują 

wypłoszenie ssaków morskich z obszaru na którym mogłoby dojść do negatywnego 

oddziaływania na nie. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.17 Raportu. 
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Natura 2000 na obszarach morskich 

Charakterystyka środowiska 

Jak wspomniano powyżej trasa rurociągu w części morskiej znajduje się w zasięgu obszarów: 

Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003, którego celem jest ochrona gatunków ptaków oraz ich 

siedlisk oraz Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002, którego celem jest ochrona 

siedliska przyrodniczego (Piaszczyste ławice) oraz morświna i ryby z gatunku parposz. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Wyniki ocen oddziaływania na ryby, ssaki i ptaki morskie potwierdzają, że większość oddziaływań 

będzie miała ograniczony zasięg i będą występowały w krótkim czasie. Po zakończeniu prowadzenia 

prac warunki środowiska morskiego będą ulegały stabilizacji, co oznacza, że wypłoszone gatunki 

będą powracały do wcześniejszych obszarów.  

 

Jedynie w przypadku ssaków morskich, które są przedmiotem ochrony Natura 2000 Ostoja na 

Zatoce Pomorskiej PLH990002 istnieje ryzyko wystąpienia oddziaływań znaczących związanych  

z ewentualną koniecznością wykonania kontrolowanej detonacji niewybuchów pozostawionych na 

dnie morskim. Nie jest to jednak działanie planowane. W cel minimalizacji zaproponowano 

odpowiednie działania polegające na monitorowaniu obecności ssaków i ich ewentualnym 

wypłoszeniu z obszaru, na którym mogłoby dojść do negatywnego oddziaływania na nie.  

 

W okresie eksploatacji gazociągu wystąpi pozytywne oddziaływanie w postaci ograniczenia presji 

ze strony rybołówstwa na ssaki morskie i ptaki morskie w strefie ochronnej utworzonej wzdłuż 

gazociągu, o szerokości do 500 m.  

 

Wnioski 

• Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływać na integralność, spójność  

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002, ani obszaru 

Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 pod warunkiem zastosowania proponowanych 

działań minimalizujących. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.18 Raportu. 

 

Środowisko przyrodnicze na lądzie 

Charakterystyka środowiska 

Przeprowadzona została charakterystyka środowiska w zasięgu potencjalnych oddziaływań 

powodowanych przez Przedsięwzięcie w zakresie: obszarów i obiektów chronionych, korytarzy 

ekologicznych, zbiorowisk roślinnych, chronionych gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt.   

 

Na terenie planowanym pod budowę stacji zaworowej gazu, dróg dojazdowych i linii kablowej 

elektroenergetycznej zidentyfikowano 7 gatunków roślin chronionych, w tym: 1 gatunek rośliny 

naczyniowej – bażyna czarna i 6 pospolicie występujących w lasach gatunków mchów. Wszystkie 

powyższe gatunki występują również w sąsiedztwie planowanego obszaru budowy Przedsięwzięcia. 

Nie zidentyfikowano chronionych gatunków grzybów. W odniesieniu do zwierząt, w rejonie 

Przedsięwzięcia stwierdzono: 32 gatunki ptaków lęgowych, co najmniej 6 gatunków nietoperzy, 2 

gatunki gadów, 6 gatunków bezkręgowców. 

 

W zasięgu potencjalnego oddziaływania Przedsięwzięcia występują wyłącznie obszary Natura 2000 

(oba warianty zlokalizowane są w granicach obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas 

Nadmorski PLH320017, natomiast wariant Niechorze-Pogorzelica dodatkowo w granicach obszaru 

Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010). Sieć obszarów Natura 2000 powstała w celu 

zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne 

i zagrożone w skali całej Europy. 
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Przedsięwzięcie znajduje się również w granicach północnego korytarza ekologicznego Pobrzeża 

Zachodniopomorskie. Jest to korytarz leśny typu uzupełniającego (korytarz krajowy). Korytarzem 

ekologicznym nazywany jest obszar, który umożliwiają migrację (przemieszczanie się) roślin, 

zwierząt lub grzybów.  

 

Wyniki oceny oddziaływania 

W odniesieniu do roślinności, na etapie budowy i eksploatacji zidentyfikowane zostały dwa główne 

rodzaje oddziaływań, polegające na fizycznym zniszczeniu siedlisk i stanowisk gatunków na etapie 

budowy oraz trwałej utracie powierzchni siedlisk gatunków na etapie eksploatacji m.in. w miejscu 

stacji zaworowej gazu. Powierzchnia zajęta na etapie budowy pod wszystkie elementy 

Przedsięwzięcia (place budowlane, drogę dojazdową, linię kablową elektroenergetyczną) będzie 

porównywalna z powierzchnią dwóch boisk piłkarskich. Na etapie eksploatacji teren trwale zajęty 

będzie znacznie mniejszy i będzie porównywalny z połową boiska do piłki nożnej. Biorąc pod uwagę 

niewielką skalę zajęcia terenu oraz pospolite występowanie gatunków, na które może oddziaływać 

Przedsięwzięcie stwierdzono, że oddziaływanie nie wpłynie istotnie na ich populację. 

 

W przypadku zwierząt Przedsięwzięcie może przyczyniać się do zniszczenia/przekształcenia ich 

siedlisk/miejsc bytowania w wyniku prac budowlanych. Hałas generowany na placu budowy może 

też powodować płoszenie i niepokojenie zwierząt. Mogą również wystąpić inne, mniej znaczące 

oddziaływania jak utknięcie płazów/gazów w wykopach czy koleinach lub zderzenie zwierząt  

z pojazdami zaangażowanymi w prace budowlane. Oddziaływania te nie będą znaczące ze względu 

na niewielką skalę i możliwość przemieszczania się zwierząt, pomimo to zarekomendowano objęcie 

obszaru budowy nadzorem przyrodniczym, który będzie czuwał nad właściwą, bezpieczną dla 

przyrody, realizacją inwestycji. 

 

W odniesieniu do siedlisk bytowania zwierząt i roślin, może dochodzić do ich utraty lub zmiany 

warunków ich funkcjonowania. Dotyczy to szczególnie ptaków, w mniejszym stopniu dla nietoperzy. 

Organizacja placu budowy wymaga wycinki drzew, na których mogłyby gniazdować ptaki. Część 

tego obszaru zostanie ponownie zalesiona, jednak obszar stacji zaworowej gazu i wąski korytarz 

bezpośrednio nad gazociągiem i wzdłuż linii kablowej pozostaną wylesione przez cały okres 

eksploatacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury. Spowoduje to zniszczenie i na 

części obszaru całkowitą utratę stanowisk lęgowych ptaków. Strata kilku miejsc lęgowych nie 

wpłynie jednak na populację gatunku. Rekomenduje się jednak, aby planowana wycinka była 

prowadzona poza okresem lęgowym – czyli z wyłączeniem okresu od 1 marca do 15 września – 

aby uniknąć zniszczenia już utworzonych na drzewach gniazd. W przypadku nietoperzy wycinka 

drzew może mieć pozytywny efekt – powstałe korytarze będą wykorzystywane przez nietoperze  

w trakcie przelotów, schronienia lub miejsc żerowania.  

 

Poziom hałasu w sąsiedztwie placu budowy nie będzie na tyle wysoki, aby mógł powodować 

uszkodzenie słuchu czy też trwałe lub tymczasowe przesunięcie progu słyszenia u ptaków. Ptaki 

będą się przemieszczać unikając hałasu, dzięki czemu nie będzie występował problem komunikacji 

pomiędzy osobnikami. Realizacja Przedsięwzięcia nie spowoduje utrudnienia migracji ptaków  

i zwierząt.  

 

Wnioski 

• Realizacja Przedsięwzięcia w rozważanych wariantach, nawet w powiązaniu z innymi 

inwestycjami, nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko 

przyrodnicze, w tym rośliny i zwierzęta, a także ich siedliska i korytarze ekologiczne.  

• W celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko przyrodnicze rekomenduje się objęcie 

etapu budowy nadzorem przyrodniczym. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.19 Raportu. 
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Bioróżnorodność w części lądowej 

Charakterystyka środowiska 

W obszarze części lądowej inwestycji zidentyfikowano wiele gatunków roślin, zwierząt, w tym 

gatunków chronionych, które są istotnym elementem różnorodności biologicznej. W ramach badań 

środowiskowych zidentyfikowano 7 gatunków flory, w tym 6 gatunków mchów; zidentyfikowano 32 

gatunki ptaków lęgowych, co najmniej 6 gatunków nietoperzy, 2 gatunki gadów oraz 6 gatunków 

bezkręgowców. Potwierdzono również występowanie istotnego siedliska przyrodniczego – lasy 

mieszane i bory na wydmach nadmorskich. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Oceny wpływu realizacji Przedsięwzięcia na bioróżnorodność biologiczną przeprowadzono w oparciu 

o ocenę jej poszczególnych elementów (roślin, zwierząt, siedlisk). Dla każdego z tych elementów 

oddzielnie oraz dla wszystkich łącznie wykonano ocenę wpływu Przedsięwzięcia na stan 

różnorodności biologicznej.  

 

W wyniku oceny stwierdzono, że Przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływań, które mogłyby 

zmniejszać różnorodność biologiczną takich jak: zniszczenia funkcji ekosystemów, znaczącej utraty 

powierzchni oraz rozproszenia siedlisk gatunków i chronionych siedlisk przyrodniczych; izolacji 

siedlisk gatunków oraz objętych ochroną siedlisk przyrodniczych; zmniejszenie ilości gatunków; 

utraty różnorodności genetycznej w obrębie jednego gatunku. 

 

Wnioski 

• W żadnym z rozważanych wariantów budowy rurociągu nie przewiduje się, aby mogło dojść 

do zmniejszenia różnorodności biologicznej obszaru lądowego. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.20 Raportu. 

 

Obszary Natura 2000 na lądzie 

Charakterystyka środowiska 

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w granicach obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski 

Pas Nadmorski (PLH320017). Obszar ten wyznaczony został w celu ochrony gatunków roślin  

i zwierząt z wyłączeniem ptaków oraz siedlisk przyrodniczych.  

Przedsięwzięcie w wariancie Niechorze-Pogorzelica będzie zlokalizowane w obrębie trzech 

chronionych siedlisk, przy czym w obszarze planowanym pod budowę znajdują się dwa z nich: 

• 2180 – Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich; 

• 2130 – Nadmorskie wydmy szare* (niewielki fragment pod kablową linię elektroenergetyczną). 

Na potrzeby przedsięwzięcia przeprowadzono inwentaryzację, która potwierdziła, że rośliny  

i zwierzęta chronione w ramach powyższych siedlisk nie znajdują się w strefie zasięgu oddziaływań 

powodowanych przez realizację rurociągu.  

 

Dodatkowo Przedsięwzięcie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Wybrzeże 

Trzebiatowskie (PLB320010). Obszar ten, wyznaczony został w celu ochrony gatunków ptaków  

i ich siedlisk. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, w obszarze Przedsięwzięcia oraz w zasięgu 

jego oddziaływań nie stwierdzono występowania stanowisk ani siedlisk gatunków ptaków, które są 

przedmiotem ochrony tego obszaru.  

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Jednym z kluczowych oddziaływań jest zniszczenie stosunkowo niewielkiego obszaru siedliska 

przyrodniczego tj. lasów mieszanych i boru na wydmach nadmorskich w wyniku budowy SZG, drogi 

dojazdowej oraz linii elektroenergetycznej. Dojdzie także do zniszczenia części siedliska pod nazwą 

„nadmorskie wydmy szare”, na których zlokalizowany zostanie kilkudziesięciometrowy odcinek linii 

elektroenergetycznej.  
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Po zakończeniu prac plac budowy będzie przywracany do stanu sprzed budowy, co oznacza, 

że siedliska będą całościowo lub częściowo odtwarzane. Część obszaru zostanie jednak trwale 

zajęta przez elementy przedsięwzięcia (SZG, droga dojazdowa) lub wylesiona (obszar bezpośrednio 

nad rurociągiem i kablową linią elektroenergetyczną). Utrata siedlisk nie oznacza jednak jeszcze, 

że Przedsięwzięcie będzie istotnie oddziaływać na obszar Natura 2000. W tym celu analizuje się czy 

ingerencja w środowisko wpłynie na spójność, integralność sieci obszarów Natura 2000, a także na 

przedmioty chronione w ramach wskazanego obszaru. Wyniki oceny pozwoliły stwierdzić, 

że wielkość zajętego terenu, a także charakter wykonywanych prac nie będzie znacząco 

oddziaływał na wskazane wyżej elementy.  

 

Wnioski 

• Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami 

ochrony Natura 2000. Zajęty teren będzie jednak na tyle mały, że nie spowoduje znaczącego 

oddziaływania i nie wpłynie negatywnie na integralność obszaru i spójność sieci Natura 2000.  

• Nie przewiduje się również wpływu na siedliska ptaków będących przedmiotami ochrony 

obszaru Natura 2000 – znajdują się one poza obszarem realizacji i oddziaływania 

Przedsięwzięcia. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.21 Raportu. 

 

Żegluga i trasy żeglugowe 

Charakterystyka środowiska 

Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zatłoczonych mórz na świecie, gdzie transport morski 

stanowi 15% światowego transportu towarów drogą morską. Informacje z automatycznego 

systemu identyfikacji statków wskazują, że Baltic Pipe przebiega przez jedną z głównych tras 

żeglugowych w kierunku wschód-zachód na Bałtyku oraz przez dwie mniej uczęszczane trasy 

biegnące z portów w Szczecinie i Świnoujściu na Bornholm oraz wzdłuż polskiego wybrzeża. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Realizacją Przedsięwzięcia będzie wiązała się z ograniczeniem żeglugi i kotwiczenia w pobliżu 

statków wykorzystywanych do układania rurociągu. Statki niezwiązane z budową będą 

zobowiązane ominąć obszar budowy, co jednak nie powinno stanowić istotnego utrudnienia ze 

względu na swobodę żeglugi i brak innych ograniczeń w najbliższym sąsiedztwie. Zakaz żeglugi 

może wynieść maksymalnie 1,5 km od aktualnego miejsca układania i będzie się przesuwać wraz 

z postępem prac w tempie około 2,5 do 4 km na dzień. Oddziaływanie będzie zatem chwilowe  

i ograniczone w przestrzeni. Informacje o miejscu układania rurociągu będą podawane do 

wiadomości jednostkom pływającym w rejonie inwestycji, w związku z czym utrudnienia nie będą 

istotne. 

 

W miejscach przecięcia tras żeglugowych, gdzie mogłoby wystąpić ryzyko zahaczenia dnem statku 

o rurociąg (np. trasa wzdłuż polskiego wybrzeża, na głębokościach poniżej 15 m) lub uszkodzenia 

go przez awaryjnie zrzucane kotwice rurociąg zostanie zakopany lub zabezpieczony warstwą 

materiału skalnego.  

 

Podczas budowy i eksploatacji gazociągu może potencjalnie dojść do kolizji statków poruszających 

się po trasach żeglugowych ze statkami wykorzystywanymi przy realizacji i obsłudze 

Przedsięwzięcia. Istnieje również ryzyko uszkodzenia gazociągu przez kotwice statków. W ramach 

przeprowadzonej analizy ryzyka potwierdzono niski poziom ryzyka pod warunkiem zastosowania 

takich działań jak: wysyłanie powiadomień do pobliskich jednostek, wyznaczenie obszarów 

bezpiecznych i wykorzystanie systemu automatycznej identyfikacji do monitorowania ruchu 

statków. 

 

Na etapie eksploatacji rurociąg nie będzie powodował utrudnień dla żeglugi. 
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Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na żeglugę i trasy żeglugowe, podczas 

zaplanowanego procesu inwestycyjnego ani w trakcie eksploatacji, w żadnym  

z rozważanych wariantów.  

• W miejscach krzyżowania z trasami żeglugowymi rurociąg zostanie odpowiednio 

zabezpieczony poprzez zakopanie lub przykrycie warstwą materiału skalnego.  

• Ryzyko wystąpienia kolizji statków na morzu w związku z realizacją Przedsięwzięcia oraz 

ryzyko uszkodzenia gazociągu przez kotwice statków jest na akceptowalnym poziomie pod 

warunkiem zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.   

• Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową i eksploatacją 

rurociągu powodować znaczące oddziaływania na możliwość żeglugi na morzu.  

• Oba warianty Przedsięwzięcia będą w podobnym stopniu oddziaływać na żeglugę i trasy 

żeglugowe.  

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.22 Raportu. 

 

Rybołówstwo komercyjne 

Charakterystyka środowiska 

Rybołówstwo komercyjne jest wykonywane prawie na całym Bałtyku przez wszystkie kraje  

w regionie. Podstawowymi gatunkami ryb poławianymi przez polskich rybaków w Morzu Bałtyckim 

są: dorsz, szprot, śledź, łosoś, troć i ryby płaskie, dodatkowo poławiane są gatunki ryb 

słodkowodnych, takich jak sandacz, leszcz, okoń, płoć.  

 

Na podstawie sprawozdań połowowych składanych przez wszystkie jednostki rybackie, a także na 

podstawie satelitarnego systemu monitoringu statków (obejmującego tylko statki rybackie powyżej 

12 m długości) możliwe było określenie intensywnie poławianych obszarów. Przeanalizowano 

również ilość statków zarejestrowanych w portach i przystaniach w pobliżu przedsięwzięcia oraz 

dane dotyczące połowów rekreacyjnych.  

Średnia produktywność rybacka liczona w kilogramach na kilometr kwadratowy wynosi około 4000 

kg/km2. W obszarach, przez które przebiega Przedsięwzięcie produktywność wahała się od 659 do 

4 171 kg/km2, przy czym na większości obszarów produktywność była znacznie niższa od średniej 

kraju. 

 

Ryby poławiane na obszarach, przez które przebiega Przedsięwzięcie dostarczane były do portów  

i przystani rybackich zlokalizowanych w: Kołobrzegu, Mrzeżynie, Dziwnowie, Dźwirzynie i Rewalu.  

 

W obszarze Przedsięwzięcia najczęściej wykorzystywane są sieci stawne (około 60%) oraz włoki 

pelagiczne (25%). Włoki denne, czyli narzędzia najbardziej narażone w przypadku zahaczenia  

o gazociąg stanowią około 10%. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Obecność rurociągu na dnie może powodować ryzyko uszkodzenia narzędzi połowowych 

ciągnionych po dnie (np. włoki). Prawdopodobnie rurociąg zostanie zakopany w dnie w strefie 

przybrzeżnej na głębokościach mniejszych niż 20 m, nie można jednak wykluczyć, że na pewnych 

odcinkach zostanie ułożony na dnie gdzie może stanowić przeszkodę dla połowów. 

 

W celu zabezpieczenia rurociągu, na etapie eksploatacji administracja morska może ustanowić tak 

zwaną strefę bezpieczeństwa ograniczającą połowy. Szerokość tej strefy może wynieść nie więcej 

niż 500 m po każdej stronie rurociągu (maksymalnie korytarz o szerokości 1 km). Wykluczenie 

obszaru nie musi oznaczać strat dla rybołówstwa, ponieważ obszar wykluczony będzie stosunkowo 

niewielki w porównaniu do dostępnych obszarów połowowych, a statki rybackie mogą przenieść się 

na inne łowiska.  

 



 
 

 

 

 

 

1001 

 

Realizacja Przedsięwzięcia na morzu będzie wiązała się z ograniczeniem żeglugi i kotwiczenia  

w pobliżu statków wykorzystywanych do układania rurociągu. Dotyczy to również statków 

rybackich. Jak wskazano w części dotyczącej żeglugi oddziaływanie będzie chwilowe i ograniczone 

w przestrzeni i dzięki właściwemu przekazywaniu informacje o aktualnym miejscu instalacji 

utrudnienia nie będą istotne.  

 

Wpływ na rybołówstwo jest powiązany z oddziaływaniami na ryby. W ramach oceny oddziaływania 

nie stwierdzono znaczącego oddziaływania Przedsięwzięcie na ryby, w tym gatunki poławiane 

komercyjnie. 

 

Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na rybołówstwo w żadnym  

z wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu budowy, eksploatacji  

i likwidacji.  

• Oddziaływania Przedsięwzięcia mogą się kumulować z oddziaływaniami odcinka gazociągu 

poza granicami polskich obszarów morskich, gdzie polscy rybacy również prowadzą połowy.  

W wyniku kumulacji nie wystąpią oddziaływania znaczące. 

• Skala i znaczenie oddziaływań na rybołówstwo komercyjne będzie nieco większa w wariancie 

Rogowo (w porównaniu z wariantem Niechorze-Pogorzelica), ponieważ przebiega on przez 

obszary intensywniejszych połowów. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.23 Raportu. 

 

Archeologia i dziedzictwo kulturowe na morzu 

Charakterystyka środowiska 

Na potrzeby oceny oddziaływania na dziedzictwo kulturowe przeprowadzona została analiza 

dostępnych dokumentów, spisów i wykazów znanych obiektów archeologicznych zlokalizowanych 

w strefie potencjalnych oddziaływań podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe oraz części gazociągu 

związanej z wyjściem na ląd i SZG. Według danych archiwalnych w pobliżu przebiegu wariantu 

Niechorze-Pogorzelica zlokalizowane są jedynie dwa wraki, które nie widnieją w wykazie zabytków 

i nie mają istotnej wartości dla dziedzictwa kulturowego. Jeden z wraków znajduje się  

w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej trasy przebiegu gazociągu.  

 

Przeprowadzone badania dna morskiego nie potwierdziły obecności tych obiektów, które mogą 

jednak zostać odkryte przy dokładniejszych badaniach. Zgodnie z zasadą przezorności wraki 

uwzględniono w ocenie oddziaływania na dziedzictwo kulturowe. 

 

Nie potwierdzono również obecności dowodów osadnictwa z epoki kamiennej, kiedy to dzisiejszy 

obszar przybrzeżny nie był zalany wodą. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Oddziaływania dotyczą jedynie potencjalnych wraków w pobliżu przebiegu wariantu Niechorze-

Pogorzelica i obejmują przede wszystkim możliwość uszkodzenia tych obiektów przy wykonywaniu 

wykopu w dnie morskich lub przez kotwice statków instalacyjnych. Jeśli obecność wraku zostanie 

potwierdzona trasa rurociągu zostanie tak zaprojektowana by go ominąć. W związku z tym 

oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe zostało uznane za nieznaczące. 

 

Podczas instalacji rurociągu może dość także do odkrycia nieznanych do tej pory obiektów 

archeologicznych, w takim przypadku zostaną poinformowane odpowiednie organy i podjęte 

działania zgodne z obowiązującym prawem polskim. 
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Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obiekty istotne z punktu widzenia 

dziedzictwa kulturowego w żadnym z rozważanych wariantów podczas zaplanowanego procesu 

inwestycyjnego ani w trakcie eksploatacji oraz likwidacji.   

• Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową, eksploatacją 

czy likwidacją rurociągu powodować znaczące oddziaływania na dziedzictwo kulturowe.  

• W przypadku nieplanowanego zdarzenia jakim jest odkrycie nowych obiektów 

archeologicznych, zastosowane zostaną odpowiednie procedury zgodnie z prawem polskim 

ograniczające ryzyko uszkodzenia obiektów.  

• Obiekty archeologiczne potencjalnie występują jedynie w przypadku wariantu Niechorze-

Pogorzelica, choć nie zostały potwierdzone wynikami badań i nie przewiduje się znaczących 

oddziaływań na nie. Można więc uznać, że oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe obu 

wariantów będzie porównywalne. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.24 Raportu. 

 

Kable, rurociągi i morskie farmy wiatrowe 

Charakterystyka środowiska 

Na dnie Morza Bałtyckiego znajduje się wiele czynnych i nieczynnych kabli telekomunikacyjnych, 

elektroenergetycznych czy rurociągów. Przedsięwzięcie będzie potencjalnie krzyżować się  

z nieczynnym kablem telekomunikacyjnym oraz kablem o nieznanym statusie (traktowany jako 

nieczynny). Badania dna morskiego nie potwierdziły jednak ich obecności. 

 

Planowana jest także budowa infrastruktury światłowodowej Eastern Light, która będzie przecinać 

trasę przebiegu Baltic Pipe w pobliżu polskiego wybrzeża, brak jest jednak szczegółowych 

informacji o harmonogramie ani przebiegu tej inwestycji. 

 

W Polsce nie ma obecnie żadnej morskiej farmy wiatrowej, są one jednak planowane. Zgodnie  

z projektowanym obecnie Planem zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich 

wariant Niechorze-Pogorzelica nie przebiega przez obszar, który został przeznaczony pod budowę 

farm wiatrowych na morzu. Ponadto, pierwsze elektrownie wiatrowe powstaną przynajmniej kilka 

lat po zakończeniu budowy gazociągu. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

W przypadku potwierdzenia obecności kabli podmorskich lub w przypadku nowych inwestycji 

miejsca krzyżowań zostaną zabezpieczone materiałem skalnym, żeby uchronić infrastrukturę przed 

uszkodzeniem. Może to utrudnić serwisowanie i naprawę, będzie to jednak oddziaływanie 

ograniczone do miejsca przecięcia się inwestycji.   

 

Obecność rurociągu w wariancie wybranym do realizacji i ewentualnej strefy bezpieczeństwa wokół 

niego nie spowoduje wykluczenia obszarów pod budowę morskich farm wiatrowych.  

 

Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na kable, rurociągi i morskie farmy wiatrowe 

w żadnym z rozważanych wariantów podczas zaplanowanego procesu inwestycyjnego ani 

w trakcie eksploatacji oraz likwidacji.   

• Oddziaływania Przedsięwzięcia mogą kumulować się z oddziaływaniami planowanej inwestycji 

Eastern Light, brak jest jednak szczegółowych informacji na temat jej realizacji. Nawet  

w przypadku wystąpienia kumulacji oddziaływania nie będą znaczące.  

• Pod kątem oddziaływania, oba warianty można uznać za porównywalne, z nieznaczną 

przewagą na korzyść wariantu Niechorze-Pogorzelica. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.25 Raportu. 
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Poszukiwanie i wydobycie surowców 

Charakterystyka środowiska 

W granicach korytarzy przebiegu Przedsięwzięcia nie występują koncesje wydobywcze ani 

udokumentowane złoża surowców mineralnych. Wariant Rogowo przebiega jednak przez obszary 

gdzie potencjalnie występują złoża węglowodorów (potencjalna koncesja poszukiwawcza „Ustronie 

N”) oraz obszar potencjalnego występowania piasku do zasilania plaży. Wariant wybrany do 

realizacji jest zlokalizowany poza tymi obszarami. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Realizacja Przedsięwzięcia w wariancie wybranym do realizacji nie spowoduje utrudnień  

w poszukiwaniu surowców, w tym gazu ziemnego i ropy naftowej oraz piasku na potrzeby zasilania 

plaży.  

 

Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na możliwość poszukiwania  

i wydobycia surowców w żadnym z rozważanych wariantów podczas zaplanowanego procesu 

inwestycyjnego ani w trakcie eksploatacji oraz likwidacji.   

• Oddziaływania Przedsięwzięcia mogą się kumulować z planowaną inwestycją Eastern Light, 

brak jest jednak szczegółowych informacji na temat jej realizacji.  

• Wariant Niechorze-Pogorzelica nie koliduje z obszarami potencjalnego występowania 

surowców, może zostać zatem uznany za korzystniejszy wariant pod względem oddziaływania 

na możliwość ich wydobycia niż wariant Rogowo. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.26 Raportu. 

 

Obszary wojskowe na obszarach morskich 

Charakterystyka środowiska 

Z punktu widzenia obronności Państwa istotne znaczenie mają obszary morskie wykorzystywane 

do ćwiczeń Marynarki Wojennej, lotnictwa i obrony rakietowej. Poligony i trasy dotarcia do nich są 

konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego, jak i poza nim.  

 

Trasa rurociągu nie przebiega przez poligony, kotwicowiska ani infrastrukturę techniczną 

wykorzystywanych przez polskie Siły Zbrojne na morzu. Przedsięwzięcie będzie jednak przebiegać 

przez tory wodne Marynarki Wojennej prowadzące na obszary ćwiczeń wojskowych.  

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Instalacja gazociągu może powodować chwilowe ograniczenia dla żeglugi (także jednostek 

Marynarki Wojennej) wokół statków wykorzystywanych przy budowie i likwidacji Przedsięwzięcia. 

Ograniczenia będą jednak miały charakter lokalny (maksymalnie do 1,5 km od statku) i będą 

przemieszczały się wraz z postępem prac. Statki będą mogły swobodnie opłynąć miejsca, w którym 

aktualnie będzie instalowany rurociąg. 

 

Budowa gazociągu będzie oznaczać dodatkową ilość statków poruszających się po trasach 

żeglugowych. Kilka dodatkowych jednostek jest jednak pomijalna biorąc pod uwagę, że w każdej 

chwili po Morzu Bałtyckim porusza się ponad 1500 statków.  

 

Trasa przebiegu Przedsięwzięcia nie koliduje z obszarami wykorzystywanymi na potrzeby ćwiczeń 

wojskowych i nie utrudni możliwości poruszania się jednostek Marynarki Wojennej, w związku  

z czym nie ma zagrożenia dla obronności państwa.  
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Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszary militarne w żadnym  

z rozważanych wariantów podczas zaplanowanego procesu inwestycyjnego ani w trakcie 

eksploatacji oraz likwidacji.   

• Trasa Przedsięwzięcia nie przebiega przez obszary ćwiczeń wojskowych, a sama budowa nie 

spowoduje utrudnienia poruszania się jednostek Marynarki Wojennej.  

• Oddziaływanie Przedsięwzięcia na obszary militarne w każdym z rozważanych wariantów 

można uznać za równoważne. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.27 Raportu. 

 

System monitoringu środowiska i badania morskie 

Charakterystyka środowiska 

Polskie obszary morskie objęte są Programem Państwowego Monitoringu Środowiska, w ramach 

którego mierzone są różne parametry, w tym fizyczne, biologiczne i chemiczne (np. stężenie 

zawiesiny, fitoplankton, stężenie substancji chemicznych, hałas podwodny itp.). 

 

W rejonie Przedsięwzięcia znajdują się 3 stacje monitoringu wód przybrzeżnych (do około 5 km od 

brzegu) oraz 2 stacje monitoringu wód morskich (w większej odległości od brzegu). Ponadto,  

w pobliżu portów/przystani w Kołobrzegu, Mrzeżynie i Niechorzu prowadzone są połowy badawcze 

ryb. Cały obszar polskiego morza, w tym obszary objęte Przedsięwzięciem, są także objęte 

Monitoringiem Zimujących Ptaków Morskich. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Główne oddziaływania na stacje monitoringu związane są z etapem budowy tj. wykonywaniem 

wykopu w dnie morskim, układaniem w nim gazociągu i zasypywaniem. Podczas instalacji osad na 

dnie ulega wzburzeniu i może powodować zaburzenie wyników pomiarów przejrzystości wody. 

Wzburzeniem osady opadają jednak średnio po kilku godzinach, w związku z tym nie wpłynie to 

istotnie na wyniki pomiarów. Stacja badawcza, na której mierzony jest hałas podwodny znajduje 

się w dużej odległości od planowanej trasy rurociągu, w związku z czym inwestycja nie zaburzy 

wyników pomiarów.  

 

Innym potencjalnym oddziaływaniem jest ograniczenie żeglugi dla statków badawczych względem 

statków uczestniczących przy budowie i likwidacji rurociągu. Tempo układania rurociągu nie 

spowoduje jednak ograniczeń dla wykonywania badań na morzu. 

Oceniono również oddziaływania i ryzyko wystąpienia zdarzenia nieplanowanych np. wyciek ropy 

w wyniku kolizji statków lub konieczność detonacji niewybuchów znajdujących się na dnie, które 

mogłyby wpłynąć na wyniki badań na morzu. Ryzyko wystąpienia tych zdarzeń jest jednak na tyle 

niskie, że nie stwierdzono istotnego oddziaływania.  

 

Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na system monitoringu środowiska i badania 

morskie w żadnym z rozważanych wariantów.  

• Potencjalne oddziaływania są związane wyłącznie z ingerencją w dno (np. instalacja 

rurociągu), jednak będą miały charakter chwilowy i ograniczą się do niewielkiego obszaru 

wokół obszaru prac.  

• Ryzyko zdarzeń nieplanowanych takich jak wyciek ropy w wyniku kolizji statków lub 

konieczność detonacji niewybuchów uznano za niskie i nie stanowiące zagrożenia dla 

możliwości prowadzenia badań na morzu.  

• W strefie potencjalnych oddziaływań nie stwierdzono innych istniejących ani planowanych 

inwestycji, których oddziaływania mogłyby kumulować się z Przedsięwzięciem. 

• Oddziaływanie Przedsięwzięcia na system monitoringu środowiska i badania morskie  

w każdym z rozważanych wariantów można uznać za porównywalne. 
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Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.28 Raportu. 

 

Ludność i zdrowie ludzkie 

Charakterystyka środowiska 

Plany związane z budową gazociągu Baltic Pipe były uwzględniane w lokalnych dokumentach 

planistycznych. Realizacja Przedsięwzięcia została zawarte w dokumentacji studiów 

uwarunkowania i zagospodarowania przestrzennego. Miejsce wyjścia gazociągu na ląd, plac 

budowy i SZG znajdują się w znacznych odległościach od najbliższych miejscowości i są 

zlokalizowane w głównej mierze w lesie. W wariancie Niechorze-Pogorzelica najbliższe zabudowania 

mieszkalne oddalone są o około 1200 m. Wyznaczona trasa rurociągu nie będzie przechodzić przez 

obszary wykorzystywane rolniczo ani przemysłowo, a SZG wybudowana będzie na terenach 

należących do Skarbu Państwa.   

 

Głównym źródłem dochodu dla gminy jest sektor gospodarki mieszkaniowej. Duża część 

mieszkańców jest zaangażowana w świadczenie usług noclegowych lub gastronomicznych dla 

turystów. Dzięki temu kolejnym z głównych źródeł dochodu dla nich i budżetu gminy jest turystyka. 

Działalność związana z rybołówstwem i rybactwem nie generują dochodu.  

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Ze względu na lokalizację Przedsięwzięcia w znacznych odległościach od najbliższej zabudowy 

mieszkalnej, hałas generowany na etapie budowy nie przekroczy dopuszczalnych norm. Dodatkowo 

las otaczający plac budowy będzie pełnił funkcję wyciszającą. Potwierdzają to wykonane na 

potrzeby oceny oddziaływania symulacje rozchodzenia hałasu.  

 

Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie powodowała obniżenia walorów krajobrazowych. Wyjście 

gazociągu na ląd zostanie wykonane metodą bezwykopową, co zapewnia, że plaża nie zostanie 

zniszczona oraz nie będzie zamykana. Po zakończeniu prac budowlanych miejsca gdzie były 

prowadzone prace będą przywracane do stanu pierwotnego czyli do stanu sprzed budowy. Stałemu 

wylesieniu zostanie objęty niewielki obszar – to znaczy pas szerokości 4 m, w którym biegnie 

zakopany rurociąg, teren usytuowania SZG oraz trasa linii elektroenergetycznej. Sama stacja 

będzie niewidoczna – jej elementy będą zakopane pod powierzchnią ziemi. Powyższe w połączeniu 

ze znacznym oddaleniem rurociągu od terenów mieszkalnych zapewnią brak wpływu na wartość 

nieruchomości. 

 

Prace budowlane będą się wiązały ze wzmożonym ruchem samochodów do placu budowy – 

ok. 1381 przejazdów ciężarówek. W najintensywniejszym etapie budowy będzie to 18 

pojazdów/dobę przez 3 tygodnie i 15 pojazdów/dobę przez 6 tygodni. Trasa komunikacyjna do 

placu budowy może przechodzić przez tereny zamieszkałe oraz tereny o rozproszonej zabudowie. 

Bezpośrednia droga dojazdowa do placu budowy jest jednak drogą prowadzącą wyłącznie do 

pobliskich obiektów wojskowych. Aby zapobiec dyskomfortu oraz zakłóceń w ruchu drogowym dla 

mieszkańców  

i turystów, rekomenduje się aby zaplanować czas intensywnego transportu drogowego na potrzeby 

budowy poza sezonem turystycznym.  

 

Mimo zidentyfikowanego problemu deficytu wody w sezonie letnim, nie przewiduje się, 

aby dodatkowy pobór wód z ujęć gminnych na cele sanitarne i budowlane powodował ograniczenia 

zasobów wody dla mieszkańców i turystów. 

 

Realizacja Przedsięwzięcia to także pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę – szacuje się 

dodatkowy wpływ z podatków do budżetu gminy. Może on wynieść 2% wartości inwestycji. 

 

Wnioski 

• Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie powodowała znaczących oddziaływań na zdrowie  

i życie ludności. 
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• Rekomendowane jest zaplanowanie okresu intensywnego transportu drogowego poza 

sezonem turystycznym (lipiec-sierpień). 

• Przy jednoczesnej realizacji Przedsięwzięcia oraz budowy części lądowej gazociągu może 

dochodzić do kumulowania się hałasu oraz wibracji. Jednakże z uwagi na znaczne odległości 

od terenów mieszkalnych oraz krótkiego czasu realizacji obu inwestycji w tym samym czasie, 

kumulacja oddziaływań nie będzie znacząca. 

• Z uwagi na większy dystans do zabudowań mieszkalnych i krótszy czas etapu budowy, wariant 

Niechorze-Pogorzelica będzie w mniejszym stopniu oddziaływał na mieszkańców niż wariant 

Rogowo. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.29 Raportu. 

 

Archeologia i dziedzictwo kulturowe 

Charakterystyka środowiska 

Na potrzeby oceny oddziaływania na dziedzictwo kulturowe przeprowadzona została analiza 

dostępnych dokumentów, spisów i wykazów znanych obiektów archeologicznych zlokalizowanych 

w strefie potencjalnych oddziaływań części gazociągu związanej z wyjściem na ląd i SZG.  

 

Wyniki oceny oddziaływania 

W wyniku analizy nie zostały zidentyfikowane żadne zabytki ani elementy krajobrazu kulturowego, 

na które mogłoby oddziaływać Przedsięwzięcie.  

 

W przypadku odkrycia nowych obiektów zgodne z obowiązującym prawem polskim inwestor jest 

zobowiązany do wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

zabezpieczenia przedmiotu i miejsce jego odkrycia oraz zawiadomienia o tym właściwych władz. 

 

Wnioski 

• W obszarze oddziaływań Przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obiektów o znaczeniu dla 

dziedzictwa kulturowego i nie wystąpią oddziaływania z tym związane w żadnym  

z rozważanych wariantów. 

• W przypadku odkrycia obiektów o znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego podczas robót 

budowlanych, podjęte zostaną działania zgodnie z obowiązującym prawem polskim.  

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.30 Raportu. 

 

Turystyka i obszary rekreacyjne 

Charakterystyka środowiska 

Turystyka jest ważnym elementem w funkcjonowaniu nadmorskich miejscowości. Duża liczba 

mieszkańców jest zaangażowana w świadczenie usług noclegowych lub gastronomicznych dla 

turystów. Dzięki temu jednym z głównych dochodów do budżetów gmin są podatki właśnie z usług 

turystycznych. Co roku liczba turystów się zwiększa, a największy ruch turystyczny skupiony jest 

w sezonie letnim i przypada na miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień. 

 

W przypadku gminy Rewal centrum oferty turystycznej oraz najbliższe zabudowania mieszkalne, 

w tym obiekty zakwaterowania turystycznego zlokalizowane są w znacznej odległości od terenu 

gdzie będą prowadzone prace budowlane (ok. 1200 m). Teren, gdzie ma być prowadzona 

inwestycja nie został uwzględniony w planach gminy obejmujących rozwój oferty i zaplecza 

turystycznego.    

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Budowa gazociągu nie będzie powodowała obniżenia lokalnych walorów krajobrazowych – przejście 

gazociągu przez plaże będzie wykonywane metodą bezwykopową, co oznacza, że plaża nie zostanie 

naruszona oraz pozostanie otwarta dla turystów. Dodatkowo, prace wykonywane na morzu nie 

spowodują pogorszenia jakości wód. 
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Szacowny czas trwania etapu budowy w wariancie Niechorze-Pogorzelica wynosi ok. 35 tygodni. 

Na potrzeby budowy zostanie zajęty teren o powierzchni łącznie ok. 1,68 ha. Plac budowy będzie 

otoczony lasem i nie będzie widoczny z terenów mieszkalnych i turystycznych. Dodatkowo las 

będzie pełnił funkcję wyciszania hałasu generowanego przez prace budowlane. Potwierdzają to 

symulacje – na terenach mieszkalnych hałas nie przekroczy dopuszczalnych norm. 

 

Prace budowlane będą się wiązały ze wzmożonym ruchem samochodów do placu budowy – 

ok. 1381 przejazdów ciężarówek. W najintensywniejszym etapie budowy będzie to 18 

pojazdów/dobę przez 3 tygodnie i 15 pojazdów/dobę przez 6 tygodni. W celu zapobiegnięcia 

ewentualnych utrudnień w ruchu drogowym zalecane jest zaplanowanie prac budowlanych, które 

wymagają częstego transportu drogowego poza największym sezonem turystycznym (lipiec – 

sierpień). 

 

Wnioski 

• Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie powodować znaczących negatywnych oddziaływań na 

turystykę i obszary rekreacyjne podczas zaplanowanego procesu inwestycyjnego ani w trakcie 

eksploatacji, w żadnym z rozważanych wariantów.  

• Plac budowy i lokalizacja wyjścia gazociągu na ląd jest zaplanowana w znacznej odległości od 

najbliższych zabudowań mieszkalnych i terenów turystycznych – dlatego większość 

oddziaływań jest małe lub pomijalne. 

• W celu ograniczenia wpływu na ruch drogowy zaproponowano, aby intensywny transport 

drogowy na potrzeby obsługi budowy prowadzony był poza sezonem turystycznym. 

• Ewentualne zdarzenia nieplanowane związane z rozszczelnieniem gazociągu i potencjalnym 

wybuchem i/lub pożarem uznano za nieznaczące ze względu na zastosowane środki 

bezpieczeństwa oraz małe prawdopodobieństwo zdarzenia. 

• Może wystąpić kumulacja oddziaływań z budową lądowej części gazociągu łączącego gazociąg 

podmorski z krajowym systemem przesyłowym. Jednak nawet w przypadku kumulacji 

oddziaływania nie będą miały charakteru znaczącego.  

• Ze względu na lokalizację Przedsięwzięcia oraz charakterystykę oddziaływań wariant 

Niechorze-Pogorzelica jest wariantem korzystniejszym dla środowiska.  

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.31 Raportu. 

 

Obszary wojskowe na lądzie 

Charakterystyka środowiska 

W wariancie Niechorze-Pogorzelica w odległości ok. 400 m na wschód od planowanej lokalizacji 

stacji zaworowej gazu znajduje się kompleks wojskowy K-1712 Mrzeżyno. Wokół kompleksu 

określona została strefa ochronna, w której obowiązywać ma zakaz wznoszenia obiektów 

użyteczności publicznej, zakaz wznoszenia zabudowy zwartej i rozproszonej oraz budowy dróg  

o dużym natężeniu ruchu i autostrad. 

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Budowa Przedsięwzięcia będzie wiązała się ze zwiększonym ruchem ciężarówek na drodze, która 

prowadzi do kompleksu wojskowego. Jest to jednak droga mało uczęszczana i nie spowoduje 

istotnego oddziaływania.  

 

Ewentualne zdarzenia nieplanowane związane z rozszczelnieniem gazociągu i potencjalnym 

wybuchem i/lub pożarem uznano za nieznaczące ze względu na zastosowane środki bezpieczeństwa 

(gazociąg i stacja zaworowa gazu będą całkowicie zakopane w ziemi) oraz małe 

prawdopodobieństwo zdarzenia. 
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Wnioski 

• Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszary militarne na lądzie  

w żadnym z rozważanych wariantów. 

• Oddziaływanie dotyczy jedynie wariantu Niechorze-Pogorzelica i nie występuje w przypadku 

wariantu Rogowo. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.32 Raportu. 

 

Poszukiwanie i wydobycie surowców na lądzie 

Charakterystyka 

Przedsięwzięcie w obu wariantach będzie przebiegać przez obowiązującą koncesję „Trzebiatów” 

obejmującą poszukiwanie i ewentualne wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Nie przebiega 

natomiast przez tereny złóż czy obszary górnicze.  

 

Wyniki oceny oddziaływania 

Budowa Przedsięwzięcia może w niewielkim stopniu ograniczyć możliwość poszukiwania surowców, 

jednak obszar wykluczony obejmuje mniej niż 0,05% powierzchni koncesji. Dlatego oddziaływanie 

uznano za nieznaczące. 

 

Wnioski 

• Przedsięwzięcie przebiega przez obszar koncesji dotyczącą gazu ziemnego i ropy naftowej, 

jednak nie będzie znacząco oddziaływać na możliwość poszukiwania lub wydobycia tych 

surowców. 

• Oddziaływanie jest porównywalne dla obu wariantów. 

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.33 Raportu OOŚ. 

16.13 Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii Morskiej i Ramowa Dyrektywa Wodna 

W Raporcie OOŚ odniesiono się do celów środowiskowych określonych dla wód morskich 

(wynikających z Dyrektywy Ramowej w sprawie Strategii Morskiej – RDMS), wód śródlądowych  

i obszarów chronionych (określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej – RDM) oraz do celów 

Bałtyckiego Planu Działań HELCOM. 

 

Celem RDSM jest podjęcie działań niezbędnych dla osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu 

środowiska wód morskich najpóźniej do 2020 r. W odniesieniu do RDM podstawowym celem jest 

osiągnięcie dobrego stanu wód przez wszystkie jednolite części wód oraz osiągnięcie celów 

wyznaczonych dla obszarów chronionych ustanowionych dla ochrony wód lub ekosystemów od wód 

zależnych. Bałtycki Plan Działań zaś służy osiągnięciu dobrego stanu wód przy uwzględnieniu 

zrównoważonego użytkowania cennych zasobów morskich w przyszłości. 

 

Na podstawie przyjętych założeń projektowych, rozwiązań technicznych oraz ustaleń w zakresie 

charakterystyki środowiska morskiego i wyników przeprowadzonej oceny oddziaływania, nie 

przewiduje się istotnego wpływu realizacji Przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów 

zawartych w wyżej wymienionych dokumentach. 

 

Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 10 Raportu. 

16.14 Oddziaływania skumulowane 

W Raporcie dokonano oceny potencjalnej kumulacji oddziaływań Przedsięwzięcia z innymi 

przedsięwzięciami będącymi na etapie planowania lub obecnie funkcjonującymi takimi jak np.: 

morskie farmy wiatrowe, infrastruktura przesyłowa, inwestycje sektora ropa i gaz, żegluga, stacje 

elektroenergetyczne, zabudowa mieszkalna, budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych, 
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infrastruktura turystyczna, infrastruktura techniczna, wycinka drzew, zbiorniki retencyjne, obiekty 

budowlane.  

W szczególności dokonano oceny kumulacji z pozostałymi elementami projektu Baltic Pipe.  

 

Ocena nie wykazała możliwości wystąpienia istotnego wzmocnienia potencjalnych oddziaływań  

w części morskiej i lądowej. Nie przewiduje się także znaczących oddziaływań skumulowanych na 

obszary Natura 2000. 

 

Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 11 Raportu. 

16.15 Oddziaływania transgraniczne 

Przeprowadzono ocenę oddziaływania Przedsięwzięcia w zakresie transgranicznym, czyli 

oddziaływania wykraczającego poza granice Polski i w tym przypadku obejmujące Danię, Szwecję 

i Niemcy. Ocenie podlegają wyłącznie oddziaływania na środowisko o charakterze znaczącym, 

jednak w Raporcie przeprowadzono analizę wszystkich zidentyfikowanych oddziaływań pod kątem 

możliwości wystąpienia skutków transgranicznych. Z uwagi na skalę, ograniczony zasięg i typ 

oddziaływania w części lądowej zostały w całości uznane za niegenerujące poza granice kraju.  

 

Na tej podstawie ocenie pod kątem transgranicznym poddano: 

• oddziaływanie na jakość powietrza i klimat; 

• oddziaływanie na ryby; 

• oddziaływanie na ssaki morskie; 

• żegluga i trasy żeglugowe; 

• oddziaływanie na rybołówstwo; 

• oddziaływanie na obszary Natura 2000. 

Oddziaływania, które mogą mieć zasięg transgraniczny, to oddziaływania o charakterze lokalnym, 

odwracalnym, o ograniczonym czasie trwania i związane głównie z etapem układania rurociągu. 

Największy potencjał wpływu ma wystąpienie oddziaływania nieplanowanego tj. detonacji 

napotkanych przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego. Prawdopodobieństwo 

wydarzenia jest niskie, jednak jego wystąpienie może mieć wpływ na środowisko w części morskiej 

Danii. Zastosowanie rekomendowanego zestawu środków minimalizujących pozwala wykluczyć 

powstawanie oddziaływań o charakterze znaczącym. Nie stwierdzono oddziaływań bezpośrednich 

i pośrednich wpływających na środowisko socjoekonomiczne innych państw.  

 

Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 12 Raportu. 

16.16 Działania minimalizujące 

Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie powodowała oddziaływań znaczących na środowisko 

przyrodnicze i społeczne w zakresie planowanych działań projektowych. Mogą wystąpić jednak 

oddziaływania znaczące związane ze zdarzeniami nieplanowanymi, zwłaszcza detonacjami 

niewybuchów. W celu niedopuszczenia do wystąpienia działań znaczących, a także ograniczenia do 

minimum jakichkolwiek oddziaływań Przedsięwzięcia na środowisko, zaproponowano szereg 

rekomendacji minimalizujących jego wpływ na etapie projektowania, ale także w przypadku 

wystąpienia zdarzeń nieplanowanych. Zalecane jest także, aby działania na każdym z etapów były 

wykonywane zgodnie z dobrą praktyką oraz z uwzględnieniem norm oraz przepisów prawnych. 

 

Do kluczowych działań minimalizujących zaliczają się: 

• prowadzenie obserwacji ssaków morskich i stosowanie akustycznych narzędzi odstraszających 

w przypadku znalezienia niewybuchów amunicji i podjęcia decyzji o jej detonacji. W przypadku 

stwierdzenia obecności ssaków morskich w strefie potencjalnych oddziaływań zalecane jest 

wstrzymanie się z jej wykonaniem oraz nie wykonywanie detonacji w okresie letnim 

o największej aktywności morświna w rejonie inwestycji; 
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• prowadzenie obserwacji rejonu potencjalnej detonacji w celu ochrony ryb. W przypadku 

stwierdzenia występowania miejsc przebywania larw i narybku gatunków ważnych  

i wrażliwych w strefie potencjalnego oddziaływania, zaleca się dostosowanie terminu 

przeprowadzenia kontrolowanej eksplozji, tak aby nie była wykonywana w ważnych dla rozwoju 

ryb okresie lub zaniechania jej wykonywania w danym miejscu; 

• objęcie obszaru budowy nadzorem przyrodniczym; 

• prowadzenie wycinki drzew poza okresem lęgowym ptaków (1 marca – 15 września). 

Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 13 Raportu. 

16.17 Monitoring porealizacyjny 

Celem oceny skuteczności podjętych działań minimalizujących oddziaływania Przedsięwzięcia 

prowadzony będzie program monitoringu porealizacyjnego. Program obejmował będzie etap 

budowy w zakresie monitoringu rozprzestrzeniania się i stężenia osadów oraz oceny skuteczności 

działań ograniczających wpływ na ssaki morskie w przypadku zdarzenia nieplanowanego – 

detonacja UXO. Na etapie eksploatacji rurociągu prowadzony będzie monitoring przywracania dna 

morskiego, warunków sedymentacji i strefy przybrzeżnej do stanu pierwotnego. Szczegółowy 

zakres oraz metodyka monitoringu zostanie uzgodniona z właściwymi organami administracji 

środowiskowej i morskiej. 

 

Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 14 Raportu. 

16.18 Zakończenie 

W Polsce projekt Baltic Pipe jest inwestycją o charakterze pionierskim (pod względem skali, 

lokalizacji, specyfiki technicznej), co uniemożliwia porównanie rodzaju i skali oddziaływań z innymi, 

podobnymi przedsięwzięciami. Raport został opracowany w oparciu o wiedzę i doświadczenie 

innych państw, w których realizowane były analogiczne projekty. Zidentyfikowane luki lub 

niedostatki wiedzy nie spowodowały jednak braku rzetelności w opracowaniu oceny oddziaływania 

na środowisko.  

 

Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 15 Raportu. 
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http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/Compatible/PublisherSearch?publisherName=Dyrektor%20Regionalnego%20Zarz%C4%85du%20Gospodarki%20Wodnej%20w%20Szczecinie
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/Compatible/PublisherSearch?publisherName=Dyrektor%20Regionalnego%20Zarz%C4%85du%20Gospodarki%20Wodnej%20w%20Szczecinie
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:02000D0532-20150601
http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/iep/index_en.htm
http://www.wzs.wzp.pl/sites/default/files/files/19683/89272000_1412985316_Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju_2030.pdf
http://www.wzs.wzp.pl/sites/default/files/files/19683/89272000_1412985316_Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju_2030.pdf


 
 

 

 

 

 

1051 

 

Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w 

Bernie dnia 19 września 1979 r. (Dz.U. 1996 nr 58 poz. 263). 

 

Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 

czerwca 1979 r. (Dz.U. 2003 nr 2 poz. 17). 

 

Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzona w Helsinkach 

dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346). 

 

Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie 

do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiskaz dnia 25 czerwca 1998 r.  (Dz. U. z 2003 

r., Nr 78, poz. 706 / Dz. U. UE. L. Nr 124, s. 4-20) („Konwencja z Aarhus”). 

 

Konwencja z dnia 23 czerwca 1979 r. o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 2, poz. 17; „Konwencja bońska”. 

 

Gmina Rewal, 2002a. Uchwała Nr XXXIX/273/02 z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie zmiany 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal, obręb Pogorzelica, 

dotyczącej lokalizacji terminala i przebiegu "Balticpipe". 

 

Gmina Rewal, 2002b. Uchwała nr XLIII/311/02 z dnia 16 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal w obrębie Pogorzelica, 

dotyczącej lądowania gazociągu "Balticpipe" oraz lokalizacji terminala odbiorczego. 

 

Gmina Rewal, 2010a. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rewalprzeyjęta uchwałą nr LVI/389/2010 Rady Gminy Rewal z dnia 26 

marca 2010 r. Rewal. 

 

Gmina Rewal, 2010b. Uchwała Nr LVI/389/10 z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal. 

 

Gmina Rewal, 2012. Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Rewal do roku 2020. 

 

Gmina Trzebiatów, 2003. Uchwała Nr XIII/127/03 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 

25 września 2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

miasta Trzebiatów i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebiatów 

obejmującej przebieg sieci gazociągów wysokiego ciśnienia przez teren gminy, zespół zaporowo-

upustowy, węzeł gazowniczy, terminal odbiorczy w ramach programu BALTICPIPE na obszarze RP. 

 

Gmina Trzebiatów, 2005a. Uchwała NR XXXI/316/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 

kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

lokalizacji zespołu elektrowni wiatrowych w obrębach Roby i Bieczyno w gminie Trzebiatów. 

 

Gmina Trzebiatów, 2005b. Uchwała Nr XXXIV/330/05 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 

30 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego 

obszaru tzw. wojskowego kompleksu mieszkalnego w miejscowości Rogowo. 

 

Gmina Trzebiatów, 2006. Uchwała Nr XL/399/06 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 26 stycznia 

2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

teren Jaromina i za rozdzielnią w rejonie ulicy Kołobrzeskiej w mieście Trzebiatów. 

 

Gmina Trzebiatów, 2008a. Uchwała Nr XV/151/08 z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru lokalizacji elektrowni 

wiatrowych w obrębach Kłodkowo i Wlewo w gminie Trzebiatów. 
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Gmina Trzebiatów, 2008b. Uchwała Nr XXIII/230/08 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 

28 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

miejscowości Rogowo od Mrzeżyna do granicy portu w Dźwirzynie. 

 

Gmina Trzebiatów, 2012a. Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzebiatówprzyjęta uchwałą nr XXIV/191/12 Rady Miejskiej w Trzebiatowie 

z dnia 28 czerwca 2012 r. Trzebiatów. 

 

Gmina Trzebiatów, 2012b. Uchwała XXIV/191/12 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 czerwca 

2012r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Trzebiatów. 

 

Gmina Trzebiatów, 2014. Uchwała Nr LI/438/14 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 25 września 

2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębach: 

Sadlno i Chomętowo w gminie Trzebiatów. 

 

IMO (International Maritime Organization), 2013. International Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978 (MARPOL 73/78), Revised Annex 5 

entered into force on 1 January 2013. 

 

IMO (International Maritime Organization), 2017. International Convention for the Control and 

Management of Ships' Ballast Water and Sediments (BWM). Adoption: 13 February 2004; Entry 

into force: 8 September 2017. 

 

MGMiŻŚ, 2018c. Postanowienie z dnia 3 lutego 2018 r. dotyczące zawieszania postępowań 

dotyczących pozwoleń lokalizacyjnych w polskich obszarach morskich, do czasu przyjęcia w drodze 

rozporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego dla tych obszarów [online]. BIP MGMiŻŚ, 

2018. [dostęp: 26.10.2018]. Dostępny w Internecie: 

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-morska-ogloszenia-i-

obwieszczenia/zawieszanie-postepowan-dotyczacych-pozwolen-lokalizacyjnych-w-polskich-

obszarach-morskich-do-czasu-przyjecia-w-drodze-rozporzadzenia-planow-zagospodarowania-

przestrzennego-dla-tych-obszarow.html. 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej, 2018a. Postanowienie nr. nr 9/BIS/18 z dnia 16.03.2018 w 

sprawie wydania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Baltic Pipe – odcinek zachodni BP 

„W” w EEZ PL, Warszawa. 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej, 2018b. Postanowienie nr 10/BIS/18 z dnia 19.03.2018 w sprawie 

wydania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Baltic Pipe – odcinek centralny BP „M” w EEZ 

PL, Warszawa. 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej, 2018c. Postanowienie nr 11/BIS/18 z dnia 21.03.2018 w sprawie 

wydania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Baltic Pipe – odcinek północny BP „N” w EEZ 

PL, Warszawa. 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej, 2018d. Postanowienie nr 14/BIS/18 z dnia 11.04.2018 w sprawie 

wydania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Baltic Pipe – odcinek centralny BP „M” w 

WMT. Warszawa. 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej, 2018e. Postanowienie nr 16/BIS/18 z dnia 16.04.2018 w sprawie 

wydania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Baltic Pipe – odcinek zachodni BP „W” w 

WMT, Warszawa. 

 

https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-morska-ogloszenia-i-obwieszczenia/zawieszanie-postepowan-dotyczacych-pozwolen-lokalizacyjnych-w-polskich-obszarach-morskich-do-czasu-przyjecia-w-drodze-rozporzadzenia-planow-zagospodarowania-przestrzennego-dla-tych-obszarow.html
https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-morska-ogloszenia-i-obwieszczenia/zawieszanie-postepowan-dotyczacych-pozwolen-lokalizacyjnych-w-polskich-obszarach-morskich-do-czasu-przyjecia-w-drodze-rozporzadzenia-planow-zagospodarowania-przestrzennego-dla-tych-obszarow.html
https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-morska-ogloszenia-i-obwieszczenia/zawieszanie-postepowan-dotyczacych-pozwolen-lokalizacyjnych-w-polskich-obszarach-morskich-do-czasu-przyjecia-w-drodze-rozporzadzenia-planow-zagospodarowania-przestrzennego-dla-tych-obszarow.html
https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-morska-ogloszenia-i-obwieszczenia/zawieszanie-postepowan-dotyczacych-pozwolen-lokalizacyjnych-w-polskich-obszarach-morskich-do-czasu-przyjecia-w-drodze-rozporzadzenia-planow-zagospodarowania-przestrzennego-dla-tych-obszarow.html
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Ministerstwo Obrony Narodowej, 2018f. Postanowienie nr 22/BIS/18 z dnia 20.06.2018 w sprawie 

wydania pozwolenia dla zadania inwestycyjnego pn.: „Baltic Pipe – odcinek północny 2 BP „N2” w 

EEZ PL, Warszawa. 

 

Ministerstwo Środowiska, 2017c. Decyzja Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2017 r. nr DGK-

IV.4770.267.2016.KA ustanawiająca koncesję nr 60/2009/Ł., Warszawa. 

 

Ministerstwo Środowiska, 2018. Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz 

wydobywanie węglowodorów oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i 

podziemne składowanie odpadów wg stanu na 30-11-2018 r., Warszawa. 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469). 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1121). 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 

poz. 1945) 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne (Dz.U. 2018 poz. 755). 

 

OSPAR, 2009. Agreement on CEMP Assessment Criteria for the QSR 2010. 

 

OSPAR, 2009. Overview of the impacts of anthropogenic underwater sound in the marine 

environment, Vol. OSPAR Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-

East Atlantic, London.  

 

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju [w:] Uchwale nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

(M.P. z 2017 r. poz. 260) – s. 312. 

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Polityki energetycznej Polski do 2030 roku [online]. 

Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, 2009. [dostęp: 6.12.2018]. Dostępny w Internecie: 

http://www.toe.pl/pl/wybrane-dokumenty/rok-2009?download=304:prognoza-oddzialywania-na-

srodowisko-dla-polityki-energetycznej-polski-do-2030-roku&start=80. 

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Strategii "Bezpieczeństwo energetyczne i 

środowisko" [online]. Ministerstwo Środowiska. [dostęp: 5.12.2018]. Dostępny w Internecie: 

https://archiwum.mos.gov.pl/g2/big/2011_09/da29baeb80af02001ac30fb75dc9a176.pdf. 

 

Prognoza ddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich 

wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 

w skali 1: 200 000[dostęp: 5.12.2018]. Dostępny w Internecie: 

http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/POM_v1_Prognoza_OOS-kompr.pdf. 

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji 

i Rozwoju w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 [online]. 

[dostęp: 5.12.2018]. Dostępny w Internecie:  

http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/POM_v1_projekt_rozporzadzenia.pdf. 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20170000260
http://www.toe.pl/pl/wybrane-dokumenty/rok-2009?download=304:prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-dla-polityki-energetycznej-polski-do-2030-roku&start=80
http://www.toe.pl/pl/wybrane-dokumenty/rok-2009?download=304:prognoza-oddzialywania-na-srodowisko-dla-polityki-energetycznej-polski-do-2030-roku&start=80
https://archiwum.mos.gov.pl/g2/big/2011_09/da29baeb80af02001ac30fb75dc9a176.pdf
http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/POM_v1_Prognoza_OOS-kompr.pdf.
http://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2018/06/POM_v1_projekt_rozporzadzenia.pdf


 
 

 

 

 

 

1054 

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru 

specjalnej ochrony ptaków „Zatoka Pomorska” (kod obszaru PLB990003) z dnia 08.01.2016, 2016.  

 

Projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (kod obszaru PLH990002) z dnia 

08.01.2016, 2016. 

 

Projects of Common Interest [online]. EuropeanCommission. [dostęp: 12.12.2018]. Dostępny 

w Internecie: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest. 

 

Regulation by the Minister of Environment, 2001. September 27, 2001 regarding the waste 

catalogue of materials. Journal of Laws of 2001 No. 112, item 1206. 

 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640).  
 

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 października 2015 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. 2015 poz. 1694). 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. poz. 1923).  

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 85). 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych. (Dz. U. z 2016, poz. 1187). 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zestawu celów 
środowiskowych dla wód morskich (Dz.U. poz. 593).  

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia. (Dz. U. nr 204, poz. 1728). 
 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad 
jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2016 r. poz. 1602). 

 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. 
w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające 
decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 
i (WE) nr 715/2009 (Dz. Urz. UE L 115 z 25.04.2013, str. 39—75, z póżn. zm).  

 

Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure Projects of Common 

Interest (PCIs) [online]. Komisja Europejska, 2013. [dostęp: 5.12.2018]. Dostępny w Internecie:  

http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf. 

 

Uchwała Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z 19 października 2010 r. 

(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr136, poz. 2708. 

 

Uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

"Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r." (M.P. 2014 poz. 469). 

 

Uchwała Nr XXXIX/195/16 Rady Gminy Rewal z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia 

"Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

na lata 2017 - 2022 Spółki Wodociągi Rewal Sp. z o. o."  

 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf.
http://rbgp.pl/files/109__123.pdf
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Uchwała Nr XLVI/259/17 Rady Gminy Rewal z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie przyjęcia 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rewal na lata 2017 – 2025. 

 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 

2096). 

 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566, z późn. zm.). 

 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126, 

z późn.). 

 

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 

morskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2214) 

 

Ustawa 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) 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego 

skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2017 r. poz. 2302). 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. 

zm.). 

 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów 

morskich" (Dz. U. z 2016 r., poz. 678). 

 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz. 1614, z późn. zm.). 

 

Urząd Morski w Szczecinie (UMS), 2015. Zarządzenia Porządkowego nr 1 Dyrektora Urzędu 

Morskiego w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ochrony terenów pasa technicznego 

(Dz. U. woj. zachodniopomorskiego poz. 2468). 

 

Urząd Morski w Szczecinie, 2018. Decyzja nr 3/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wydania 

pozwolenia na układanie i utrzymywanie podmorskiego rurociągu w wodach morza terytorialnego 

dla przedsięwzięcia pn. Baltic Pipe – odcinek zachodni BP „W” w WMT. Szczecin. 

 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2014r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie 

PLB320010 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1926). 

 

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-
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(Stanisławczyk, 2018). 344 
Tabela 9-23 Łączne emisje pochodzące ze wszystkich statków na Morzu Bałtyckim w 2016 r 

(Johansson i Jalkanen, 2017). 345 
Tabela 9-24 Znaczenie oddziaływania na klimat i jakość powietrza w wariancie preferowanym (WP 

– Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 347 
Tabela 9-25 Porównanie wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza ze statków poruszających się 

po Morzu Bałtyckim i w wyniku budowy i eksploatacji Projektu i Przedsięwzięcia Baltic Pipe oraz 

emisji z terytorium Polski (w uśrednionym przeliczeniu na rok w tonach). 348 
Tabela 9-26 Znaczenie oddziaływania na podwodny klimat akustyczny w wariancie preferowanym 

(WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 355 
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Tabela 9-27 Współrzędne punktów, z których wykonana została dokumentacja fotograficzna dla 

lokalizacji Niechorze-Pogorzelica. 362 
Tabela 9-28 Współrzędne punktów, z których wykonana została dokumentacja fotograficzna dla 

lokalizacji Rogowo. 365 
Tabela 9-29 Znaczenie oddziaływania na krajobraz w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-

Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 367 
Tabela 9-30 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 

Przedsięwzięcia. 368 
Tabela 9-31 Współrzędne położenia umownej linii brzegowej (w układzie PUWG 1992) i jej zmiany 

w latach 2004-2012 dla wariantu Niechorze-Pogorzelica (na podstawie IMG, 2013). 383 
Tabela 9-32 Współrzędne położenia umownej linii brzegowej (w układzie PUWG 1992) i jej zmiany 

w latach 2004-2012 dla wariantu Rogowo (opracowanie własne na podstawie IMG, 2013). 392 
Tabela 9-33 Charakterystyka pięter wodonośnych w JCWPd nr 8 (PIG-PIB, 2013a). 394 
Tabela 9-34 Ocena stanu JCWPd nr 8 na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego (GIOŚ, 

2013a; GIOŚ 2017a) 396 
Tabela 9-35 Charakterystyka pięter wodonośnych w JCWPd nr 9 (PIG-PIB, 2013a). 400 
Tabela 9-36 Ocena stanu JCWPd nr 9 na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego (GIOŚ, 

2013a; GIOŚ 2017a). 402 
Tabela 9-37 Wyniki oceny stanu JCWP przybrzeżnych Sarbinowo – Dziwna (CWIIWB8) w 2016 roku 

(WIOŚ w Szczecinie, 2017b). 412 
Tabela 9-38 Znaczenie oddziaływania na geologię oraz wody podziemne i powierzchniowe w 

wariancie preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – 

Rogowo). 418 
Tabela 9-39 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 

Przedsięwzięcia. 419 
Tabela 9-40 Krajowa emisja gazów cieplarnianych w roku bazowym i w 2016 r. (KOBiZE, 2018b).

 428 
Tabela 9-41 Poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu. 430 
Tabela 9-42 Aktualny stan jakości powietrza w miejscowości Pogorzelica. 431 
Tabela 9-43 Zestawienie wyników obliczeń i porównanie ich z wartościami dopuszczalnymi - wariant 

Niechorze-Pogorzelica. 431 
Tabela 9-44 Aktualny stan jakości powietrza w miejscowościach Rogowo/Mrzeżyno. 432 
Tabela 9-45 Zestawienie wyników obliczeń i porównanie ich z wartościami dopuszczalnymi - wariant 

Rogowo. 433 
Tabela 9-46 Znaczenie oddziaływania na klimat i jakość powietrza w wariancie preferowanym (WP 

– Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 435 
Tabela 9-47 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 

Przedsięwzięcia. 436 
Tabela 9-48 Emisje GHG na etapie eksploatacji Baltic Pipe i wskaźniki emisji zastosowane do ich 

wyliczenia (IPCC, 2006), wartości przybliżone. 439 
Tabela 9-49 Łączna emisja GHG w 2016 (KOBiZE, 2018b). 439 
Tabela 9-50 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dla obiektów i działalności innych niż drogi 

lub linie kolejowe. 442 
Tabela 9-51 Wyniki pomiarów tła akustycznego. 443 
Tabela 9-52 Wyniki obliczeń poziomów hałasu w punktach odbiorczych dla wariantu Niechorze-

Pogorzelica.  446 
Tabela 9-53 Wyniki obliczeń poziomów hałasu w punktach odbiorczych dla wariantu Rogowo. 

  451 
Tabela 9-54 Znaczenie oddziaływania na klimat akustyczny w wariancie preferowanym (WP – 

Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 456 
Tabela 9-55 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 

Przedsięwzięcia. 457 
Tabela 9-56 Lista taksonów fitoplanktonu stwierdzonych podczas badań środowiskowych w 

obszarze planowanej budowy podmorskiego gazociągu Baltic Pipe w polskich obszarach morskich.

 463 
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Tabela 9-57 Lista taksonów mezozooplanktonu stwierdzonych podczas badań środowiskowych 

w obszarze planowanej budowy podmorskiego gazociągu Baltic Pipe w polskich obszarach 

morskich. 471 
Tabela 9-58 Wyniki oceny wrażliwości planktonu na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia. 472 
Tabela 9-59 Znaczenie oddziaływania na plankton w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-

Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 474 
Tabela 9-60 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 

Przedsięwzięcia. 475 
Tabela 9-61 Skład taksonomiczny makrozoobentosu dna miękkiego i twrdego na badanych 

odcinkach Niechorze, Rogowo i odcinku wspólnym w 2018 r. (IMG, 2018). 482 
Tabela 9-62 Charakterystyka gatunków makrozoobentosu będących przedmiotem oceny 

oddziaływania na środowisko i stwierdzonych w strefie potencjalnych oddziaływań Przedsięwzięcia.

 484 
Tabela 9-63 Określenie znaczenia fitobentosu i makrozoobentosu występujących w rejonie 

Przedsięwzięcia. 487 
Tabela 9-64 Wrażliwość bentosu na oddziaływania na etapie budowy, eksploatacji i demontażu 

rurociągu. 488 
Tabela 9-65 Znaczenie oddziaływania na bentos w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-

Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 492 
Tabela 9-66 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 

Przedsięwzięcia. 497 
Tabela 9-67 Lista gatunków ryb złowionych w rejonie realizacji Przedsięwzięcia w rozważanych 

wariantach w podziale na poszczególne narzędzia badawcze (na podstawie wyników badań 

ichtiofauny 2017-2018). 503 
Tabela 9-68 Wykaz gatunków ryb, na które ze względu na rzadkość występowania w rejonie 

realizacji, inwestycja nie będzie powodować istotnych oddziaływań. 517 
Tabela 9-69 Klasyfikacja znaczenia zasobów gatunków ryb wybranych do oceny oddziaływania BP.

 519 
Tabela 9-70 Wrażliwość poszczególnych gatunków ryb na wzrost zawartości zawiesiny w toni 

wodnej. 520 
Tabela 9-71 Lista wybranych gatunków ryb wraz z oceną podatności na potencjalne oddziaływania 

Przedsięwzięcia na etapie budowy i likwidacji. 521 
Tabela 9-72 Lista wybranych gatunków ryb wraz z oceną stopnia wrażliwości na potencjalne 

oddziaływania Przedsięwzięcia na etapie eksploatacji. 522 
Tabela 9-73 Ocena wrażliwości poszczególnych gatunków ryb na oddziaływania. 522 
Tabela 9-74 Znaczenie oddziaływania ryby w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-

Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 525 
Tabela 9-75 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 

Przedsięwzięcia. 532 
Tabela 9-76 Okresy tarła kluczowych gatunków ryb w południowym Bałtyku (x – występowanie 

tarła  w danym miesiącu). 533 
Tabela 9-77 Maksymalne strefy oddziaływania hałasu na ryby w wariancie Niechorze-Pogorzelica.

 534 
Tabela 9-78 Maksymalne strefy oddziaływania hałasu na ryby w wariancie Rogowo. 534 
Tabela 9-79 Wyniki oceny oddziaływania nieplanowanego w postaci detonacji niewybuchów na 

ryby. 535 
Tabela 9-80 Obserwacje fok w rejonie obu wariantów Przedsięwzięcia w roku 2018 na podstawie 

zgłoszeń do Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu 

Gdańskiego (Stacja Morska IOUG, 2018). 542 
Tabela 9-81 Klasyfikacja znaczenia zasobów gatunków ssaków morskich wybranych do oceny 

oddziaływania Przedsięwzięcia. 543 
Tabela 9-82 Kryteria reakcji morświnów na ekspozycję hałasu (SPL poziom ciśnienia akustycznego 

(sound pressure level), SEL – poziom dźwięku (sound exposure level) (Southall et al., 2007, Lucke 

et al., 2009). 545 
Tabela 9-83 Kryteria reakcji szarytek i fok pospolitych (Southall et al., 2007). 546 
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Tabela 9-84 Wrażliwość ssaków morskich na oddziaływania związane z budową, eksploatacją i 

likwidacją rurociągu. 547 
Tabela 9-85 Istniejące presje antropogeniczne oddziałujące na ssaki morskie w Bałtyku. 553 
Tabela 9-86 Znaczenie oddziaływania na ssaki morskie w wariancie preferowanym (WP – 

Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 554 
Tabela 9-87 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 

Przedsięwzięcia. 558 
Tabela 9-88 Maksymalne strefy oddziaływania PTS i TTS na ssaki morskie w wariancie Niechorze-

Pogorzelica. 560 
Tabela 9-89 Maksymalne strefy oddziaływania PTS i TTS na ssaki morskie w wariancie Rogowo.

 560 
Tabela 9-90 Wyniki oceny oddziaływania nieplanowanego w postaci detonacji niewybuchów na 

ssaki morskie. 560 
Tabela 9-91 Wyniki liczeń ptaków morskich odnotowanych w poszczególnych miesiącach badań  w 

rejonie planowanej inwestycji. 566 
Tabela 9-92 Wykaz i charakterystyka gatunków ptaków morskich, nie objętych szczegółowa ocena 

oddziaływania (SMDI Grupa Doradcza, 2015). 573 
Tabela 9-93 Znaczenie gatunków ptaków morskich wziętych pod uwagę w OOŚ (SMDI Grupa 

Doradzcza, 2015). 575 
Tabela 9-94 Wykaz gatunków ptaków morskich uwzględnionych w ocenie oddziaływania na 

środowisko  z oceną ich podatności na oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia (na podstawie 

Szwemmer i in., 2011). 576 
Tabela 9-95 Wyniki oceny wrażliwości poszczególnych gatunków ptaków narażonych na 

oddziaływania ze strony Przedsięwzięcia. 577 
Tabela 9-96 Znaczenie oddziaływania na ptaki morskie w wariancie preferowanym (WP – 

Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 581 
Tabela 9-97 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 

Przedsięwzięcia. 586 
Tabela 9-98 Liczba sekwencji sygnałów nietoperzy ogółem i sklasyfikowanych według okresów 

migracji w strefie oddziaływania Przedsięwzięcia w rozważanych wariantach (MIG 2017-18). 593 
Tabela 9-99 Wrażliwość nietoperzy migrujących nad obszarem morza na oddziaływania związane  

z budową, eksploatacją i likwidacją rurociągu. 595 
Tabela 9-100 Znaczenie oddziaływania na nietoperze migrujące w wariancie preferowanym (WP – 

Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 596 
Tabela 9-101 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 

Przedsięwzięcia. 597 
Tabela 9-102 Kategorie wyników zintegrowanej oceny różnorodności biologicznej (HELCOM, 

2017g). 600 
Tabela 9-103 Wynik ze zintegrowanej oceny siedlisk dennych (HELCOM, 2017g). 602 
Tabela 9-104 Wynik ze zintegrowanej oceny planktonu (HELCOM, 2017g). 602 
Tabela 9-105 Wynik ze zintegrowanej oceny ryb na morzu otwartym (HELCOM, 2017g). 604 
Tabela 9-106 Wynik ze zintegrowanej oceny fok (HELCOM, 2017g). 605 
Tabela 9-107 Wynik ze zintegrowanej oceny ptaków morskich (HELCOM, 2017g). 606 
Tabela 9-108 Wielkość populacji poszczególnych gatunków ptaków stanowiących przedmiot 

ochrony  w obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 (na podstawie SDF obszaru Natura 

2000 Zatoka Pomorska PLB990003). 614 
Tabela 9-109 Istniejące zagrożenia (presje) antropogeniczne dla zachowania właściwego stanu 

ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 

Zatoka Pomorska PLB990003 (na podstawie projektu planu ochrony dla obszaru Natura Zatoka 

Pomorska PLB990003). 618 
Tabela 9-110 Wyniki oceny wrażliwości poszczególnych gatunków ptaków stanowiących przedmiot 

ochrony w obszarze Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 narażonych na oddziaływania ze 

strony Przedsięwzięcia (na podstawie dostępnych materiałów). 620 
Tabela 9-111 Istniejące zagrożenia (presje) antropogeniczne dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w 
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obszarze Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 (na podstawie projektu planu 

ochrony dla obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002). 623 
Tabela 9-112 Wyniki oceny wrażliwości morświna Phocoena phocoena stanowiącego przedmiot 

ochrony  w obszarze Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 na oddziaływania ze 

strony Przedsięwzięcia (na podstawie na podstawie SMDI Grupa Doradcza, 2015). 625 
Tabela 9-113 Znaczenie oddziaływania na ptaki morskie będące przedmiotem ochrony w obszarze 

Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-

Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 628 
Tabela 9-114 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 

Przedsięwzięcia obszar Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003. 634 
Tabela 9-115 Znaczenie oddziaływania na morświna Phocoena phocoena stanowiącego przedmiot 

ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002  w wariancie 

preferowanym (WP – Niechorze-Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 640 
Tabela 9-116 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań w rozważanych wariantach 

Przedsięwzięcia. 643 
Tabela 9-117 Maksymalne strefy oddziaływania PTS i TTS na morświna Phocoena phocoena w 

wariancie Niechorze-Pogorzelica. 645 
Tabela 9-118 Maksymalne strefy oddziaływania PTS i TTS na morświna Phocoena phocoena w 

wariancie Rogowo. 645 
Tabela 9-119 Wyniki oceny oddziaływania nieplanowanego w postaci detonacji niewybuchów na 

morświna Phocoena phocoena. 646 
Tabela 9-120 Lista zidentyfikowanych chronionych gatunków mszaków wraz z informacją na temat 

ich szacowanego udziału powierzchniowego w płacie, na którym zlokalizowane jest Przedsięwzięcie 

w wariancie Niechorze-Pogorzelica (na podstawie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej). 655 
Tabela 9-121 Lista zidentyfikowanych chronionych gatunków mszaków wraz z informacją na temat 

ich szacowanego udziału powierzchniowego w płatach, na których zlokalizowane jest 

Przedsięwzięcie w wariancie Rogowo (na podstawie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej).

 657 
Tabela 9-122 Charakterystyka zbiorowisk roślinnych zidentyfikowanych w obszarze planowanym 

do przekształcenia w ramach Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo oraz jego sąsiedztwie (na 

podstawie dokumentacji zbiorowisk roślinnych (PBE Natura, 2018a)). 660 
Tabela 9-123 Charakterystyka stwierdzonych obcych gatunków inwazyjnych flory (na podstawie 

dokumentacji inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 663 
Tabela 9-124 Charakterystyka wymagań ekologicznych stwierdzonych obcych gatunków 

inwazyjnych flory (na podstawie dokumentacji inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 664 
Tabela 9-125 Wyniki obserwacji z punktu P1 – skład gatunkowy ornitofauny w okresie migracji 

wiosennej i jesiennej w rejonie Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (na podstawie 

dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej). 668 
Tabela 9-126 Aktywność nietoperzy na transekcie nasłuchowym T2 zlokalizowanym w rejonie 

Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica w kolejnych seriach kontroli. 670 
Tabela 9-127 Wyniki obserwacji z punktu P3 – skład gatunkowy ornitofauny w okresie migracji 

wiosennej i jesiennej w rejonie Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (na podstawie dokumentacji 

inwentaryzacji przyrodniczej). 674 
Tabela 9-128 Aktywność nietoperzy na transekcie nasłuchowym T1 oraz punkcie nasłuchowym PN1 

zlokalizowanym w rejonie Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo w kolejnych seriach kontroli (na 

podstawie dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej). 676 
Tabela 9-129 Zinwentaryzowane w rejonie Przedsięwzięcia obce gatunki inwazyjne fauny (na 

podstawie dokumentacji inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 679 
Tabela 9-130 Znaczenie gatunków flory zidentyfikowanych w obszarze Przedsięwzięcia oraz jego 

sąsiedztwie w obu rozważanych wariantach. 681 
Tabela 9-131 Wrażliwość gatunków flory na oddziaływania Przedsięwzięcia. 683 
Tabela 9-132 Znaczenie gatunków bezkręgowców, herpetofauny oraz teriofauny z wyłączeniem 

chiropterofauny zidentyfikowanych w obszarze Przedsięwzięcia oraz jego sąsiedztwie w obu 

rozważanych wariantach. 685 
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Tabela 9-133 Znaczenie gatunków lęgowych ornitofauny zidentyfikowanych w obszarze 

Przedsięwzięcia oraz jego sąsiedztwie w obu rozważanych wariantach. 685 
Tabela 9-134 Znaczenie gatunków chiropterofauny zidentyfikowanych w obszarze Przedsięwzięcia 

oraz jego sąsiedztwie w obu rozważanych wariantach. 686 
Tabela 9-135 Wrażliwość gatunków fauny na oddziaływania Przedsięwzięcia. 689 
Tabela 9-136 Znaczenie oddziaływania na florę w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-

Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 692 
Tabela 9-137 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań na florę i mykobiotę w 

rozważanych wariantach Przedsięwzięcia. 693 
Tabela 9-138 Znaczenie oddziaływania na faunę w wariancie preferowanym (WP – Niechorze-

Pogorzelica) i w wariancie alternatywnym (WA – Rogowo). 701 
Tabela 9-139 Czynniki wpływające na skalę i znaczenie oddziaływań na faunę w rozważanych 

wariantach Przedsięwzięcia 703 
Tabela 9-140 Czynniki charakteryzujące różnorodność biologiczną w obszarze Przedsięwzięcia w 

jego rozważanych wariantach wzięte pod uwagę podczas oceny. 716 
Tabela 9-141 Charakterystyka siedlisk przyrodniczych zidentyfikowanych w obszarze 

Przedsięwzięcia  w wariancie Niechorze-Pogorzelica oraz jego sąsiedztwie na podstawie wyników 

inwentaryzacji przyrodniczej. 722 
Tabela 9-142 Charakterystyka siedlisk przyrodniczych zidentyfikowanych w obszarze 

Przedsięwzięcia  w wariancie Rogowo oraz jego sąsiedztwie na podstawie wyników inwentaryzacji 

przyrodniczej. 724 
Tabela 9-143 Istniejące zagrożenia (presje) antropogeniczne dla zachowania właściwego stanu 

ochrony siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski 

PLH320017 (na podstawie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-
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nasłuchowych wzdłuż planowanego przebiegu gazociągu Baltic Pipe (MIG, 2019). 541 
Rysunek 9-88 Audiogramy morświna (Kastelein et al., 2005; Andersen, 1970; Popov et al., 1986).

 544 
Rysunek 9-89 Podwodne audiogramy foki pospolitej i szarytki (źródło: Audiogramy fok pospolitych 

zmodyfikowane z (Kastak i Schusterman, 1998; Terhune, 1988; Møhl,1968). Audiogram szarytki 

zmodyfikowany z (Ridgway i Joyce, 1975). 546 
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Rysunek 9-90 Poziomy i częstotliwości antropogenicznych i naturalnych źródeł dźwięku w 

środowisku morskim (źródło: Boyd et al., 2008; OSPAR, 2009). 551 
Rysunek 9-91 Typowe zakresy częstotliwości dźwięków generowanych przez ssaki morskie i ryby  

w porównaniu z nominalnymi dźwiękami o niskiej częstotliwości związanymi z komercyjną żeglugą 

(OSPAR, 2009). 551 
Rysunek 9-92 Procentowy udział głównych gatunków ptaków morskich stwierdzonych podczas 

programu badań. 567 
Rysunek 9-93 Wyniki modelowania zagęszczenia lodówki w lutym 2018 (MIG, 2019). 568 
Rysunek 9-94 Wyniki modelowania zagęszczenia markaczki w kwietniu 2018 (MIG, 2019). 569 
Rysunek 9-95 Wyniki modelowania zagęszczenia uhli w miesiącu luty 2018 (IMG, 2019). 570 
Rysunek 9-96 Zasolenie w różnych obszarach Morza Bałtyckiego (lewy rysunek; ang. bottom 

salinity – pl. zasolenie dna) oraz całkowita liczba gatunków w zlewniach (bezkręgowce, ryby, ssaki, 

ptaki, makrofity; ang. number of species – pl. liczba gatunków). Niebieskie wykresy kołowe 

pokazują, w jaki sposób proporcje gatunków słodkowodnych, słonawych i morskich przesuwają się 

wzdłuż gradientu zasolenia (ang. proportion of macrospecies by origin – pl. proporcja 

makrogatunków według pochodzenia; ang. marine – pl. morskie; ang. brackish – pl. słonawe; ang. 

freshwater – pl słodkowodne) (Furman i in., 2014) (HELCOM, 2017g). 600 
Rysunek 9-97 Podział Morza Bałtyckiego na 17 zlewni opartych na topografii i hydrologii. 601 
Rysunek 9-98 Lokalizacja rozważanych wariantów Przedsięwzięcia na morzu na tle Morskich 

Obszarów Chronionych (na podstawie danych geoprzestrzennych HELCOM). 610 
Rysunek 9-99 Lokalizacja wariantów Przedsięwzięcia na tle obszarów Natura 2000 (Trasa Baltic 

Pipe -wariant Niechorze-Pogorzelica; Trasa Baltic Pipe – wariant altern. – wariant Rogowo). 614 
Rysunek 9-100 Lokalizacja wariantów Przedsięwzięcia na tle stanowisk siedliska przyrodniczego 

1110 badanych w polskich obszarach morskich (na podstawie 

http://morskiesiedliska.gios.gov.pl/pl/o-programie/monitoring-siedlisk/metodyka/60-piaszczyste-

lawice-podmorskie-1110). 623 
Rysunek 9-101 Położenie Przedsięwzięcia na lądzie w wariancie Niechorze-Pogorzelica  w 

odniesieniu do lokalizacji istniejących obszarów i obiektów chronionych oraz korytarzy 

ekologicznych (na podstawie danych geoprzestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane oraz Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk).

 653 
Rysunek 9-102 Położenie Przedsięwzięcia na lądzie w wariancie Rogowo w odniesieniu do lokalizacji 

istniejących obszarów i obiektów chronionych oraz korytarzy ekologicznych (na podstawie danych 

geoprzestrzennych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska http://www.gdos.gov.pl/dane-i-

metadane oraz Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk). 654 
Rysunek 9-103 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (z uwzględnieniem 

terenu budowy) na tle wyników inwentaryzacji flory i mykobioty (na podstawie dokumentacji 

inwentaryzacji przyrodniczej). 656 
Rysunek 9-104 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu budowy) 

na tle wyników inwentaryzacji flory i mykobioty (na podstawie dokumentacji inwentaryzacji 

przyrodniczej). 658 
Rysunek 9-105 Lokalizacja obszaru planowanego do przekształcenia w ramach Przedsięwzięcia w 

wariancie Rogowo na tle zidentyfikowanych zbiorowisk roślinnych (na podstawie rozpoznania 

zbiorowisk roślinnych). 659 
Rysunek 9-106 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (z uwzględnieniem 

terenu budowy) na tle wyników inwentaryzacji obcych gatunków inwazyjnych roślin i grzybów (na 

podstawie dokumentacji inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 661 
Rysunek 9-107 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu budowy) 

na tle wyników inwentaryzacji obcych gatunków inwazyjnych roślin i grzybów (na podstawie 

dokumentacji inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 662 
Rysunek 9-108 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (z uwzględnieniem 

terenu budowy) na tle wyników inwentaryzacji bezkręgowców (na podstawie dokumentacji 

inwentaryzacji przyrodniczej). 665 
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Rysunek 9-109 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (z uwzględnieniem 

terenu budowy) na tle wyników inwentaryzacji gadów i płazów (na podstawie dokumentacji 

inwentaryzacji przyrodniczej). 667 
Rysunek 9-110 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu budowy) 

na tle wyników inwentaryzacji bezkręgowców (na podstawie dokumentacji inwentaryzacji 

przyrodniczej). 671 
Rysunek 9-111 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu budowy) 

na tle wyników inwentaryzacji gadów i płazów (na podstawie dokumentacji inwentaryzacji 

przyrodniczej). 672 
Rysunek 9-112 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu budowy) 

na tle wyników inwentaryzacji ssaków (z wyłączeniem nietoperzy) (na podstawie dokumentacji 

inwentaryzacji przyrodniczej). 676 
Rysunek 9-113 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (z uwzględnieniem 

terenu budowy) na tle wyników inwentaryzacji obcych gatunków inwazyjnych fauny (na podstawie 

dokumentacji inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 678 
Rysunek 9-114 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu budowy) 

na tle wyników inwentaryzacji obcych gatunków inwazyjnych fauny (na podstawie dokumentacji 

inwentaryzacji gatunków inwazyjnych). 679 
Rysunek 9-115 Przybliżone położenie Przedsięwzięcia na lądzie w wariancie Niechorze-Pogorzelica  

(fioletowa linia przerywana) na tle mapy prezentującej lokalizację przedmiotów ochrony obszaru 

Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 (na podstawie dokumentacji 

do Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski 

PLH320017). 721 
Rysunek 9-116 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica (z 

uwzględnieniem terenu budowy) na tle wyników inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych. 722 
Rysunek 9-117 Przybliżone położenie Przedsięwzięcia na lądzie w wariancie Rogowo (fioletowa 

linia przerywana) na tle mapy prezentującej lokalizację przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 

Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017 (na podstawie dokumentacji do Planu Zadań 

Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017). 723 
Rysunek 9-118 Lokalizacja Przedsięwzięcia w wariancie Rogowo (z uwzględnieniem terenu 

budowy) na tle wyników inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych. 724 
Rysunek 9-119 Przybliżone położenie Przedsięwzięcia na lądzie w wariancie Niechorze-

Pogorzelica (czerwona linia przerywana) na tle mapy prezentującej lokalizację stanowisk ptaków – 

przedmiotów ochrony na terenie obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 (na 

podstawie dokumentacji do Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże 

Trzebiatowskie PLB320010). 730 
Rysunek 9-120 Przybliżone położenie Przedsięwzięcia na lądzie w wariancie Rogowo (czerwona linia 

przerywana) na tle mapy prezentującej lokalizację stanowisk ptaków – przedmiotów ochrony na 

terenie obszaru Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010 (źródło: opracowanie własne na 

podstawie dokumentacji do Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wybrzeże 

Trzebiatowskie PLB320010). 731 
Rysunek 9-121 Intensywność ruchu morskiego na podstawie danych AIS z 2016 r. 745 
Rysunek 9-122 Rozmieszczenie głównych i zwyczajowych tras żeglugowych na południowym 

Bałtyku  i rozkład natężenia ruchu statków dysponujących systemem AIS (Instytut Morski w 

Gdańsku, 2015). 745 
Rysunek 9-123 Ilość statków przekraczających trasę Baltic Pipe (wariant Niechorze-Pogorzelica) 

w 2016 r. (Ramboll, 2018). 746 
Rysunek 9-124 Ilość statków przekraczających trasę Baltic Pipe w granicach polskich obszarów 

morskich – od granicy strefy spornej do miejsca na ląd (wariant Niechorze-Pogorzelica) w 2016 r. 

(Ramboll, 2018). 746 
Rysunek 9-125 Ilość statków przekraczających trasę Baltic Pipe w granicach polskich obszarów 

morskich (wariant Niechorze-Pogorzelica) w 2016 r. w podziale na głębokość zanurzenia (Ramboll, 

2018). 747 
Rysunek 9-126 Udział procentowy poszczególnych rodzajów statków na trasie I w punkcie 

przecięcia  z przebiegiem Baltic Pipe w 2016 r. 747 
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Rysunek 9-127 Projekt planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, 

morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 ze stycznia 2019 r. (mapa 

w pełnej rozdzielczości dostępna na stronie www.umgdy.gov.pl) 749 
Rysunek 9-128 Przestrzenny rozkład wypadków na Morzu Bałtyckim w latach 2011-2015 (HELCOM, 

2018). 750 
Rysunek 9-129 Mapa wariantów Przedsięwzięcia na tle podobszarów, kwadratów rybackich i 

kwadratów ICES. 761 
Rysunek 9-130 Wielkość połowów w poszczególnych kwadratach rybackich. 764 
Rysunek 9-131 Wielkość połowów w 2017 r. w poszczególnych kwadratach rybackich (źródło: 

CMR). 765 
Rysunek 9-132 Miesięczny rozkład połowów w latach 2012-2017 w analizowanych kwadratach 

rybackich (Źródło: CMR). 765 
Rysunek 9-133 Wielkość przychodu osiągana ze sprzedaży ryb złowionych w podziale na kwadraty 

rybackie i na lata (źródło: MGMiŻŚ, 2018a). 768 
Rysunek 9-134 Rozkład liczebności statków rybackich zarejestrowanych w miejscowościach 

najbliżej Przedsięwzięcia (KOL, MRZ, DZI, DWI, RWL) w określonych przedziałach długości (źródło: 

MGMiŻŚ, 2018b). 770 
Rysunek 9-135 Trasy ruchu statków rybackich w rejonie planowanej inwestycji w poszczególnych 

latach.  (źródło: CMR, dane VMS). 771 
Rysunek 9-136 Przebieg rozpatrywanych wariantów Baltic Pipe w części morskiej na tle znanych 

wraków  i podwodnych krajobrazów kulturowych (IMG, 2015). 786 
Rysunek 9-137 Mapa wraków zlokalizowanych w obrębie korytarzy części morskiej Baltic Pipe.

 787 
Rysunek 9-138 Odziomek drzewa z zatopionego lasu wraz z uzyskanymi datami (Miotk-

Szpiganowicz  i in. 2010, p. 81, fig. 5). 788 
Rysunek 9-139 Przebieg linii brzegowej południowego Bałtyku ok. 7.550 p.n.e. (mapa A) oraz ok. 

7.350 p.n.e. (mapa B). Zaznaczono lokalizację obszaru badań w okolicach Ustki (czerwony 

prostokąt), a także przebieg współczesnej linii brzegowej (Miotk-Szpiganowicz i in. 2010, p. 81, 

fig. 6). 789 
Rysunek 9-140 Istniejące i planowane obiekty infrastruktury liniowej oraz morskie farmy wiatrowe  

w granicach polskich obszarów morskich. 798 
Rysunek 9-141 Przebieg wariantów Przedsięwzięcia na tle wycinka mapy koncesji (opracowanie 

własne na podstawie mapy koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie 

węglowodorów oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji i podziemne 

składowanie odpadów wg stanu na 30-11-2018 r.). 808 
Rysunek 9-142 Obszary perspektywiczne występowania piasku do zasilania brzegu z naniesionymi 

granicami obszaru nieistniejącego już obszaru przetargowego Ustronie N (źródło: PIG – PIB, 2017).

 809 
Rysunek 9-143 Mapa obszarów militarnych i torów Marynarki Wojennej (Urząd Morski w Gdyni, 

2018). 818 
Rysunek 9-144 Lokalizacja stacji pomiarowo-badawczych monitoringu jakości wód Bałtyku 

HELCOM COMBINE (źródło: Program Monitoringu Wód Morskich). 827 
Rysunek 9-145 Lokalizacja stacji monitoringowych wód przejściowych i przybrzeżnych. 827 
Rysunek 9-146 Lokalizacje najbliżej położonych względem Przedsięwzięcia stacji monitoringu 

elementów biologicznych i/lub właściwości fizyczno-chemicznych wody i/lub ichtiofauny (w strefie 

przybrzeżnej) w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (Opracowanie własne na podstawie 

informacji o lokalizacji stacji monitoringu pozyskanych z Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie). 828 
Rysunek 9-147 Lokalizacja tras przebiegu wariantów Baltic Pipe na tle stacji połowowych z rejsów  

z użyciem włoka dennego BITS wykonanych w 2016 r. przez stronę polską i duńską; (kolor 

czerwony) stacje polskie (49); (kolor niebieski) stacje duńskie (31) (Krzymiński i in., 2017). 830 
Rysunek 9-148 Rozkład grup dochodowych w gminie Rewal w 2017 r. (GUS, 2018). 842 
Rysunek 9-149 Rozkład grup dochodowych w gminie Trzebiatów w 2017 r. (GUS, 2018). 842 
Rysunek 9-150 Znane stanowiska archeologiczne w pobliżu miejsca wyjścia na ląd wariantu 

Niechorze-Pogorzelica (Widoczne następujące warstwy: rzeźba terenu, hydrografia oraz tereny 
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podmokłe, poldery, obszary zmeliorowane i okresowo zalewane wodą. Czerwone punkty – 

najbliższe znane stanowiska archeologiczne, żółty obszar – obszar potencjalnej lokalizacji SZG wg 

KIP, brązowa krawędź – zakres kwerendy w części lądowej). 858 
Rysunek 9-151 Znane stanowiska archeologiczne w pobliżu miejsca wyjścia na ląd wariantu 

Rogowo (Widoczne następujące warstwy: rzeźba terenu, hydrografia oraz tereny podmokłe, 

poldery, obszary zmeliorowane i okresowo zalewane wodą. Czerwone punkty – najbliższe znane 

stanowiska archeologiczne, żółty obszar – obszar potencjalnej lokalizacji SZG wg KIP, brązowa 

krawędź – zakres kwerendy w części lądowej). 859 
Rysunek 9-152 Noclegi w obiektach turystycznych udzielone w gminach nadmorskich w lipcu i 

sierpniu  w 2017 r. (GUS, 2018c). 863 
Rysunek 9-153 Dochody z sektora turystyki w gminie Rewal i Trzebiatów w latach 2014-2017 (GUS, 

2018c). 864 
Rysunek 9-154 Wydatki na sektor turystyki w gminie Rewal i Trzebiatów w latach 2014-2017 (GUS, 

2018c). 864 
Rysunek 9-155 Wpływy z tytułu opłaty miejscowej w latach 2014-2018* w gminie Trzebiatów i 

Rewal (Urząd Miasta Trzebiatów, Urząd Gminy Rewal). 866 
Rysunek 9-156 Wpływy z tytułu opłaty miejscowej w miesiącach kwiecień-październik w gminie 

Trzebiatów i Rewal (Urząd Miasta Trzebiatów, Urząd Gminy Rewal). 866 
Rysunek 9-157  Obiekty zbiorowego zakwaterowania względem trasy rurociągu w wariancie 

Niechorze-Pogorzelica. 868 
Rysunek 9-158 Obiekty zbiorowego zakwaterowania względem trasy rurociągu w wariancie 

Rogowo. 870 
Rysunek 9-159 Potencjalna lokalizacja SZG w wariancie Niechorze-Pogorzelica na tle kompleksu 

wojskowego wraz ze strefą ochronną. 881 
Rysunek 9-160 Przebieg wariantów Przedsięwzięcia na tle mapy koncesji (opracowanie własne na 

podstawie mapy koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie ropy naftowej, gazu 

ziemnego i metanu z pokładów węgla kamiennego oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie 

substancji i podziemne składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach 

górniczych, na dzień 31 sierpnia 2018 r.). 887 
Rysunek 11-1 Przedsięwzięcia mogące powodować kumulację oddziaływań na morzu. 913 
Rysunek 11-2 Przedsięwzięcia mogące powodować kumulację oddziaływań na lądzie. 916 
Rysunek 12-1 Znaczenie rybołówstwa i ujęcie stosunkowe w podziale na kraje prowadzące połowy 

w prostokątach ICES sąsiadujących z rurociągiem Baltic Pipe, na podstawie średniej wartości 

połowów (€) w latach 2010 - 2015 - dorsz, stornia, śledź, gładzica i szprot. Dane te pozyskano od 

krajowych organów ds. rybołówstwa i dotyczą połowów w strefach 24 i 25. Ze względu na ochronę 

danych nie uwzględniono danych fińskich, ale łączne połowy w tym okresie stanowiły mniej niż 

<1% wyładunku połowów duńskich. 933 
Rysunek 12-2 Obszary Natura 2000 wzdłuż planowanej trasy rurociągu Baltic Pipe. Na mapie 

wskazano kody UE obszarów Natura 2000. 935 
Rysunek 16-1 Poglądowa mapa pięciu głównych komponentów Baltic Pipe. 951 
Rysunek 16-2 Odcinek podmorski gazociągu Baltic Pipe. 954 
Rysunek 16-3 Odcinek lądowy gazociągu Baltic Pipe: wyjście na ląd – wariant Niechorze-

Pogorzelica. 955 
Rysunek 16-4 Odcinek lądowy gazociągu Baltic Pipe: wyjście na ląd – wariant Rogowo. 956 
Rysunek 16-5 Powłoka betonowa zamykająca trzywarstwową powłokę antykorozyjną 

przekrywającą stalowe rury przewodowe gazociągu. 956 
Rysunek 16-6 Schemat zasady mikrotunelowania. 958 
Rysunek 16-7 Wizualizacja szybu (komory) startowej tunelu przewiercanym tarczą płuczkową 

(www.terratec.co). 958 
Rysunek 16-8 Odzyskiwanie tarczowej maszyny drążącej za pomocą systemu specjalnych ssaw lub 

koparki (Legenda: Reception pit – szyb końcowy/odbiorczy) (Linde, 2015). 959 
Rysunek 16-9 Przykładowe barki płaskodenne do układania rurociągów. 959 
Rysunek 16-10 Typowa wciągarka linowa z fundamentem betonowym i bębnami na liny stalowe, 

służąca do przeciągania rurociągów. 960 
Rysunek 16-11 Etap budowy części łącznika. 960 
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Rysunek 16-12 Pas robót na etapie budowy łącznika gazociągu (spool) i SZG dla 1) wariantu 

Niechorze-Pogorzelica i 2) wariantu Rogowo. 961 
Rysunek 16-13 Typowa metoda układania rurociągu statkiem typu S-lay. 963 
Rysunek 16-14 Typowy przebieg podniesienia gazociągu żurawiem i połączenia jego odcinków nad 

powierzchnią wody: jednostka wyciąga przeciwległe końce gazociągu spod wody, następuje ich 

połączenie, po czym zostaje ono ponownie ułożone na dnie morza. Na ilustracji górnej i środkowej 
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