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1. Wstęp 

1.1. Podstawa wykonania raportu 

Niniejszy raport jest niezbędnym elementem wniosku o wydanie zezwolenia na 
usuwanie do morza urobku pochodzącego z pogłębiania dna w ramach planowanego 
przedsięwzięcia pod nazwą ”Wykonanie podczyszczenia Basenu Północnego w Porcie 
Świnoujście wzdłuż Nabrzeży Nr 10 i 11”. 

 Konieczność uzyskania przedmiotowego zezwolenia wynika z Załącznika V Konwencji  
o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach 
dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. Nr 28/00, poz. 346). Procedura uzyskiwania zezwolenia jest 
uszczegółowiona w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 
stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku  
z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. Nr 22, 
poz.166). Wniosek zgodnie z Rozporządzeniem powinien zawierać następujące dane:  

 ilość klapowanego urobku z pogłębiania dna,  

 zawartość substancji szkodliwych,  

 współrzędne obszaru zatapiania,  

 położenie miejsca odkładu w stosunku do obszarów specjalnego zainteresowania,  

 raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku z pogłębiania dna 
na środowisko morskie wraz ze wskazaniem praktycznych działań mających na celu 
zmniejszenie ewentualnego niekorzystnego wpływu,  

 ocenę wpływu prac czerpalnych i klapowania na obszar Natura 2000.  

Właściwym w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa powyżej, jest Dyrektor 
Urzędu Morskiego, na którego obszarze działania znajduje się miejsce odłożenia urobku  

z pogłębiania, w tym przypadku Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. Wniosek składany 
jest przez armatora statku ładowanego na terytorium Polski lub o polskiej przynależności. 

Urobek z prac czerpalnych prowadzonych w ramach wyżej wymienionego 
przedsięwzięcia planuje się odłożyć na klapowisku morskim, wyznaczonym w toku realizacji 
inwestycji „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”, 
zlokalizowanym w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej.   

Niniejszy raport wykonano zgodnie z zakresem wynikającym z art.66 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.  
U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227, tekst jednolity- adres publikacyjny Dz. U. 2013 nr 0 poz.1235). 

1.2. Podstawy formalno-prawne 

W odniesieniu do analizowanego przedsięwzięcia zastosowanie znajdują następujące 
akty prawne: 

 

Przepisy unijne: 

 Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych (Dz. Urz. WE L 377 z 31.12.1991 r.; L168 z 02.07.1994 r.). 
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 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny (Dz. Urz. UE rozdział Środowisko, ochrona 
konsumentów i zdrowia, Tom 02, str. 102). Zał. II, IV i V. 

 Dyrektywa Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. zmieniająca dyrektywę 

85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne  
i prywatne przedsięwzięcia na środowisko (Dz. Urz. WE L 73 z 14.03.1997 r.; Dz. Urz. 
WE L156 z 25.06.2003 r.). 

 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów. 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 
 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tekst 
jedn. Dz. Urz. WE 327 z 2000 r., z późniejszymi zm.). 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 2004/35/WE z dnia 21 kwietnia 2004  

r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania  
i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. WE L 143/56  
z dnia 30.04.2004 r.). 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006  
r. w sprawie odpadów.  

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1272/2008 z dnia 16 
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji  
i mieszanin.  

 

Konwencje międzynarodowe: 

 Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych 

substancji z dnia 29 grudnia 1972 r.  wraz z Protokołem z 1996 r. (Konwencja 
Londyńska). 

 Konwencja DUMPING 72 – przepisy konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz 

przez zatapianie odpadów i innych substancji z dnia 29 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 
r. Nr 11, poz. 46, 47 i z 1997 r. Nr 47 poz. 300); 

 Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 
(Konwencja Paryska) ratyfikowana w 1976 r. (Dz. U. z 1976 r. nr 32 poz. 190). 

 Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczenia morza przez statki 
(MARPOL 1978, 1997) (Dz. U. nr 17, poz. 101). 

 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). 

 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. 

ESPOO (Finlandia) z dnia 25 lutego 1991 r. Oświadczenie Rządowe w sprawie 
ratyfikacji konwencji przez Rzeczpospolitą Polską z dnia 24 września 1999 r. (Dz.  
U. z 1999 r. nr 96 poz. 1111). 

 Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, 
sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 roku (Dz. U. z 2000 r. nr 28 poz. 346) 
(Konwencja Helsińska). 

 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Konwencja 
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z AARHAUS), ratyfikowana ustawa z dnia 21 czerwca 2001 (Dz. U z 2001 r. nr 89 poz. 
970). 

 Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt (Konwencja Bońska), 
ratyfikowana w 1996 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 2, poz. 17). 

 Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych 

(ratyfikacja:  
Dz. U. z 2008 r. nr 138 poz. 864). 

 Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku i Morza Północnego, sporządzone 
w Nowym Jorku dnia 17 marca 1992 r. (Dz. U. z 1999 r., nr 96 poz. 1108). 

 

Zalecenia HELCOM: 

 HELCOM Guidelines for the Disposal of Dredged Material at Sea – adopted in June 
2007 and Form and Reporting on Disposal of Dredged Material at Sea – approved by 
HELCOM Monas 9 in October 2006. 

 HELCOM (2010) Hazardous substances in the Baltic Sea, 

 

Przepisy polskie, w tym głównie: 

 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 2008 r. nr 199, poz. 1227, tekst jednolity- 
adres publikacyjny Dz. U. 2013 nr 0 poz.1235). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 stycznia 2006 r. 
w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania 
dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. nr 22 
poz.166). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r., w sprawie warunków,  
w których uznaje się , że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. nr 128, poz.1347, zał. nr 
3), 

a ponadto: 

 Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r., nr 153 poz. 1502 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623 
z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki 
(Dz. U. z 2006 r. nr 99, poz. 692 tekst jednolity) 

 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2000 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 22 maja 2002 
r.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity  
Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150). 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 239  
poz. 2019 z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2012 r poz. 647 z późniejszymi zmianami). 
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 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. z 2003 r. nr 162 poz. 1568, z późniejszymi zmianami). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151 poz. 
1220 ze zmianami.). 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. z 2007 r. nr 75 poz. 493 ze zmianami). 

 Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. nr 228, poz. 
1368). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. nr 101 poz. 645 z późniejszymi 
zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów 
oraz stężeń substancji, które powodują że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. z 2002 r. 
nr 55, poz. 498- uchylony). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów 
instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. nr 122 poz. 
1055 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody przybrzeżne 
będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków (Dz. U. nr 176 poz. 1454).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 1, 
poz. 12) w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie organizacji  
i sposobu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu (Dz. U. 2002 r. nr 239 poz. 
2026). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu  

i zakresu opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. nr 61, 
poz. 549). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie 
wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. z 2005 r. nr 94 poz. 795). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. nr 137 
poz. 984). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r.  

w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli 
morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 nr 206 poz. 1516).  
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r., w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. nr 47 poz. 281). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. nr 162 poz. 
1008). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. nr 52, poz. 310). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie 
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 r. nr 5, poz. 31). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 z 2010 r., poz. 87).  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 13 poz. 1397).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 
ustalania wartości wskaźnika hałasu L (DWN) (Dz. U. 2010 nr 215 poz. 1414). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2010 r. w sprawie 
ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu (Dz. U. 2010r. nr 190, 
poz. 1275). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów 
specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. nr 25, poz. 133). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 
2012 poz. 1109) (objęte tekstem jednolitym Dz. U. 2014, poz. 112). 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz. U. 2013 poz. 817). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 6 listopada 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie 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. poz. 
1302).  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409). 

 Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. 

Przepisy portowe (Dz. Urz. woj. zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2013 r., poz. 
2932). 

 Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 stycznia 2014 r.  
w sprawie zmiany Przepisów portowych.   
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2. Opis planowanego przedsięwzięcia 

2.1 Charakterystyka całego przedsięwzięcia 

W zakres robót przewidzianych w ramach planowanego przedsięwzięcia wchodzi 
wykonanie podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna 
Basenu Północnego przy nabrzeżach nr 10 i 11 w zakresie niezbędnym do uzyskania 
głębokości technicznej, koniecznej dla prawidłowego i bezpiecznego ich użytkowania, a także 
usunięcie urobku do morza na wskazane miejsce na  klapowisku morskim położonym na 
Zatoce Pomorskiej.  

Projektowana rzędna dna akwenu przy nabrzeżach nr 10 i 11 wynosi -4,5m.  

Istniejące głębokości akwenu przeznaczone do prac są zróżnicowane. Przy nabrzeżu nr 
10 głębokości wahają się od 3,0m do 3,9m. Przy nabrzeżu nr 11 głębokości wynoszą od 3,1m 

przy połączeniu z nabrzeżem nr 10 do 5,5 przy narożniku z nabrzeżem nr 12. Istniejące 
głębokości zostały opisane na podstawie planu sondażowego opracowanego przez Urząd 
Morski w Szczecinie z 2014r. (Specyfikacja techniczna…  2015). 

Przewidywana ilość urobku do wyczerpania wynosi około 2500m3, bez uwzględnienia 
tolerancji bagrowniczej. 

Basen Północny przy nabrzeżach nr 10 i 11 o łącznej długości  około 366 mb 
wykorzystywany jest przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa-Pomocnicze Centrum 
Koordynacyjne w Świnoujściu. Jest jedną z jednostek ratowniczych Służby SAR, podległą 
Morskiemu Ratowniczemu Centrum Koordynacyjnemu w Gdyni. Do ich zadań należy 
poszukiwanie i ratowanie każdej osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie na morzu, oraz 
zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego (olejowych, chemicznych), 
wynikających z międzynarodowych Konwencji, których stroną jest Polska.  

Jednostka w Świnoujściu wyposażona jest m. in. w morski statek ratowniczy typu SAR-
3000 oraz statek ratowniczy do zwalczania zanieczyszczeń olejowych. 

2.2 Lokalizacja prac czerpalnych i odkładu urobku 

Niniejsze przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie zachodniopomorskim, 
gminie Świnoujście, jednostce ewidencyjnej –Świnoujście.  

Teren inwestycyjny położony jest na zachodnim brzegu ujścia rzeki Świny do morza,  
w Basenie Północnym, przy nabrzeżach nr 10 i 11 (rys. 2.1). Akwen , na którym wykonane 
będą prace podczyszczeniowe obejmuje działki ewidencyjne nr 123/5 i 147/6 obręb 0007, tj. 
morskie wody wewnętrzne.  

Proponowana lokalizacja pola odkładu urobku mieści się w strefie przybrzeżnej Zatoki 
Pomorskiej, na wschód od ujścia Świny i falochronu centralnego (dawny wschodni), na dnie 

morza.  Północna granica pola odkładu, którego powierzchnia wynosi  około 12 km2 
oddalona jest od obszaru inwestycji o około 14 km.  

Pole odkładu urobku na Zatoce Pomorskiej wyznaczone w ramach budowy portu 
zewnętrznego w Świnoujściu pozostaje w gestii Urzędu Morskiego w Szczecinie. Klapowisko 
morskie wyznaczają współrzędne (rys. 2.2): 
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Punkt N E 

E 54°00’,466 14°24’,909 

F 54°03’,002 14°24’,909 

G 54°03’,002 14°27’,179 

H 54°00’,466 14°27’,179 

 
Rysunek 2.1 Lokalizacja prac podczyszczeniowych 
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Rysunek 2.2 Lokalizacja pola odkładu urobku EFGH na Zatoce Pomorskiej 

2.3 Technologia prac czerpalnych 

Technologia prac czerpalnych będzie dotyczyła: 

 prac podczyszczeniowych, 

 prac związanych z odkładaniem pobranego urobku na miejsce jego klapowania. 

Technologia prac podczyszczeniowych oraz odkładania urobku zostanie dobrana przez 
wykonawcę robot, będzie również uzależniona od warunków technicznych wymaganych 
przez Inwestora, a także obowiązujących, dla tego typu prac, przepisów i zasad.  

Wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-
00 Wymagania  ogólne oraz ST-01 Roboty czerpalne oraz roboty związane z likwidacją 
przegłębień (Specyfikacja techniczna…, 2015). 

Zgodnie z par.36.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 

2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli 
morskich budowli hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 nr 206 poz. 1516) w odległości mniejszej 
niż 30 m od konstrukcji budowli morskiej nie należy wykonywać robót pogłębiarką ssącą.  
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Zatem prace czerpalne mogą być wykonywane przez pogłębiarki wieloczerpakowe, 

chwytakowe i łyżkowe, w zależności od ich lokalizacji w odniesieniu do nabrzeży. Działanie 
pogłębiarki wieloczerpakowej polega na zastosowaniu łańcucha czerpakowego, który 
odspaja i podnosi grunt i wyrzuca (przeładowuje) do ładowni specjalnych pomocniczych 
jednostek pływających – zwanych szalandami. Jednostki te służą do transportu urobionego 
gruntu od pogłębiarki do miejsca odkładu. 

W miejscach gdzie ilości urobku do wyczerpania są znikome, nie przekraczające 10m3 na 
każdy metr bieżący akwenu oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeży prace czerpalne 
powinny być wykonywane koparką chwytakową lub łyżkową. 

Następnie pobrany urobek przy pomocy szaland lub barek, spełniających odpowiednie 
wymagania techniczne, transportowany jest na miejsce jego odkładu określone  
w zezwoleniu na wykonywanie robót czerpalnych.  

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ilości środków transportu 

umożliwiających ciągłość wykonywania robót pogłębiarskich oraz jest zobowiązany na 
własny koszt do usuwania na bieżąco, bez wezwania, wszelkich zanieczyszczeń powstałych 
podczas prac czerpalnych oraz odkładu urobku na klapowisku. 

Kontrola jakości wykonania robót czerpalnych polega na sprawdzeniu, na podstawie 
sondażu powykonawczego i badania czystości dna, zgodności ich wykonania ze Specyfikacją 
Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Specyfikacja techniczna ST-01 dopuszcza 
pionowe odchylenie głębokości akwenu o ±0,10m. 

Technologia wykonania planowanych prac zostanie dostosowana do technicznych 
możliwości realizacyjnych tego typu robot, w taki sposób, aby: 

 maksymalnie ograniczyć jej potencjalnie negatywny wpływ na środowisko, tj. 

o w okresie IV–V prace czerpalne i odkład urobku w morzu nie mogą być 
prowadzone z uwagi na okres tarła ryb, 

o urobek będzie klapowany na obszarze 1 z 12 kwater, z których każda ma 
powierzchnię ok. 1 km2, w obrębie istniejącego pola odkładu. W przypadku 
odkładu urobku w okresie tarła jesiennego (IX-XI) i bezpośrednio po tarle 
urobek powinien zostać odłożony w kwaterze  najbardziej oddalonej od linii 
brzegowej. Planowane  przez Urząd Morski w Szczecinie wykonanie 
sondażu klapowiska w połowie br. pozwoli na doprecyzowanie miejsca 
odkładu urobku na klapowisku,  

 jak najmniej utrudniać żeglugę na akwenie z uwagi na użytkowanie  Basenu 
Północnego również przez żeglarzy, 

 zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia robot zgodnie z wszelkimi obowiązującymi 
wymogami i zasadami. Sprawy w zakresie bezpieczeństwa ruchu statków, 

korzystania z usług portowych mających znaczenie dla bezpieczeństwa morskiego, 
ochrony środowiska i utrzymania porządku na obszarze morskich portów, leżących  
w obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
regulują Przepisy portowe (Dz. U. woj. zachodniopom. z dnia 6 sierpnia 2013 r., poz. 
2932 ze zmianami), 
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 ze względu na możliwe uciążliwości (hałas) prac nie należy prowadzić w porze nocnej 

(od godz. 22:00 do 6:00), chyba, że wykonawca robot będzie w stanie potwierdzić, że 
stosowany przez niego sprzęt nie powoduje nadmiernych uciążliwości. 

Dodatkowo śledzenie prognoz pogody w całym okresie realizacji przedsięwzięcia przez 
Wykonawcę robót pozwoli na maksymalne wykorzystanie stanu pogody pozwalającej na 
wykonanie przedmiotu zamówienia. Prędkość wiatru, stan morza, powyżej, którego zakazuje 
się prowadzenia prac pogłębiarskich ustali Wykonawca w zależności od możliwości 
posiadanego sprzętu pływającego, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo 
pracowników. Kierownicy jednostek pływających podejmują decyzję o wyjściu w morze  
z portu na podstawie warunków określonych w dokumentach bezpieczeństwa statku  
i warunków pogodowych.  

Przed wykonaniem robot czerpalnych zaleca się również sprawdzenie dna pod kątem 
występowania niewypałów, niewybuchów itp. 

W trakcie realizacji robót należy zachować szczególną precyzję i ostrożność w rejonach,  
w których planowane roboty zbliżają się do budowli hydrotechnicznych.  

Ponadto jednostki transportujące urobek będą zabezpieczane przed spływem wody  

i zawiesin w trakcie żeglugi. Na obszarze klapowiska przy minimalnym ruchu 
szaland/pogłębiarek urobek zostanie zrzucony w obrębie wyznaczonych granic. Odkładanie 
urobku prowadzone będzie z wiatrem w liniach prostych (bez zygzakowania) powolnym 
ruchem. Urobek będzie przemieszczany osiągając dno i układając się na nim zgodnie  
z kierunkiem ruchu jednostki. W trakcie osiadania składniki urobku zawiesiny i osady 
drobnoklastyczne podlegać będą segregacji i rozprzestrzeniać się zgodnie z prądami 
wodnymi w poszczególnych warstwach wody rejonu. W warstwie powierzchniowej zasięg  
i kierunek przemieszczania zawiesin zależeć będzie od kierunku falowania i działania prądów 
wiatrowych. Przy przewadze wiatrów zachodnich i zrzucie urobku na granicy zachodniej 

klapowiska nie oczekuje się aby wody o podwyższonej zawartości zawiesin w warstwie 
eufotycznej przekroczyły granicę wschodnią klapowiska.  

Ilość i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w ST oraz umożliwić dotrzymanie terminu zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia zgodnie z umową o realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego zawartą 
pomiędzy Inwestorem (Zamawiającym) a Wykonawcą. 

 
Pogłębiarki wykonujące prace czerpalne będą wyposażone w systemy pozycjonowania 

DGPS. Wszystkie jednostki pływające zobowiązane do posiadania urządzenia AIS powinny 
utrzymywać to urządzenie w ciągłym działaniu.  

 Poprawność wykonania robót czerpalnych zostanie sprawdzona na podstawie sondaży 
dna, wykonanych przy użyciu motorówek pomiarowych wyposażonych w echosondy 
wielowiązkowe skonfigurowane z systemem pozycjonowania. Wszystkie używane przyrządy 

pomiarowe, a także jakość wykonywanych prac sondażowych musi spełniać wymagania 
stawiane przez IHO oraz IMO, a także Biuro Hydrografii Marynarki Wojennej oraz przez 
Urzędy Morskie. 

Wszystkie roboty prowadzone będą zgodnie z ogólnie obowiązującymi warunkami 
wykonania i odbioru oraz przepisami BHP.  

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  
ze Specyfikacjami Technicznymi i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca jest 
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zobowiązany wykonywać roboty  zgodnie  z  poleceniami  Inspektora  Nadzoru (Specyfikacja 
techniczna… 2015). 

2.4 Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji 

Obszar planowanej inwestycji obejmuje wyłącznie obszary wodne nie ingerując  
w sąsiadującą linię brzegową i istniejące zagospodarowanie terenu. Planowane prace 
podczyszczeniowe wykonane zostaną w taki sposób, aby nie wpłynąć na stateczność budowli 
hydrotechnicznych (nabrzeży) zlokalizowanych w sąsiedztwie planowanych robót. 

Planowane przedsięwzięcie, dotyczące prac podczyszczeniowych nie zmieni  
w wyniku ich wykonania dotychczasowego sposobu użytkowania obszaru wodnego jakim 
jest funkcja akwenu portu w Świnoujściu. Poprawi natomiast bezpieczeństwo żeglugi  
i możliwość pełnego wykorzystania nabrzeży do postoju statków ratowniczych SAR. Jednostki 
te są przeznaczone do prowadzenia działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia 

ludzkiego na Morzu Bałtyckim, w polskiej strefie odpowiedzialności. Statki te operują  
w każdych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych, Ich zadaniem jest zarówno 
udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, jak i prowadzenie długotrwałych 
działań poszukiwawczych. 

Harmonogram prac oraz technologia ich wykonania zostanie dostosowana do 
technicznych możliwości realizacyjnych tego typu robót, tak aby nie utrudniać żeglugi na 
akwenie, zapewnić bezpieczeństwo prowadzenia robót oraz umożliwić jego wykorzystanie 
przez innych użytkowników.  

W fazie eksploatacji prace czerpalne związane będą z bieżącym utrzymaniem akwenu 
nie różniąc się od tych wykonywanych obecnie. 

2.5 Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające   
z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 

Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza Jedynym źródłem zanieczyszczenia będą 

silniki diesla sprzętu pływającego zasilane olejem napędowym, emitujące spaliny do 
atmosfery. Podczas pracy silników emitowane są spaliny w ilości proporcjonalnej do 
zużytego paliwa. Średnie zużycie paliwa przez układ napędowy ocenia się na poziomie: dla 
pogłębiarki wieloczerpakowej około 1,3 t/dobę dla chwytakowej od 750 kg/dobę do 1,0 
t/dobę.  

Czas pracy pogłębiarek oraz wielkości emisji zanieczyszczeń uzależniona będzie od 
sprzętu zaangażowanego przez wykonawcę tych robót. Emitowanymi zanieczyszczeniami  
w fazie realizacji przedsięwzięcia będą: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, tlenki azotu 
NOx, dwutlenek siarki SO2, węglowodory, cząstki stałe (sadza). Emisja zanieczyszczeń do 
powietrza będzie miała charakter niezorganizowany, o zasięgu ograniczonym do rejonu 

przedsięwzięcia (dotyczy zarówno miejsca czerpania jak i miejsca odkładu). Z uwagi na 
niewielką ilość urobku przewidzianego do wyczerpania (ok. 2500 m3) emisja spalin  
z przemieszczającego się sprzętu pływającego będzie stosunkowo mała i nie wpłynie na stan 
powietrza. Ponadto, ze względu na bardzo dobre przewietrzanie tego rejonu prac, będące 
konsekwencją korzystnego układu kierunku wiatrów, nie będzie zastoju zanieczyszczonego 
powietrza o każdej porze roku.  
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Emitowanie hałasu do środowiska Warunki akustyczne na danym terenie to suma 

dźwięków pochodzących z różnych źródeł, określana w decybelach dB(A) stanowiących 
uśrednienie poziomu dźwięku w pewnym okresie czasu. W planowanych robotach 
czerpalnych źródłami hałasu będą:  

 praca głównych silników jednostek od około 65-70 do 90-109 dB (A),  

 zespoły pompowe około 72-75 dB (A),  

 zespoły pompowe rozładunkowe około 65-75 dB (A).  

Większość czynności odbywać się będzie na przestrzeni otwartej więc ekranowanie 
hałasu będzie znikome. Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w granicach administracyjnych 
portu, nie przewiduje się wystąpienia dodatkowych uciążliwości hałasowych niż dotychczas. 
Hałas emitowany przez pracujące pogłębiarki jest porównywalny (a nawet mniejszy)  
z hałasem emitowanym przez silniki przepływających statków, a więc podczas prowadzenia 
prac na obszarze objętym inwestycją nie dojdzie do znacznego pogorszenia klimatu 

akustycznego. Ponadto, uciążliwości generowane przez pracujący sprzęt będą 
krótkookresowe i przejściowe. 

 

Odpady i ścieki 

 Nie przewiduje się odprowadzania innych odpadów i ścieków do środowiska morskiego 
z jednostek pływających (pogłębiarki, holownik, motorówka). Pogłębiarki zużywają materiały 
eksploatacyjne niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania lecz nie wprowadzają 
żadnych odpadów do środowiska. Jednak na pogłębiarce może przebywać od kilku do 
kilkunastu osób w zależności od jej wielkości, które są źródłem odpadów bytowych i ścieków.  

Jednostki wykonujące prace muszą zdawać materiały zaolejone, odpady ropopochodne 
oraz ścieki, śmieci i odpady bytowe do portowych urządzeń odbiorczych w porcie. 

Odbiór odpadów z jednostek pływających musi odbywać się zgodnie „Planem 

gospodarowania odpadami i pozostałościami ładunkowymi ze statków w Porcie Morskim  
w Świnoujściu” (http://www. port.szczecin.pl/files/port/pdf/PGO_ŚW.PDF). 

Usunięcie do morza urobku, uzyskanego przy pogłębianiu Basenu Północnego może 

nastąpić jedynie po uzyskaniu zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ramach 
procedury przemieszczania osadów w obrębie wód powierzchniowych w celu związanym  
z gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, która nie podlega przepisom ustawy  
o odpadach.  

3. Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem 
przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko 

3.1. Warunki morfologiczno-geologiczne 

Geologia i geomorfologia rejonu 

Od otwartego morza Zalew Szczeciński oddzielają dwie mierzejowo-morenowe wyspy: 
Wolin i Uznam. Brama Świny jest najniższą częścią obu wysp i zarazem główną drogą 
wymiany wód Zalewu z morzem. W rejonie ujścia cieśniny Dziwny rozpoczyna się mielizna, 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fport.szczecin.pl%2Ffiles%2Fport%2Fpdf%2FPGO_%25C5%259AW.PDF&ei=yOBRVeKdIKaAzAP04IDIAQ&usg=AFQjCNGyMh0nqaNCidGvIP6p9o5AdhQOTg&bvm=bv.92885102,d.bGQ&cad=rja
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ciągnąca się w kierunku przylądka Świętej Kępy w odległości 5–6 Mm od brzegu (Majewski  
1974). 

Przekopanie sztucznego Kanału Piastowskiego sprawiło, że około 60% całkowitej 
wymiany wód między Zalewem Szczecińskim a wodą morską odbywa się przez Bramę Świny. 
Reszta wymiany odbywa się przez cieśniny Piany (20%) i Dziwny (20%) (Majewski, 1974). 

Hydrograficznie, obszar ten należy do bezpośredniej zlewni przymorskiej, w obrębie 
której znajdują się również zlewnie Zalewu Szczecińskiego, rzeki Świny. 

 Wyspy Wolin i Uznam oblewane są od północy morskimi wodami Zatoki Pomorskiej, od 
południa Zalewem Szczecińskim. Oba te zbiorniki odgrywają decydującą rolę dla stosunków 
hydrograficznych nisko położonych części wyspy. Łączą się one ze sobą dwoma drogami 
wodnymi w obrębie terytorium Polski: Świną i Dźwiną oraz jedną na terytorium Niemiec – 
Pianą. Stany tych wód powierzchniowych charakteryzują się krótkookresową zmiennością 
uwarunkowaną pływami Bałtyku, zależnych od wlewów oceanicznych, oraz sił i kierunków 
wiatrów. Obserwuje się również zmiany sezonowe, o amplitudzie przekraczającej 1.5 metra.  

Mierzeje budujące Bramę Świny powstały z materiału osadowego, pochodzącego  
z erodowanych klifów, które doprowadziły do częściowego odcięcia Zalewu Szczecińskiego 

od dzisiejszej Zatoki Pomorskiej (Kurzawa, 1999; Borówka, 2005; Marks, 2012). Na tym 
obszarze pokrywę dna stanowią głównie piaski drobnoziarniste oraz miejscami piaski 
średnio- i gruboziarniste ze żwirem (rys. 3.1). Ich miąższość jest zróżnicowana. W pobliżu 
Świnoujścia wynosi ona od 5 do 10 m, natomiast na północ od Dziwnowa często nie 
przekracza 1 m. Warstwa piasków pokrywa glinę morenową, piaski fluwioglacjalne a także 
zastoiskowe osady ilasto-mułkowe oraz wczesnoholoceńskie osady rzeczne i limniczno-
bagienne.  

 

 
Rysunek 3.1  Osady powierzchniowe dna w rejonie Zatoki Pomorskiej oraz lokalizacja miejsca odkładu (Atlas 

geologiczny…1995) 

W sąsiedztwie planowanych prac czerpalnych zlokalizowane jest jedno stanowisko 
badawcze SW1, na którym w 2014 r. pobierano próby osadów i bentosu w ramach 
inwentaryzacji przyrodniczej dla potrzeb sporządzenia prognozy oddziaływania na 
środowisko dla projektu Programu Wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych  
w rejonie ujścia Odry w latach 2014 - 2026” (ECO-EXPERT Sebastian Guentzel i Łukasz Ławicki 
Sp. j., red., 2014). 
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Dominującą frakcję zarówno w próbkach z letnio-jesiennych jak i wiosennych stanowiła 

frakcja piasku drobnoziarnistego (58,84 % - wiosna, 73,95 % - lato-jesień). Natomiast 
największą domieszkę stanowił piasek bardzo drobnoziarnisty (15,74 % - wiosna i 17,46 % - 
lato-jesień) a także, w przypadku sezonu wiosennego, piasek średnioziarnisty (21,82 %).  
W osadzie występowała także frakcja piasku grubo- i bardzo gruboziarnistego z udziałem 
odpowiednio: 0,28-0,68 % i 0,06 % oraz frakcja mułu bardzo gruboziarnistego – 2,23-2,92 % 
(rys. 3.2). 

 

 
Rysunek 3.2  Skład granulometryczny osadu stanowisk SW1  (ECO-EXPERT 2014) 

3.2. Uwarunkowania hydrodynamiczne i hydrologiczne 

Stany wody 

Zmiany poziomu morza w drugiej połowie XX wieku są znaczące. Średni poziom morza  
w Świnoujściu wzrósł do końca wieku o około 8 cm (Jakusik i in.,2012). Najintensywniejsze 
roczne przyrosty średniego poziomu morza obserwowane były w dziesięcioleciu 1970-1980 
(Boniecka  i in.1998).  

W roku 2012 w zachodniej części wybrzeża zarejestrowano najniższy minimalny poziom 
morza, na stacji Świnoujście wyniósł on 421 cm (luty) – co jednak jest wartością wyższą niż  

w poprzednich wieloleciach. Maksymalny poziom morza na tej stacji osiągnął wartość  
632 cm (styczeń). Należy podkreślić, że zarówno maksima jak i minima w 2012 r. wystąpiły  
w sezonie sztormowym, tj. od stycznia do marca oraz od września do grudnia (tab. 3.1) 
(Bałtyk Południowy... 2012). 

Tabela  3.1 Ekstremalne i średnie wartości poziomu morza [cm] na stacji Świnoujście w 2012 r. (Bałtyk Południowy... 2012) 

Poziom morza 
Miesiące 

Rok 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

minimalny 440 421 459 489 474 471 480 480 464 444 475 442 421 

średni 539 492 502 518 504 508 509 509 519 519 512 497 511 

maksymalny 632 548 573 571 533 530 535 533 560 561 569 557 632 

 

Jak widać z powyższej tabeli ekstremalne poziomy morza zachodzą w okresie sztormowym. 

Za wezbranie sztormowe przyjmuje się wszystkie sytuacje hydrologiczne, podczas których 
poziom morza osiągnął lub przekroczył na stacjach 570 cm. W Świnoujściu maksymalny 
poziom wyniósł 669 cm w listopadzie 1995 r. (rys. 3.3). W obu okresach przedstawionych na 
wykresie maksymalne poziomy morza podczas wezbrań sztormowych występowały  
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w przedziale 580 cm. Zauważalny jest też znaczący wzrost częstości występowania wezbrań 
sztormowych w drugim okresie (Sztobryn i in. 2012).  

 

 
Rysunek 3.3  Częstość występowania maksymalnych obserwowanych poziomów morza podczas wezbrań sztormowych  

w Świnoujściu (Sztobryn M. i in. 2012) 

Na podstawie prac Wróblewskiego (1992), Wiśniewskiego i Wolskiego (2009) oraz 
uwzględniając prognozowany wzrost poziomu morza, dla potrzeb oceny skuteczności 
systemów ochrony brzegu morskiego zrealizowanych w okresie obowiązywania 
wieloletniego „Programu ochrony brzegów morskich” wyznaczono projektowe poziomy 
wody. Dla odmorskich brzegów otwartego morza na odcinku od Mrzeżyna do Świnoujścia 
jako reprezentatywne poziomy wody o określonym prawdopodobieństwie przyjęto - 
poziomy wody wyznaczone z danych pochodzących ze stacji mareograficznej w Świnoujściu 
(tab. 3.2). 

Tabela 3.2 Projektowe poziomy wody reprezentatywne dla rejonu Mrzeżyno-Świnoujście 

Okres powtarzalności [lata] Projektowy poziom wody [cm] 

20 651 

50 680 

100 710 

200 724 

 

W ostatnich dekadach zaobserwowano wydłużenie okresu występowania wezbrań 
sztormowych. Pierwsze wezbrania mogą pojawić się już w sierpniu, a sezon kończy się 
dopiero w kwietniu. Prawdopodobieństwo wystąpienia wezbrań od maja do lipca jest 
znikome.  

 

Wiatr 

U polskich wybrzeży Bałtyku dominują wiatry z sektora W i SW. Częstość występowania 

tych wiatrów wynosi 35-50%. Okres od października do marca określany jest mianem 
sztormowym ze względu na występowanie w tym czasie najwyższych prędkości wiatru 
(Łomniewski i in. 1975). 

W Świnoujściu średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3,9 m/s. Największą prędkością 
średnią charakteryzują się wiatry w kwietniu (4,2 m/s), jednak w pozostałych miesiącach nie 
różnią się zbytnio (najmniejsze w sierpniu 3,5 m/s). Występowanie wiatrów silnych  
(o prędkościach większych od 10 m/s) związane jest głównie z przechodzeniem silnych 
układów niżowych nad Bałtykiem. Powstają wówczas wiatry o dużych prędkościach, głównie 
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z kierunków północnych i północno-zachodnich, powodując spiętrzenie wody i w rezultacie 

cofki. Wiatry silne w Świnoujściu obserwuje się przez 10 dni w roku średnim, zaś wiatry 
bardzo silne (o prędkości ponad 16 m/s) przez 0,45 dnia. Maksymalny wiatr zaobserwowany 
w Świnoujściu wynosił 22 m/s z kierunku zachodniego (Kowalski i in. 2009).  

 
Rysunek 3.4 Ilość dni w roku z silnym wiatrem dla poszczególnych kierunków (Kowalski i in. 2009) 

 
Prądy 

W Zatoce Pomorskiej na wschód od ujścia Świny występuje potok osadów w kierunku 
zachodnim mający swój początek w Zatoce Koszalińskiej.  

Sezonowość zmian prędkości prądów zachodzi też w ich pionowym rozkładzie. Na 
wiosnę i latem zakres zmienności prędkości w Zatoce Pomorskiej wynosi ok. 10 cm/s 
praktycznie na wszystkich głębokościach (średnie wartości wynoszą od 5 cm/s), podczas gdy 
w okresie jesienno- zimowym znacznie wzrastają prędkości prądu w warstwie pośredniej. Na 
głębokościach 5 m (średnia wartość ok. 11 cm/s) i 7 m obserwujemy dużo większe prędkości 
nią na pozostałych, często przekraczające 30 cm/s. Jak widać na rys. 3.5 i 3.6 na przełomie 
maja i czerwca lub września i października kierunek prądu powierzchniowego faktycznie 
ulega znacznym zmianom. W okresie letnio-wiosennym z reguły panują nieco mniejsze 

prędkości co wiąże się z większą stabilnością pola wiatrowego, jednego z głównych 
czynników wpływających na rozkład prądów.  

 

 

 

 Rysunek 3.5 Rozkład prądów powierzchniowych w Zatoce Pomorskiej według prognozy na godz. 6 UTC w wybranych dniach 

maja i czerwca 2014 r. (model ekohydrodynamiczny) 
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Rysunek 3.6 Rozkład prądów powierzchniowych w Zatoce Pomorskiej według prognozy na godz. 6 UTC w wybranych dniach 

września i października 2014 r. (model ekohydrodynamiczny) 

Ze względu na sezonową zmienność warunków anemobarycznych, mających wpływ na 
kierunki przepływu prądów, wydziela się różne ich układy zależności od pory roku.  

W I kwartale roku dominują prądy w kierunku zachodnim stanowiąc ponad 50% przypadków. 
W II kwartale dominują wyłącznie prądy zachodnie, w III kwartale - prądy wschodnie, 
natomiast w IV kwartale dominują prawie wyłącznie prądy północno-zachodnie i północno-
wschodnie. Sezonowość zaznacza się także w pionowym rozkładzie prędkości prądów. 
Wiosną i latem zakres zmienności prędkości wynosi ok. 10 cm/s praktycznie na wszystkich 
głębokościach (średnie wartości wynoszą od 5 cm/s). Z kolei jesienią i zimą wzrastają 
prędkość prądu w warstwie pośredniej. Na głębokości 5-7 m obserwuje się dużo większe 
prędkości, często przekraczające 30 cm/s (Krzymiński, 1999). 

Warto wspomnieć jednak, że prądy wzdłużbrzegowe ciągnące się przez Zatokę 
Pomorską są osłabione w pobliżu ujścia Świny. 

 

Falowanie 

Również dla falowania wiatr jest czynnikiem dominującym. Największe fale na polskim 
wybrzeżu można zaobserwować w okresie jesienno – zimowym, co jest związane z większą 
częstotliwością występowania długo trwających sztormów. W ciągu roku jednak przeważają 
fale małe. Średnio, przy ustabilizowanym, niezbyt mocnym wietrze, fala bałtycka osiąga 
długość 25 m i wysokość około 1m. Przy ustabilizowanym wietrze dwukrotnie silniejszym fala 
jest średnio 2,6 krotnie dłuższa oraz aż 3 krotnie wyższa (Gęstwicki 2001). 

Analizując otrzymane z rekonstrukcji falowania na Bałtyku w okresie 44 lat zbiory falowe 
punktów prognostycznych położonych w obrębie Zatoki Pomorskiej w rejonie Świnoujścia  
i możliwie blisko brzegu wykonano badanie na podstawie modelu WAM4.  
W sumie kryteria te spełniały trzy punkty przedstawione na rys. 3.7 Punkty 1 i 2 były 
usytuowane na północny wschód od ujścia Świny, przy czym pierwszy z nich znajdował się  
w przybliżeniu w odległości około 10 km, a drugi około 5 km od brzegu. Dla każdego z tych 

punktów fale wiatrowe były generowane przez wiatry wiejące z kierunków odmorskich, tj.: 
NNE, NE, NW, NNW N. 
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Rysunek 3.7  Lokalizacja punktów prognozowania falowania na Zatoce Pomorskiej (Raport końcowy… 2008) 

W celu wyznaczenia czasów trwania określonych wysokości falowania dla 
poszczególnych odmorskich kierunków wiatrów przyjęto przedziały wysokości fali co  
0,2 m i dla każdego z nich obliczono średnią wysokość fali znacznej oraz czas jej trwania  
w średnim roku statystycznym. Wybrane wyniki zaprezentowano na rys 3.8-3.9.  
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Rysunek 3.8  Wysokości fal znacznych o czasach trwania nie 

przekraczających 1 doby w punktach prognostycznych przy 

wiatrach z kierunku NW (Raport końcowy… 2008) 

Rysunek 3.9  Wysokości fal znacznych o czasach trwania nie 

przekraczających 1 doby w punktach prognostycznych przy 

wiatrach z kierunku NE (Raport końcowy… 2008) 

Dla kierunków wiatrów z NNE, NE, NNW i N punkty prognostyczne nie były przesłonięte 
lądem. Dlatego też rozkłady wysokości fal znacznych w funkcji czasów ich trwania były w tych 
punktach podobne, szczególnie w punkcie 2 i 3. Różnice w tych rozkładach pomiędzy 
punktem 1, a dwoma pozostałymi wynikały głównie z odmiennych głębokości. W punkcie 1 
głębokość wynosiła około 12 m, a w pozostałych około 10 m. Dla kierunków NE i NNE, dla 

których rozciągłości działania wiatru były największe, wysokości fal znacznych osiągały 
najwyższe wartości. Zaś dla kierunku NW widać wyraźny wpływ lądu na otrzymane rozkłady 
wysokości fal w poszczególnych punktach. Punkt 1 praktycznie nie był w ogóle przesłonięty, 
natomiast punkt 3 znajdował się całkowicie w cieniu brzegu. W rezultacie maksymalne 
wysokości fali występujące w punkcie 3 były zdecydowanie mniejsze od ich odpowiedników 
w pozostałych punktach.  
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Transport rumowiska 

W obszarze Zatoki Pomorskiej istnieją zróżnicowane warunki dla ruchu rumowiska,  
w znacznej mierze zależne od głębokości. Morze Bałtyckie jest morzem mikropływowym, 
dlatego procesy bezprzypływowe (prądy i wiry tworzone przez wiatry, fale oraz poziome 
gradienty ciśnienia atmosferycznego) w decydującej mierze wpływają na ruch  
i rozprzestrzenianie się materiałów dennych, zwłaszcza na obszarach płycizn. Interakcja 
procesów hydrodynamicznych i litodynamicznych jest wyjątkowo silna w rejonach 
przybrzeżnych. W obszarach głębszych transport osadów kształtują głównie warunki 
topografii dna, wielkość dostarczanego materiału, abrazja brzegowa, produkcja planktonu  
i szeroko zakresowa hydrografia. Zwykle osady mają tendencje do zbierania się  
w obrębie głębszych basenów (Kałas i in., 2010). 

Do redepozycji piasków drobnoziarnistych może dochodzić jedynie w czasie znaczących 
wezbrań sztormowych. Frakcje piaszczyste o średnicach 0,063–0,25 mm migrują po 

powierzchni dna w formie pól i wstęg piaszczystych i po wielokrotnej redepozycji wydostają 
się poza strefę oddziaływania fal sztormowych, gdzie na głębokości 25–30 m odbywa się ich 
depozycja (Kramarska i in., 2006). Materiał grubszy >0,25 mm transportowany tylko przy 
dużych prędkościach, skierowany jest dobrzegowo.  

W Zatoce Pomorskiej znajduje się strefa konwergencji potoków rumowiska, 
przemieszczającego się od wschodu oraz z zachodu, do rejonu ujścia Piany. Oprócz zbiegania 
się w tym rejonie dwóch głównych wzdłużbrzegowych strumieni rumowiska oraz ich dużego 
lokalnego zróżnicowania (jakościowego i ilościowego) obserwuje się zjawisko wynoszenia 
dużej ilości osadów (Q ≈ 105 m3/rok) ujściem rzeki Odry. 

Pomimo, że wypadkowy potok rumowiska ukierunkowany jest ze wschodu na zachód 
(obszar od Kołobrzegu do Świnoujścia), to lokalnie istnieć mogą jego silne zaburzenia 
powodujące różnoskalowe komórkowe cyrkulacje związane z lokalnymi zmianami 

kierunków, co zostało zaobserwowane przez Furmańczyka i Musielaka (Diesing i in., 1998)  
w postaci przestrzennie nieregularnych, odbrzegowych prądów i odpływów osadów. 

Klimat falowy w połączeniu ze zróżnicowaną morfologią strefy brzegowej oraz 
zatokowym charakterem brzegu generuje niższe, złożone przybrzeżne systemy prądowe.  
W Zatoce Pomorskiej generującym dodatkowy i wpływającym na ogólny bilans strumieni 
osadów jest ujście rzeki. 

Po stronie wschodniej ujścia Świny wypadkowy roczny transport rumowiska waha się od 
około 13 tys. m3/rok w kierunku wschodnim do około 3 tys. m3/rok w kierunku zachodnim. 
Przyjęto, że dla osadów strefy brzegowej Zatoki Pomorskiej masowy transport rumowiska 
dennego wystąpi, jeżeli orbitalne prędkości przydenne wody przekroczą prędkość 0,40 m/s. 
Zjawisko to może wystąpić w średnim roku statystycznym łącznie przez około 6,4 doby 
(Raport końcowy…, 2008).   

 

Zlodzenie 

Zlodzenie i występowanie lodu na drodze wodnej Szczecin – Świnoujście zmienia się  
z roku na rok i zależy w znacznej mierze od panujących warunków pogodowych. Wyniki 
obserwacji wykazują, że w surowych i krytycznych warunkach pierwszy lód pojawia się nie 
wcześniej niż 15 listopada, a znika około 15 kwietnia. Zwykle grubość lodu 15 cm nie 
powinna stanowić problemu, którego nie można pokonać. W zależności od grubości lodu  
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i występowania lodu na powierzchni, należy brać pod uwagę wzrost czasu wymaganego do 
przejścia torem wodnym Świnoujście – Szczecin (Kowalski 2009).  

Obserwacje zlodzenia obejmowały całą polską strefę przybrzeżną wraz z zalewami  
i ujściowymi odcinkami rzek. Na wodach otwartego Wybrzeża lód pojawił się w drugiej 
połowie grudnia, a ustąpił w połowie marca (Bałtyk Południowy… 2011). Z kolei sezon 
2011/2012 należał do łagodnych i krótkich. W ciągu tego sezonu wystąpił tylko jeden, około 
dwudziestodniowy okres, w którym temperatury powietrza spadły poniżej zera i to znacznie. 
Spowodowało to intensywny rozwój zjawisk lodowych w strefie przybrzeżnej (tab. 3.3) 
(Bałtyk Południowy… 2012).  

 
Tabela 3.3  Warunki zlodzenia w pobliżu Świnoujścia w sezonach zimowych 2010/2011 i 2011/2012 oraz 

na przestrzeni wielolecia 1971-1990 (Bałtyk Południowy… 2011 i 2012, Wpływ klimatu na środowisko…T1) 

Sezon Liczba dni z lodem 
Maksymalna grubość 

pokrywy 
Data wystąpienia 
pierwszego lodu 

Liczba 
sezonów 

bez 
zlodzenia 

2010/ 
2011 

77 15 03.XII 

2011/ 
2012 

25 30 31.I 

 
Średnia Maksymalna Minimalna 

Najwcześniejsza data 
pierwszego lodu 

Najpóźniejsza data 
pierwszego lodu 

1971-
1990 

16,4 62 0 17.XII 28.III 7 (35%) 

3.3. Elementy biologiczne środowiska morskiego 

W opisie elementów biologicznych, w szczególności, wykorzystano dane zawarte  
w inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej dla potrzeb sporządzenia prognozy oddziaływania 

na środowisko dla projektu Programu wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg 
wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2014-2026”  (EKO-EXPERT S. Guentzel i Ł. Ławicki 
red., 2014), dane z monitoringu przyrodniczego prowadzonego w ramach realizacji inwestycji 

„Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” (Raport  
z monitoringu …, 2010, 2012, 2013, 2014), przekazane przez Urząd Morski w Szczecinie oraz 
dane z inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w ramach "Projektu planów ochrony 5 ostoi 
Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim" 
(Ławicki Ł., Guentzel S., Wysocki D. kier., 2012).  

Lokalizacje punktów kontrolnych, gdzie przeprowadzane były badania zaprezentowano 
na rys. 3.10. 
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Rysunek 3.10 Punkty poboru prób badawczych na Zatoce Pomorskiej 

3.3.1 Flora 

Obszar Basenu Północnego w sąsiedztwie nabrzeży pozbawiony jest gatunków roślin. 
Wynika to z warunków fizycznych i geomorfologicznych badanego obszaru (głębokość, 
ograniczona dostępność światła, silne falowanie, słaba przezroczystość wody) powiązanych  
z antropopresją (okresowe prace podczyszczeniowe oraz stałe użytkowanie akwenu przez 
jednostki pływające, eutrofizacja). 

Na klapowisku morskim, nie występuje zakorzeniona roślinność podwodna. Znaczna 
głębokość dna (około 13 m) oraz duże oddalenie od brzegu i związane z tym warunki 
fizyczno-geologiczne nie sprzyjają rozwojowi makrofitów na tym obszarze. Ponadto dno 

omawianego rejonu znajduje się pod wpływem odłożonego tam urobku pochodzącego z prac 
czerpalnych wykonanych w ramach budowy portu zewnętrznego. 

 

Fitoplankton 

W składzie fitoplanktonu ze stanowisk pobranych w rejonie Zatoki Pomorskiej, 
uwidacznia się znacząco udział taksonów charakterystycznych dla wód słodkich i słonawych. 
Z tego względu, można mówić o silnym oddziaływaniu wypływu wód z Zalewu Szczecińskiego 
przez Kanał Świny na fitoplankton w tym obszarze badań. Podobne dane podają Renk i in. 
(1999) oraz Gromisz i in. (1999). Analogicznie kształtował się skład taksonomiczny 
fitoplanktonu (pod względem występowania ww. taksonów) tej części Zatoki Pomorskiej,  
w trakcie prowadzenia badań monitoringowych zarówno przed jak i w trakcie realizacji 
inwestycji: „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego  
w Świnoujściu”/„Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu”.  

W sąsiedztwie planowanych prac czerpalnych zlokalizowana była jedna stacja badawcza 
SW1. W pewnym oddaleniu, na torze wodnym prowadzącym do portu w Świnoujściu 
zlokalizowane były jeszcze dwie stacje SW2 i SW3 (EKO-EXPERT S. Guentzel i Ł. Ławicki red., 
2014). 

Fitoplankton badanej stacji SW1, pobrany w sezonie wiosenno-letnim 2014 r., podobnie 
jak dla stacji SW2 i SW3, zdominowany był przez okrzemki, sinice oraz zielenice w zależności 
od rozpatrywanego stanowiska oraz warstwy toni wody. Porównanie tych stacji pod 
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względem bogactwa taksonomicznego, wyrażanego w ilości oznaczonych taksonów  

w poszczególnej próbie, pokazuje, że fitoplankton stanowisk charakteryzował się średnim 
stopniem zróżnicowania pod względem liczby występujących taksonów – zidentyfikowano 
od 25 do 29 taksonów w próbach pobranych w sezonie wiosenno-letnim oraz od 23 do 35 
taksonów w próbach z sezonu jesiennego, z czego na stanowisko SW1 przypadało 
odpowiednio 25 i 30 taksonów fitoplanktonu. Interesujący jest fakt zróżnicowania bogactwa 
taksonomicznego w grupie okrzemek na poszczególnych stanowiskach. Rozpiętość ilości 
taksonów okrzemek na poszczególnych stanowiskach wahała się od tylko 3 na stanowisku 
SW2 do 10 na SW1. 

W grupie zielenic i sinic to zróżnicowanie nie było aż tak wyraźne.  

Z trzech analizowanych stacji grupa okrzemek maksymalny udział procentowy, sięgający 
30,68% osiągnęła w warstwie powierzchniowej na stanowisku SW1. Najczęściej, w tej grupie 
fitoplanktonu występowały gatunki z rodzajów Aulacoseira oraz Diatoma.  

Grupa zielenic najwyższe wartości udziału procentowego w strukturze dominacji 
zespołu fitoplanktonu osiągnęła w warstwie przydennej na stanowisku SW1 – 63,54%, tj.  
w sąsiedztwie planowanych prac. W grupie zielenic najliczniej reprezentowane były gatunki 
z rodzajów Binuclearia, Chlorella, Scenedesmus, Pediastrum.  

W trakcie analizy taksonomicznej prób fitoplanktonu, w grupie sinic nie zidentyfikowano 
gatunków z rodzaju Nodularia, (Nodularia spumigena), gatunku odpowiedzialnego za 
występowanie silnych, letnich, toksycznych zakwitów sinicowych w Morzu Bałtyckim.  

W próbach ze stacji zlokalizowanych w sąsiedztwie ujścia Świny, czyli w wodzie  
o wyższym stopniu zasolenia, grupą fitoplanktonu wyraźnie zaznaczającą swój udział  
w strukturze dominacji, były eugleniny. Udział grupy euglenin w strukturze dominacji 
charakteryzował się najwyższym udziałem procentowym na stacji SW2 w warstwie 
przypowierzchniowej (14,78%) oraz na stacji SW1 w warstwie przydennej (11,42%). 

Fitoplankton badanych stacji, pobrany w sezonie jesiennym 2014 r., również zdominowany 
był przez sinice, okrzemki lub zielenice w zależności od rozpatrywanego stanowiska oraz 
warstwy toni wody. Eugleniny występowały w niewielkiej liczebności na stacji SW1 jedynie  
w warstwie przypowierzchniowej i na stacji SW3  w obu badanych warstwach. 

Liczebność fitoplanktonu na poszczególnych stacjach w sezonie wiosenno-letnim 
zmieniała się od 5,86x106 kom./dm3 na stacji SW1 do 45,90x106 kom/dm3 na stacji SW2  
w warstwie powierzchniowej i od 3,73x106 kom./dm3 na stacji SW1 do 7,81x106 kom./dm3 
na stacji SW2 w warstwie przydennej. W sezonie jesienno-zimowym liczebność wahała się od 
3,08x106 kom./dm3 na stacji SW3 w warstwie  przydennej do 15,77x106 kom/dm3 na stacji  
SW1 w   warstwie powierzchniowej. 

Ogólnie biorąc, zagęszczenia fitoplanktonu jak i struktura dominacji i struktura 
taksonomiczna fitoplanktonu stwierdzone na podstawie wykonanych badań, w obu 
analizowanych sezonach badawczych mieściły się w zakresie wcześniej obserwowanych  

w tym rejonie, podczas prowadzenia badań monitoringowych w strefie przybrzeżnej Zatoki 
Pomorskiej (lata 2011, 2012, 2013). 

W ramach monitoringu przedinwestycyjnego w rejonie klapowiska na Zatoce 
Pomorskiej próby fitoplanktonu pobierano z 3 stanowisk ZP6, ZP7 i ZP8 dwukrotnie,  
w terminach 28.04.2010 i 22.05.2010 r. Z łącznie oznaczonych 227 taksonów glonów, 58 
przypada na stanowiska w rejonie odkładu urobku, wśród których dominują głównie 
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okrzemki i zielenice kokkalne z rzędu Chlorococcales. Pozostałe grupy systematyczne 
reprezentowane są przez nielicznych przedstawicieli. 

Największą biomasę w wodach analizowanych obszarów akwenu Morza Bałtyckiego 
tworzyły okrzemki, a wśród nich Diatoma tenuis, która była gatunkiem dominującym we 
wszystkich pobranych próbach. W badanych próbkach nie zanotowano euglenin. 

Materiał badawczy z kwietnia był mniej różnorodny gatunkowo i zdominowany przez 
okrzemki, próby z maja natomiast były bogatsze w gatunki zielenic kokkalnych jednak 
ilościowo ciągle zdominowane przez okrzemki. Ta zmiana spowodowana była wzrostem 
temperatury wody (Raport końcowy…, ZUT 2010). 

Wyniki analizy jakościowej i ilościowej fitoplanktonu uzyskane w ramach inwentaryzacji 
przyrodniczej na stacjach badawczych nie odbiegają znacząco od uzyskanych w pracach 
badawczych prowadzonych w tym obszarze w latach wcześniejszych lub od tych uzyskanych 
przez innych autorów. Występujące różnice wpisują się w naturalną zmienność tego zespołu 
ekologicznego, który w wodach przybrzeżnych Bałtyku oraz w wodach Zalewu Szczecińskiego 

i Kamieńskiego charakteryzuje się bardzo silną, wyrażaną jakościowo i ilościowo, 
zmiennością sezonową i przestrzenną w zależności od warunków hydrometeorologicznych 
panujących w danym czasie. Jednocześnie, nie można także stwierdzić, że zespoły 
fitoplanktonu znajdujące się w próbach wody pobranej z torów wodnych wykazują istotne 
cechy zaburzenia, wynikające z np. z dotychczasowej eksploatacji (EKO- EXPERT.., 2014). 

3.3.2 Fauna 

Zooplankton 

W ramach inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej na drogach  wodnych w rejonie 
ujścia Odry (EKO-EXPERT S. Guentzel i Ł. Ławicki red., 2014) na odcinku toru wodnego 
Szczecin – Świnoujście oznaczono występowanie: wrotków Rotatoria z dominacją 
przedstawicieli z rodzaju Keratella i Brachionus oraz wioślarek Cladocera z przewagą 

Daphnia cucullata, Bosmina coregoni, Chydoridae. Na odcinku toru podejściowego 
północnego do Świnoujścia oznaczono występowanie: wrotków Rotatoria z dominacją 
przedstawicieli z rodzaju Keratella, widłonogów Copepoda, larw małży Bivalvia oraz 
pierwotniaków Tintinnidia.  

W wodach morskich średnie zagęszczenie zooplanktonu wynosiło 129 osobn dm-3,  
z maksymalnym sięgającym 266 osobn dm-3.  

Zooplankton podlega bardzo silnej zmienności sezonowej. W wyniku badań 
inwentaryzacyjnych nie stwierdzono obecności inwazyjnej wioślarki Cercopages pengoi, 
którą odnotowano w Zatoce Pomorskiej w wyniku monitoringu inwestycyjnego  
i poinwestycyjnego w roku 2011 i 2013 (Anonymous 2010-2013).  

Wyniki analizy jakościowej i ilościowej zooplanktonu z ww. opracowania nie odbiegają 
znacząco od tych uzyskanych przez innych autorów. Występujące różnice wpisują się  

w naturalną zmienność tego zespołu ekologicznego. Nie można stwierdzić, że zgrupowania 
zooplanktonu znajdujące się w wodach torów wodnych wykazują obecnie istotne cechy 
zaburzenia, wynikające z np. z dotychczasowej eksploatacji torów. 

W rejonie klapowiska, w ramach przedinwestycyjnego monitoringu przyrodniczego 
inwestycji „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” materiał 
planktonowy do oznaczeń ilościowych i jakościowych został pobrany dnia 28.04.2010 r. na 3 
stanowiskach ZP 6, ZP 7 i ZP 8. Zooplankton reprezentowany był przez następujące grupy 

taksonomiczne: Rotatoria, Cladocera, Copepoda, Ostracoda. 
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Całkowite zageszczenie organizmów planktonowych mieściło się w granicach 7 200 – 20 
094 os.× m-3. 

Różnorodność gatunkowa na stanowiskach w rejonie klapowiska była mało 
zróżnicowana, od 12 taksonów na stanowisku ZP 7 – 12  do 14 na stanowisku ZP 6.  

Na stanowisku kontrolnym (SK) stwierdzono obecność 23 taksonów. Grupą dominującą 
były Copepoda, których udział procentowy (wraz ze stadiami larwalnymi i młodocianymi) 
wyniósł 77%. 

W zooplanktonie badanych stanowisk w rejonie klapowiska dominowały Copepoda 
(65,9 - 98,2%), a najczęściej występującymi taksonami były: Acartia bifilosa, Acartia tonsa, 
Centropages hamatus i Cyclops sp. (rys. 3.11).  

 
Rysunek 3.11 Struktura dominacji grup zooplanktonu na stanowiskach badawczych (Raport końcowy…ZUT 2010) 

Duży udział w liczebności omawianej grupy miały również stadia młodociane copepodit. 

Największe bogactwo gatunkowe widłonogów stwierdzono na stanowisku kontrolnym SK (13 
taksonów) a najmniejsze na stanowisku ZP 7 (8 taksonów).  

Drugą pod względem liczebności grupę stanowiły Cladocera (1 – 29%) w obrębie, której 
gatunkami dominującymi były: Bosmina coregoni maritima i Podon leucarti. 

Największą różnorodnością gatunkową wioślarek charakteryzowało się stanowisko 
kontrolne SK – 7 taksonów, a najmniejszą stanowiska ZP 6 i ZP 7 – 2 taksony. 

Najuboższe pod względem taksonomicznym (1 takson) i ilościowym (0,4%) były 
Rotatoria. Jedyny przedstawiciel wrotków w omawianym rejonie to Keratella cochlearis. 

Zaobserwowano zróżnicowanie horyzontalne struktury ilościowej i jakościowej 
zooplanktonu tj. spadek zagęszczenia wrotków od stanowiska kontrolnego SK do stanowiska 
ZP 4  (w rejonie falochronu zewnętrznego) oraz ich brak na stanowiskach ZP 6 i ZP 8. 
Stwierdzono też, że na stanowiskach: ZP 6, ZP 7, ZP 8 średni procentowy udział widłonogów 
był znacznie wyższy niż na pozostałych stanowiskach. 

Zmienność przestrzenna zooplanktonu na stanowiskach badawczych wynika ze 
zmiennego przestrzennie nasilenia oddziaływania wód rzecznych (przede wszystkim Świny) 
wnoszonych do Zatoki Pomorskiej (Raport końcowy… ZUT 2010). 

Badania zooplanktonu Zatoki Pomorskiej prowadzone w latach 2001-2003 przez 
Machulę (2004) również wykazały, że grupą charakteryzującą się największym 
zróżnicowaniem gatunkowym były słonolubne widłonogi (Copepoda) i to one dominowały  
w ciągu całego okresu badawczego. Drugą grupą, która wyraźnie zaznaczyła swoją obecność 
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były wioślarki morskie: Bosmina coregoni maritima, Evadne nordmani i rodzaj Podon sp. oraz 

wioślarki słodkowodne (Daphnia culullata, D. longispina, Diaphanosoma brachyurum, 
Chydorus sp.). Natomiast wrotki stanowiły w badanym okresie grupę adominantów. 

Uzyskane w kwietniu 2010 r. wyniki badań mogą stanowić dane wyjściowe dla dalszych 
analiz prowadzonych w innych sezonach limnologicznych. 

W trakcie monitoringu klapowiska w latach 2011-2013 nie prowadzono badań fito  
i zooplanktonu. Parametrami służącymi jako wyznaczniki stanu środowiska osadowego i jego 
biocenoz, w trakcie realizacji zrzutów urobku, były zespoły fauny dennej (mei-  
i makrobentos) oraz parametry sedymentologiczne w obszarze podlegającym zaburzeniom 
oraz poza tym obszarem.  

 

Bentos 

W sąsiedztwie planowanych prac czerpalnych, na stacji śródlądowej SW1 położonej na 

odcinku toru wodnego Szczecin – Świnoujście, gdzie prowadzone są prace podczyszczeniowe 
w ramach bieżącego utrzymania toru oznaczono larwy Chironomidae (Ochotkowate – 
rodzina muchówek), których średnie procentowe zagęszczenie oraz biomasa miały skrajnie 
niskie wartości w stosunku do wartości określonych w innych miejscach torów wodnych 
rzadziej pogłębianych bądź wcale (315 osobników/m2; 1,5 g/m2) (EKO-EXPERT S. Guentzel 
 i Ł. Ławicki red., 2014).  

Analiza średniej biomasy taksonów bentosu dla stacji morskich wykazała umiarkowane 
różnice. Na wszystkich stacjach Mya arenaria, Mystylus edulis  
i Cerastoderma glaucum miały najwyższą biomasę. 

Masłowski (2010) w ogólnych danych dla Zatoki Pomorskiej z lat 1980- 1997, podaje, że 
liczebność M. neglecta dochodziła do 550, Hydrobia 2120, Mytilus edulis 1225,  
M. arenaria 561 osobn./m2. Podawany przez niego skład bezpośrednio z Ujścia Świny 

znacznie odbiegał od danych dla Zatoki Pomorskiej, M. neglecta dochodziła do 1900, 
Hydrobia 1670, M. edulis nie występował, M. arenaria 1550, M. baltica 1050, C. volutator 
3050 osobn./m2. Podawane przez różnych autorów udziały poszczególnych taksonów  
w zagęszczeniu bentosu znacznie się od siebie różnią. Skład uzależniony jest od miejsca 
poboru. Próby pobrane w podobnych miejscach również wykazują duże zróżnicowanie, co 
świadczy o mozaikowatości rozsiedlenia bentosu.  

Masłowski (2010) w Zatoce Pomorskiej w pobliżu ujścia Świny stwierdził, że biomasa 
makrofauny wahała się od 183 do 1070 g/m2, z dominacją M. arenaria (41-78 %), M. baltica 
(9-28 %), Hediste diversicolor (7 %). Natomiast średnie uzyskane przez tego autora to 11-27 
g/m2 dla Zatoki Pomorskiej i 15-55 g/m2 dla Ujścia Świny.  

Wyniki analizy jakościowej i ilościowej bentosu z opracowania EKO-EXPERT (2014) nie 
odbiegają znacząco od tych uzyskanych przez innych autorów. Wszystkie omawiane tu 

opracowania wskazują na zdecydowaną dominację Mya arenaria w biomasie. Występujące 
różnice wpisują się w naturalną zmienność tego zespołu ekologicznego. Nie można 
stwierdzić, że zgrupowania bentosu znajdujące się na dnie torów wodnych wykazują obecnie 
istotne cechy zaburzenia, wynikające z np. z dotychczasowej eksploatacji torów. 

W części monitoringu przedinwestycyjnego wykonanym przez zespół 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wiosną 2010 r. (kwiecień, maj) 
próby osadów do analizy organizmów dennych pobrane zostały z trzech stanowisk (ZP6, ZP7 
i ZP8) zlokalizowanych w rejonie wyznaczonego pola odkładu urobku (klapowania)  
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z pogłębiania akwenu portu zewnętrznego. Stanowisko kontrolne (SK), stanowiska 

referencyjne (ZP2 i ZP3) oraz dodatkowo stanowiska w odległości 300 m od linii brzegowej 
na transektach biegnących prostopadle do brzegu począwszy od stanowisk SK i ZP3 
obejmowały akwen przyszłego portu zewnętrznego i jego sąsiedztwo. 

W rejonie wyznaczonego klapowiska badania wykazały występowanie 12 taksonów 
makrobentosu o dość wysokim zagęszczeniu, które wahało się od 4450 osobn./m2 na 
stanowisku ZP6 do 6605 osobn./m2 na stanowisku ZP8. Na przedpolu ujścia Świny 
(stanowisko ZP2) zagęszczenie makrobentosu było bliskie 9000 osobn/m2. Na stanowisku 
ZP3-150 oddalonym od linii brzegowej o 150m liczebność makrofauny niewiele przekraczała 
200 osobn./m2. 

Analiza badanej makrofauny wykazała zróżnicowane znaczenie głównych grup 
systematycznych: Polychaeta (głównie M. neglecta) i Malacostraca (głównie C. volutator) 
dominowały przy ujściu Świny (stanowiska ZP2, ZP3), Gastropoda (Hydrobia spp.)  
i Bivalvia (M. edulis) – na klapowisku.  

Największe średnie zagęszczenie Gastropoda i Bivalvia zaobserwowano na stanowisku 
ZP8, które wyniosło odpowiednio 1400 os/m2 i blisko 4000 os/m2. Tam też makrobentos  
reprezentowany był przez 6 wyższych (ponadgatunkowych) jednostek taksonomicznych  
z ogólnej liczby 8 składających się na  makrofaunę denną stanowisk badawczych w Zatoce 
Pomorskiej (rys. 3.12).  

 
Rysunek 3.12 Udział procentowy przedstawicieli poszczególnych gromad w ogólnej liczebności makrofauny dennej na 

stanowiskach badawczych w Zatoce Pomorskiej (Raport końcowy… 2010) 

 

Na całym obszarze objętym badaniami w ramach monitorowania inwestycji „Budowa 
falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” badana makrofauna 
wykazała obecność przedstawicieli zespołu infauny (Macoma balthica – Mya arenaria).  
Z kolei na stanowiskach dalej położonych od brzegu, w tym na planowanym klapowisku 
występowały także niewielkie agregacje Mytilus edulis z towarzyszącymi mu gatunkami 
epifauny - tak osiadłej (Balanus improvisus, Electra crustulenta, młodociane osobniki M. 
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arenaria), jak i mobilnej (reprezentowanej przede wszystkim przez Gammarus spp., także 
przez Hydrobia spp.). 

Wykonany wideoogląd dna na transektach wyznaczonych na klapowisku KL1 i KL2 
potwierdził występowanie dużych ilości małży (Bivalvia) zagrzebanych w dnie (widoczne 
tylko syfony) oraz żywe, naturalne agregacje omułków, sercówek i pąkli (Mytilus edulis, 
Cardium sp., Balanus sp.) gdzie gatunkiem dominującym  był omułek (Raport końcowy…, ZUT 
2010). 

W rejonie odkładu urobku do morza, z projektowanych prac podczyszczeniowych, 
badania bentosu kontynuowano w latach 2011-2013. Poniżej omówiono wyniki  
z ostatniej serii badań wykonanej w 2013 r.  

Materiały do badań pobierano z 10 stanowisk: KD1 – KD10, wyznaczonych na polu 
odkładu urobku i w jego otoczeniu. Stanowiska na polu odkładu urobku (KD1, KD3, KD5, KD7, 
KD8 i KD9) wyznaczono losowo przed rozpoczęciem monitoringu i położenia ich nie 

zmieniano w trakcie jego trwania. Stanowiska te traktowano jako reprezentujące obszar 
potencjalnego zaburzenia środowiska osadowego, do którego dochodzi wskutek zrzutu 
urobku. Stanowiska KD2, KD4, KD6 i KD10 zlokalizowano poza granicami obszaru zrzutu 
urobku. Wspomnieć należy, że stanowiska KD1, KD5 i KD7 pokrywają się odpowiednio ze 
stanowiskami ZP6, ZP8 i ZP7 z tzw. monitoringu przedinwestycyjnego ( Raport końcowy 
…ZUT, 2010). W kontekście prowadzonego jeszcze w I kwartale 2013 r. odkładu urobku 
powstałego przy budowie falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu, 
stanowiska KD1, KD3, KD5, KD7, KD8 i KD9 można uważać za bezpośrednio narażone na 
ewentualne oddziaływanie odkładania urobku, a stanowiska KD2, KD4, KD6 i KD10 jako 
reprezentujące obszar dna morskiego teoretycznie poza tym oddziaływaniem (stanowiska 
referencyjne lub kontrolne dla obszaru badań) (Raport z monitoringu… 2014).  

Makrobentos monitorowanego obszaru w 2013 r.  reprezentowany był przez 5 wyższych 

(ponadgatunkowych) jednostek taksonomicznych należących do wielokomórkowych 
bezkręgowców (Metazoa), tj. skąposzczety (Oligochaeta), wieloszczety (Polychaeta), ślimaki 
(Gastropoda), małże (Bivalvia) i skorupiaki (Crustacea). 

W sezonach fenologicznych objętych badaniami (I, II, III i IV kwartał) łączna liczba 
taksonów wynosiła 17 (I), 18 (II), 18 (III) i 16 (IV). W zmienności bogactwa gatunkowego  
w układzie przestrzennym i czasowym nie ma generalnie wyraźnej prawidłowości w liczbie 
taksonów na poszczególnych stanowiskach, niezależnie od tego czy znajdowały się one  
w obszarze odkładu urobku (KD3, KD5, KD7, KD8 i KD9), czy też poza nim (stanowisko 
kontrolne – KD2, KD4, KD6 i KD10) poza stanowiskiem KD1, które w trzech kwartałach 
charakteryzowało się najmniejszą liczbą taksonów.  

We wszystkich okresach badań Oligochaeta, gatunki należące do wieloszczetów, ślimaki 
z rodzaju Hydrobia, małże oraz skorupiaki wykazywały stałą obecność w monitorowanym 
obszarze.  Przedstawiciele jednego gatunku (H. divesicolor) należących do Polychaeta 

występowali na wszystkich badanych stanowiskach, dość stałymi gatunkami wśród tej grupy 
organizmów były M. neglecta i P. elegans. Gastropoda (Hydrobia spp.) były stałymi 
przedstawicielami makrobentosu w poszczególnych okresach badań.  

Wśród Bivalvia jeden gatunek - M. balthica należał do bezwzględnie stałych taksonów, 
ponieważ jego obecność stwierdzono na wszystkich badanych stanowiskach. Natomiast 
pozostali przedstawiciele małży wykazywali również dość stałą obecność, jedynie na 
stanowisku KD5 i KD8 brak było sercówki (C. glaucum) w I i II kwartale, zaś piaskołaza (M. 
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arenaria) na KD5 I kwartale. Nieco większą zmienność w zasiedlaniu poszczególnych 

stanowisk wykazywał jedynie omułek (M. edulis). Obecność lub brak M. edulis wynika  
z trybu życia, jaki małż ten prowadzi; przyczepiając się do twardych fragmentów podłoża 
tworzy na dnie agregacje. Największą zmienność w składzie makrobentosu w badanym 
rejonie wykazywały skorupiaki. Wśród tej grupy organizmów stałym taksonem był C. 
volutator (brak go było tylko na KD4, w I kwartale), gatunek typowy dla płytkiego, 
piaszczystego dna Zatoki (Köhn i Gosselck, 1989) który obecny był na wszystkich 
stanowiskach. Pąkle występowały tam, gdzie obecny był M. edulis lub jego puste muszle, i są 
one często stowarzyszone z omułkami, ponieważ prowadzą osiadły tryb życia 
przycementowując się do twardych powierzchni (ibidem).  

Dominantem wśród małżów była M. arenaria, (od 3,8±4,36% udziału na stanowisku KD8 
do 37,4±8,14% na stanowisku KD1), aczkolwiek jak już wyżej wspomniano nie zanotowano 
jej obecności na jednym stanowisku (KD5). W tej grupie organizmów dość dużym udziałem 

zaznaczyły się również rogowce (M. balthica). Wśród wieloszczetów największym udziałem 
procentowym wyróżniał się H. diversicolor (od 5,3±2,61% udziału na stanowisku KD4 do 
16,5±2,03% na stanowisku KD8, następnie P. elegans (ze średnim udziałem 5,8%). Skorupiaki 
najliczniej reprezentowane były przez C. volutator z największym jego udziałem w wysokości 

8,4±3,78% na stanowisku KD1. Pozostałe taksony należące do tej grupy organizmów nie 
miały większego znaczenia w strukturze taksonomicznej makrobentosu (rys. 3.13 i 3.14). 

 
Rysunek 3.13 Makrobentos: udziały procentowe głównych 

taksonów na stanowiskach badanych w I kwartale 2013 r. 

 
Rysunek 3.14 Makrobentos: udziały procentowe głównych 

taksonów na stanowiskach badanych w IV kwartale 2013 r. 

Przestrzenny rozkład struktury dominacji makrobentosu w badanym rejonie w 2013 r. 
wyraźnie wskazywał, na w dalszym ciągu efekt nasilonego zrzutu urobku szczególnie  
w południowej (stanowiska KD1 i KD8) jak i w północnej części pola odkładu (stanowisko 
KD5), gdzie zaznaczyły się wyraźne różnice w odmienności makrobentosu w strukturze 
dominacji makrobentosu w porównaniu do pozostałych stanowisk. Natomiast 
podobieństwo, zarówno pod względem struktury taksonomicznej, jak i liczebności 
makrobentosu pomiędzy pozostałymi stanowiskami, niezależnie czy były one zlokalizowane 

w obrębie zrzutu urobku (KD3 i KD7), czy też poza nim, tzw. stanowiska kontrolne (KD2, KD4, 
KD6 i KD10) może świadczyć, że decydujące znaczenie miał rozwój fenologiczny organizmów.  

Dominującym taksonem pod względem liczebności w niniejszych badaniach były 
Bivalvia, a wśród nich sercówka (C. glaucum), która osiągnęła na większości stanowisk (poza 
KD9 i KD10) znaczne liczebności od kilkuset do ponad 13 tys. osobn./m2. Drugim taksonem 
wśród małży, który charakteryzował się znaczącymi liczebnościami był rogowiec  
(M. arenaria), którego liczebności na poszczególnych stanowiskach wahały się kilkudziesięciu 
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do ponad 1800 osobn./m2. Najmniej licznie w badanym obszarze małże reprezentowane były 

przez rogowca (M. balthica) (maks. liczebność ok. 270 osobn./m2) i omułka (M. edulis) (maks. 
liczebność ok. 850 osobn./m2). Oligochaeta były najmniej licznie występującym taksonem 
wśród makrobentosu w badanym obszarze w IV kwartale i osiągnęły one liczebności od 
kilkudziesięciu do niewiele ponad 2,4 tys. osobn./m2. 

 Generalnie można stwierdzić, że w zespołach makrobentosu w 2013 r., w większym 
stopniu w stosunku do meiofauny, widoczny był w dalszym ciągu wpływ oddziaływania 
uprzednio zrzucanego urobku na skład i liczebność tej formacji organizmów; w przypadku 
makrofauny przejawiło się to dużym ubóstwem gatunkowym, wyrażonym liczbą taksonów 
makrobentosu i niską bioróżnorodnością wyrażoną wskaźnikiem Shannona-Wienera i dużymi 
fluktuacjami w średnich liczebnościach tej grupy organizmów na stanowiskach KD1 i KD8  
i częściowo na KD9 od początku prowadzenia badań i na KD5 od IV kwartału 2012 r., kiedy 
miejsce to również zaczęło być obszarem zrzutu urobku. Natomiast fluktuacje składu 

taksonomicznego i liczebności makrobentosu w poszczególnych okresach badań z jednej 
strony są wyrazem tego, że w miejscach, gdzie nie zostało naruszone środowisko osadowe, 
czynnikami decydującymi o strukturze i liczebności makrobentosu są zmiany sezonowe, 
związane z cyklem życiowym organizmów (okres rozwoju osobniczego), a także zmiany 
środowiska abiotycznego wynikające z naturalnych procesów (np. energia falowania, prądy 
podwodne), natomiast z drugiej strony zmiany tych parametrów na stanowiskach 
zlokalizowanych w obszarze odkładu urobku ilustrującą zaburzający wpływ tego zrzutu. 

Rozkład wielkości makrobentosu i rozkład biomas w klasach wielkości wskazuje na 
dominację w populacjach większości gatunków i taksonów osobników młodych, szczególnie 
jest to widoczne w odniesieniu do małży, których populacje składały się głównie z małych 
przedstawicieli tej grupy organizmów, co świadczy, że były one w fazie rozwoju,  
a monitorowany obszar może być dla nich miejscem rozrodu (Raport z monitoringu… 2014). 

 

Ichtiofauna 

Oznaczenie gatunków występujących w danym regionie dużego zbiornika wodnego, 

jakim jest Morze Bałtyckie może być zadaniem skomplikowanym ze względu na migracje 
jakich w ciągu roku podejmują się ryby. Jest to powiązane ze specyfiką cyklu życiowego 
danych gatunków oraz zmiennością warunków środowiskowych występujących  
w zbiornikach wodnych.  

Zatoka Pomorska jest obszarem, który ze względu na obecność estuarium można 
podzielić na dwie części: 

– część południowo-zachodnia znajdująca się pod silnym wpływem słodkich wód Odry 
uchodzącej do niej trzema cieśninami, 

– część południowo-wschodnia mająca charakter bardziej morski gdzie wpływ wód słodkich 
jest znacznie mniejszy. 

W części zachodniej notujemy znacznie większe urozmaicenie składu gatunkowego 
ichtiofauny gdyż zdecydowanie liczniej występują tam migrujące z wód Zalewu 
Szczecińskiego, ryby słodkowodne. Wschodnia „morska” część Zatoki to obszar o mniejszym 
zróżnicowaniu gatunkowym, zdominowany przez ryby morskie (Boniecka i in. 2010).  
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Według literatury w Zatoce Pomorskiej notuje się występowanie co najmniej 31 

taksonów ryb. Stale występuje 11 gatunków ryb słodkowodnych, 5 gatunków ryb 
wędrownych oraz 15 morskich (Wolnomiejski 1997, Garbacik-Wesołowska, Boberski 2000): 

– ryby morskie: śledź (Clupea harengus), szprot (Sprattus sprattus), parposz (Alosa 
fallax), dorsz (Gadus morhua calarias), stornia (Platichtys flesus), gładzica 
(Pleuronectes platessa), turbot (Psetta maxima), kur diabeł (Myoxocephalus scorpius), 
tasza (Cyclopterus lumpus), tobiasz (Ammodytes tobianus), dobijak (Hyperoplus 
lanceolatus), wężynka (Nerophis ophidion), węgorzyca (Zoarces viviparus), ostrobok 
(Trachurus trachurus) oraz ryby babkowate (Gobidae); 

– ryby dwuśrodowiskowe: troć (Salmo trutta), łosoś (Salmo salar), pstrąg tęczowy 
(Oncorhynchus mykiss), węgorz (Anguilla anguilla), minóg rzeczny (Lampetra 
fluviatilis) (bezszczękowce); 

– ryby słodkowodne: sieja (Coregonus lavaretus), stynka (Osmerus eperlanus), certa 
(Vimba vimba), leszcz (Abramis brama), płoć (Rutilus rutilus), okoń (Perca fluviatilis), 
sandacz (Stizostedion lucioperca), jazgarz (Gymnocephalus cernuus), szczupak (Esox 
lucius), miętus (Lota lota), ciernik (Gasterosteus aculeatus). 

Do masowo występujących gatunków komercyjnych należą: śledź, szprot, stornia, okoń, 

sandacz, płoć i leszcz. Masowe, w grupie ryb niekomercyjnych, to ryby dobijakowate 
i babkowate występujące najliczniej w pasie przybrzeżnym do głębokości 10m (Psuty-Lipska, 
Garbacik-Wesołowska, 1998). 

Badania prowadzone w 2010 r. w związku z przedinwestycyjnym monitoringiem 
przyrodniczym obejmowały również ichtiofaunę. Połowy prowadzone w kwietniu i maju 
zaowocowały potwierdzeniem występowania 17 gatunków na obszarze ujścia Świny i 15 na 
obszarze klapowiska. Do gatunków wyłowionych u ujścia należały: śledź, szprot, płoć, certa, 
stynka, sieja, dorsz, kur diabeł, sandacz, okoń, jazgacz, węgorzyca, dojakowate, babka bycza, 
stornia, turbot, gładzica. Na obszarze klapowiska złowiono natomiast osobniki z gatunków: 

węgorz, śledź, szprot, sieja, troć, dorsz, kur diabeł, sandacz, okoń, węgorzyca, dojakowate, 
babka mała, stornia, turbot, gładzica. Jak widać nie wszystkie gatunki ze spodziewanych 
zostały zarejestrowane, mogło to jednak być spowodowane przez różne czynniki i trudno 

wykluczyć, czy w innym okresie nie zostały by one również zaobserwowane (Raport 
końcowy… 2010). 

W składzie połowów najliczniej reprezentowane były ryby pelagiczne szproty i śledzie. 
Stanowiły one odpowiednio 60 i 23% wszystkich ryb złowionych dennym zestawem 
trałowym. Jest to typowe dla ichtiofauny tego akwenu w okresie wiosennym. Potwierdzają 
to wyniki wcześniejszych badań przeprowadzonych podobnym narzędziem, odsiewającym 
większość szprotów i małych śledzi (rys. 3.15) (Raport końcowy… 2010). 
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Rysunek 3.15 Udział szprotów, śledzi i pozostałych gatunków ryb w składzie połowów poszczególnych sektorów (Raport 

końcowy… 2010) 

Warto zaznaczyć również, że w czasie fotograficznych badań dna nad bentalem nie 
zaobserwowano na terenie klapowiska obszarów tarliskowych. Brak twardego podłoża nie 
zapewniał warunków do rozrodu dla ryb litofilnych. Spodziewano się jednak, że klapowanie 
urobku, mogącego zawierać kamienie i głazy, może sprzyjać przytwierdzaniu się osiadłych 
organizmów filtrujących, co przyczyni się do powstania swoistej sztucznej rafy i zachęci ryby 
do liczniejszego występowania w tym rejonie (Monitoring…2010). 

Kolejne raporty z monitoringów inwestycyjnych prowadzone w latach 2011-2013 na 
obszarze klapowiska wykazały znacznie mniejszą różnorodność gatunkową, niż pobliże 
estuarium, co jest stanem jakiego należałoby oczekiwać. Tak jak na obszarze planowanych 

prac czerpalnych, również i tam zarejestrowano różnice bioróżnorodności w ciągu roku (rys. 
3.16, 3.17). Na przestrzeni miesięcy wykryto w tym obszarze i opisano w Raporcie za 2013 
rok następujące gatunki: okoń, jazgacz, babka bycza, gładzica, kur diabeł, miętus, stynka, 
sandacz, śledź, szprot stornia, turbot, sieja, węgorzyca, tasza i leszcz.  

 

Rysunek 3.16  Struktura gatunkowa odłowów wiosennych 

na klapowisku w roku 2013 (Raport… 2014) 

 

Rysunek 3.17  Struktura gatunkowa odłowów jesiennych na 

klapowisku w roku 2013 (Raport… 2014) 

Stan bioróżnorodności ichtiofauny w tym obszarze wskazuje stabilną poprawę pod 
wpływem prowadzenia prac składowania urobku w roku 2013 w porównaniu z obserwowaną 
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w latach 2011 i 2012. W Raporcie na 2011 rok wykryto znacznie mniej gatunków ryb 

(zarejestrowano: okoń, jazgacz, sandacz, babka bycza, stornia, gładzica, śledź, szprot, kur 
diabeł i węgorzyca). Nowe gatunki, które pojawiły się w 2013 roku to: miętus, stynka, turbot, 
sieja, tasza i leszcz. Zmieniające się warunki bytowania pozytywnie wpływają zarówno na 
ilość osobników, jak i różnorodność gatunkową. Jedynie w czasie i tuż po trwaniu prac  
z odkładaniem urobku wyraźna jest tendencja spadkowa w ilości osobników i gatunków  
w rejonie, co jednak szybko ulega poprawie. 

W 2014 r. ponownie prowadzono badania ichtiofauny, tym razem w sąsiedztwie 
planowanej inwestycji tj. na akwenie toru wodnego Szczecin – Świnoujście oraz na odcinku 
toru podejściowego północnego do Świnoujścia. W tym okresie badanie przeprowadzono 
dwukrotnie – na wiosnę i jesień.  W okresie wiosennym odłowiono w tym obszarze 
następujące gatunki ryb: śledź, szprot, stynka, sieja, dorsz, babka bycza, okoń, sandacz, 
jazgarz, tobiasz, dobijak, stornia, gładzica. W okresie jesiennym odłowiony skład gatunkowy 

nieznacznie różnił się od wiosennego (nie zanotowano: dobijaka, dorsza i szprota, natomiast 
odłowiono: krąpie, skarpie i węgorzyce). Wyniki badań pokazały, że wzdłuż toru 
podejściowego do Świnoujścia, urozmaicenie gatunkowe i ilościowe ichtiofauny rośnie wraz 
z oddalaniem się od linii brzegowej (ECO-EXPERT 2014). 

 

Gatunki chronione i cenne 

Na liście gatunków występujących w Zatoce Pomorskiej znajdują się również gatunki 
podlegające całkowitej ochronie gatunkowej, aktualnie chronione prawem krajowym lub 
międzynarodowym (Garbacik-Wesołowska i Boberski, 2000): aloza Alosa alosa i parposz 
Alosa fallax, ciosa Pelecus cultratus, pocierniec Spinachia spinachia, iglicznia Sygnathus 
typhle, dennik Liparis liparis, babka mała Pomatoschistus minutus, babka piaskowa 
Pomatoschistus microps, kur rogacz Myoxocephalus quadricornis, minóg morski Petromyzon 

marinus, minóg rzeczny Lampetra fluviatilis, kiełb Kesslera Gobio kessleri, różanka Rhodeus 
sericeus amarus, śliz Noemacheilus barbatulus, koza Cobitis taenia, koza złotawa Cobitis 
aurata, piskorz Misgurnus fossilis, jesiotr zachodni Acipenser sturio – uznany za wymarłego 
(Boniecka  i in.2010). 

Spośród wymienionych gatunków, niewiele taksonów to ryby o potwierdzonym 
w ostatnich latach występowaniu w Zatoce (Wysokiński, 1998). Większość ryb 
słodkowodnych związana jest z wodami śródlądowymi i obszarami porośniętymi 
roślinnością.  

Na akwenie toru wodnego Szczecin – Świnoujście, w sąsiedztwie planowanych prac oraz 
na odcinku toru podejściowego północnego do Świnoujścia, nie stwierdzono występowania 
cennych gatunków ichtiofauny podlegających ochronie gatunkowej. W przypadku jesiotra, 
trwają prace nad restytucję gatunku jesiotra ostronosego (uważany za wymarły w Morzu 
Bałtyckim), natomiast badania genetyczne potwierdziły, że gatunkiem występującym  

w Bałtyku był jesiotr atlantycki, który wyparł jesiotra zachodniego. Status ochronny gatunku 
jesiotra atlantyckiego – nie jest ustalony (ECO-EXPERT 2014). 

Nie jest prawdopodobne, aby chronione gatunki ryb bytowały na piaszczystych rejonach 
dna klapowiska (głębokość > 10m). Iglicznia, dennik i pocierniec to gatunki morskie  
i również związane z partiami dna porośniętymi roślinnością denną niewystępującą  
w analizowanym rejonie (Boniecka i in. 2010). Z piaszczystym dnem analizowanego rejonu 
zrzutu osadów związana jest co prawda jedna z chronionych babek – babka mała 
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(Horackiewicz, Skóra, 1996). Jednak w ostatnich badaniach monitoringowych nie 

zarejestrowano występowania ani jej ani innych z chronionych gatunków na obszarze 
klapowiska. 

 

Awifauna 

Miejsce czerpania urobku, oraz znaczna część drogi transportu urobku na klapowisko 
leżą poza obszarami specjalnej ochrony ptaków. Pozostały, północno-wschodni odcinek 
drogi transportu urobku oraz miejsce jego składowania są położone w obszarze OSO 
PLB990003 Zatoka Pomorska.  

 

Ptaki zaobserwowane w strefie prac planowanych w porcie i w bliskim morskim 
sąsiedztwie portu w trakcie monitoringu w 2014 r  

 

Ptaki w rejonie portu w Świnoujściu zostały scharakteryzowane w opracowaniu 
„Inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb sporządzania prognozy oddziaływania na 
środowisko dla projektu Programu Wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych  

w rejonie ujścia Odry w latach 2014-2026”” wykonanym przez Wydział Biologii Uniwersytetu 
Szczecińskiego w 2014 r. Dane źródłowe tej inwentaryzacji pochodzą z obserwacji 
monitoringu przeprowadzonych zimą, wiosną i jesienią 2014 r.  

W związku z tym, że przewidywane miejsce prac czerpalnych znajduje się wewnątrz 
portu w Świnoujściu i przylega do portowego toru wodnego, a urobek z czerpania  będzie 
transportowany tymi samymi drogami wodnymi, które przyjęto w przypadku pogłębiania 
portowego toru wodnego, wymienione wyżej opracowanie wykorzystano również do 
scharakteryzowania ptaków w strefie planowanych prac czerpalnych oraz w strefie 
transportu urobku torem wodnym.  

Zgodnie ze wspomnianym opracowaniem monitorowana w 2014 r. strefa portu  
w Świnoujściu składa się z dwóch następujących części: Tor nr 1. Świnoujście miasto, oraz  
Tor nr 2. Świnoujście wyjście w morze.   

Występowanie (liczebność) ptaków badano w trakcie monitoringu w pasie o szerokości 
ok.  500 m (po 250 m z każdej strony osi toru).  Wyniki badania (obserwacji) podano w tabeli 
3.3  i w tabeli 3.4. 

Rozpatrywany obszar ze względu na swój charakter, zabudowę brzegów, duży ruch  
w kanale portowym jest mało atrakcyjny dla ptaków będących w fazie lęgowej. W 2014 r. 
stwierdzono  występowanie ptaków lęgowych należących tylko do jednego gatunku - 
krzyżówki (Anas platyrhynchos) - w liczbie 4 par. Te ptaki zostały ujawnione jedynie  
w lądowej strefie części Tor nr 1. Świnoujście miasto. 

W tabelach poniżej przedstawiono wyniki obserwacji monitoringowych w 2014 r.  

w postaci liczebności ptaków zimujących i przelotnych dla wyżej wymienionych części 
rozpatrywanego obszaru.  

 

Tabela  3.3  Liczebność  ptaków Tor nr 1. Świnoujście miasto – zima, wiosna i jesień 2014 r.  

L.p. Gatunek ptaków 
Liczebność ptaków w 2014 r. 

zima wiosna jesień 

1 łabędź niemy – Cygnus olor 35 4 1 

2 krzyżówka – Anas platyrhynchos 640 76 2 
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3 świstun – Anas Penelope 2   

4 nurogęś – Mergus merganser 1060 11  

5 bielaczek – Mergellus albellus 63   

6 gągoł – Bucephala clangula 9   

7 czernica – Aythya fuligula 14   

8 ogorzałka – Aythya marila 1   

9 perkoz dwuczuby – Podiceps cristatus 1 5 1 

10 kormoran – Phalacrocorax carbo 762 80 400 

11 czapla siwa – Ardea cinerea 1   

12 bielik – Halieaetus albicilla 4   

13 łyska – Fulica atra 3   

14 mewa srebrzysta – Larus argentatus 390 26 5 

15 mewa siwa – Larus canus 46 15 2 

16 mewa siodłata – Larus marinus 12   

17 śmieszka – Chroicocephalus ridibundus 20 40 5 

18 zimorodek – Alcedo atthis 1   

19 świergotek nadmorski – Anthus petrosus 1   

 

Tabela  3.4 Liczebność ptaków Tor nr 2. Świnoujście wyjście w morze – zima, wiosna i jesień 2014 r. 

L.p. Gatunek ptaków 
Liczebność ptaków w 2014 r. 

zima wiosna jesień 

1 markaczka – Melanitta nigra 16 30  

2 mewy nieoznaczone – Larus sp. 30   

3 krzyżówka – Anas platyrhynchos 30  10 

4 lodówka – Clangula hyemalis 62 9  

5 nurogęś – Mergus merganser 40   

6 nur nieoznaczony – Gavia sp.  1   

7 kormoran – Phalacrocorax carbo 10 300 300 

8 perkoz dwuczuby – Podiceps cristatus  2 4 

9 mewa srebrzysta – Larus argentatus  7 10 

10 łabędź niemy – Cygnus olor   4 

11 krakwa – Anas strepera   3 

12 gągoł – Bucephala clangula   2 

13 mewa siwa – Larus canus   8 

14 śmieszka – Chroicocephalus ridibundus   15 

15 świergotek nadmorski – Anthus   petrosus   1 

16 śnieguła – Plectrophenax nivalis   4 

 
Ptaki zaobserwowane w rejonie planowanego odkładu urobku z prac czerpalnych 

(klapowisko) oraz w rejonie planowanych dróg transportu urobku od zewnętrznego toru 
portowego do klapowiska (transekty) w trakcie monitoringu realizowanego w latach 2011 -
2013.  

Przewidywane do wykorzystania klapowisko i prowadzące do niego drogi transportu 

urobku znajdujące się poza portem były już wykorzystywane do transportu i odkładu urobku 
z prac czerpalnych wykonywanych w trakcie kształtowania akwenów oraz falochronów  
i nabrzeży gazoportu w Świnoujściu.  

Klapowisko i w przeważającej części poza portowe drogi transportu urobku na 
klapowisko są usytuowane na obszarze specjalnej ochrony ptaków PLB 990003 Zatoka 
Pomorska.  

Charakterystykę ptaków w rejonie klapowiska i w rejonach poza portowych dróg 
transportu urobku oparto na obserwacjach kontrolnych wykonanych w roku 2011 (5 
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obserwacji kontrolnych od sierpnia do grudnia), w roku 2012 (13 obserwacji od stycznia do 

grudnia) oraz w roku 2013 (16 obserwacji od stycznia do grudnia) w związku z budową 
gazoportu (Raport z monitoringu… 2012, 2013 i 2014). 

 

Metodyka obserwacji ptaków w rejonie klapowiska i w rejonach poza portowych dróg 
transportu urobku w trakcie monitoringu w latach 2011-2013 

Obserwacje w rejonie dróg transportu urobku prowadzono z kutra płynącego ze stałą 
prędkością ok. 7 węzłów (13 km/h) w transektach wyznaczonych w osiach tych dróg. 
Oznaczono je literami A i B. Transekt A podzielono na 4-ry równe odcinki (od A1 do A4) o 
długości ok 4,75 km każdy; transekt B to 3 równe odcinki (B1, B2 i B3) po ok 4 km każdy oraz 
osobny odcinek B4 o długości ok. 4,5 km. Na transektach ptaki liczono - w pasie o szerokości 
do ok. 600 m (po 300 m z każdej strony burty) - zgodnie ze standardowymi metodami.  

Ptaki na polu odkładu urobku liczono z transektów biegnących równolegle do  dłuższego 

boku tego pola i oddalonych od siebie o ok. 800 m, przez co możliwe było policzenie niemal 
wszystkich osobników przebywających na klapowisku.  

Przyjęto, że kontrolowana powierzchnia klapowiska to ok. 11 km2. 

Ptaki notowano bez podziału na wiek oraz płeć, rozróżniano jedynie ptaki w locie 
(przelatujące, w tym migrujące) oraz stacjonarne (żerujące, odpoczywające). 

 

Charakterystyka ptaków w rejonie klapowiska i w rejonach poza portowych dróg 
transportu urobku na podstawie obserwacji w trakcie monitoringu w 2013 r. 

Podczas wszystkich 16-tu kontroli (obserwacji) na obszarze odkładu urobku oraz 
transektach odnotowano w sumie 24081 osobników z 42 gatunków. W miesiącach zimowych 
oraz w listopadzie najliczniej odnotowywanym gatunkiem była lodówka Clangula hyemalis,  
w okresie wiosennym markaczka Melanitta nigra natomiast w okresie letnim kormoran 
Phalacrocorax carbo (tabela 5). 

 

Tabela  3.5 Liczba gatunków i osobników oraz najliczniejszy gatunek w kolejnych kontrolach wykonanych w 2013 roku. 

Data kontroli Liczba osobników Liczba gatunków Gatunek najliczniejszy 

2013.01.07 1215 10 lodówka 

2013.01.15 779 9 lodówka 

2013.02.08 2398 7 lodówka 

2013.02.16 3949 10 lodówka 

2013.03.29 7796 12 markaczka 

2013.04.26 2807 14 markaczka 

2013.05.29 100 8 markaczka 

2013.06.29 88 10 kormoran 

2013.07.25 117 8 kormoran 

2013.08.09 809 12 rybitwa czarna 

2013.09.30 1113 12 kormoran 

2013.10.02 334 13 gęś nieozn. 

2013.11.08 375 19 lodówka 

2013.11.22 725 10 lodówka 

2013.12.12 824 15 lodówka 

2013.12.18 652 15 lodówka 
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Wyniki kontroli obserwacyjnych z 2013 r. połączone z danymi o liczebności w 2012 r. 
podano w tabeli 3.6.  

 

Tabela  3.6 Liczebność, udział procentowy oraz frekwencja wszystkich ptaków stwierdzonych  w roku 2013 r. (liczebność 

także w 2012 r.)    

Lp. Nazwa polska Nazwa łacińska Liczebność 
Udział 

procentowy 
[%] 

Frekwen-cja 
[%] 

1 markaczka Melanitta nigra 
10701 

(3352 )  
1)

 
44,4 93,8 

2 lodówka Clangula hyemalis 
8895 

(8441) 
36,9 62,5 

3 kormoran Phalacrocorax carbo 
1048 
(954) 

4,4 81,3 

4 mewa srebrzysta Larus argentatus 
927 

(542) 
3,8 100,0 

5 perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 
538 
(52) 

2,2 50,0 

6 rybitwa czarna Chlidonias niger 
505 
(25) 

2,1 12,5 

7 mewa mała Hydrocoloeus minutus 
346 
(46) 

1,4 25,0 

8 gęś nieozn. Anser/Branta sp. 
307 

(152) 
1,3 43,8 

9 nur nieozn. Gavia sp. 
121 
(92) 

0,5 68,8 

10 świstun Anas penelope 
113 
(79) 

0,5 25,0 

11 mewa siwa Larus canus 
98 

(86) 
0,4 93,8 

12 alka Alca torda 
76 

(51) 
0,3 37,5 

13 śmieszka 
Chroicocephalus 

ridibundus 
71 

(197) 
0,3 18,8 

Pozostałe 29 gatunków 335 1,4  

Suma 
24081 

(15705) 
100  

Uwagi:  1) Wyniki kontroli obserwacyjnych w roku 2012 podano w nawiasach. 
Nie zamieszczono danych za 2011 rok, ponieważ z uwagi na dostosowanie ich  terminu do terminu 

prac czerpalnych przy budowie gazoportu, wykonywano je dopiero od sierpnia 2011 r. zatem trudno je 
porównać z danymi za 2012 i 2013 r.    

             2)  Przedstawiono jedynie gatunki liczące powyżej 40 osobników. 
 

Najliczniejszym gatunkiem w roku 2013 okazała się markaczka, której całkowita 
liczebność wyniosła 10701 osobników, co stanowiło 44,4% wszystkich ptaków. Do 

dominantów (gatunków stanowiących ponad 5% udziału wszystkich osobników) należała 
jeszcze jedynie lodówka (8895 os., 36,9%), a dominanci stanowili łącznie 81,3% wszystkich 
stwierdzonych osobników. Jak wynika z tabeli liczebność zanotowanych w 2013 r. ptaków 
była większa niż w 2012 roku o 8376, to jest o ok. 53 %. Wzrost w stosunku do roku 2012 
wykazują także liczebności dla poszczególnych znaczących w tym obszarze gatunków 
ptaków. Jedynie w przypadku pozycji 13 (śmieszka) nastąpiło zmniejszenie liczebności 
ptaków.    
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3.4. Zabytki, krajobraz kulturowy 

W bezpośrednim rejonie planowanego przedsięwzięcia (nabrzeża nr 10 i 11 w Basenie 
Północnym, pole odkładu) nie występują zabytki chronione na podstawie przepisów  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Na terenach objętych inwestycją nie ma 
aktualnie zlokalizowanych, zewidencjonowanych stanowisk archeologicznych.  

Obszarem krajobrazowo-kulturowym (OKK) wpisanym do Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego, jest „ZACHODNIOPOMORSKI PAS 
NADMORSKI”. 

Jest to obszar wzdłuż wybrzeża Bałtyku, począwszy od gminy Świnoujście aż po 
Postomino, w granicach geograficznego Pobrzeża Bałtyku (wyspy Uznam i Wolin, Wybrzeże 
Trzebiatowskie, Wybrzeże Słowińskie), na  którym występują elementy historycznego 
zagospodarowania - najbardziej swoiste dla terenów związanych z położeniem nadmorskim 
(latarnie morskie, uzdrowiska, porty, stocznie).  

Ważnymi składnikami krajobrazu kulturowego w rejonie Świnoujścia są zespoły 
zabytkowych obiektów architektury militarnej- zespół forteczny, składający się z czterech 
fortów artyleryjskich; obecnie zachowane trzy: Fort Zachodni (West-Batterie), Fort Anioła 
(Engelsburg), Fort Gerharda (na wyspie Wolin), zabytkowa latarnia morska z 1857 r.  
i elementy zabudowy portu w Świnoujściu- Wybrzeże Władysława IV z lat 60.-70. XIX w., 
zabudowa z lat 1897-1903.  

Basen Północny stanowi element dawnej stoczni, która powstała w latach 1897 – 1903. 
Stocznia prowadziła swoja działalność do końca ostatniej wojny. Obecnie urządzono tu port 
jachtowy oraz przy Wybrzeżu Władysława IV bazę Morskiej Służby Poszukiwania  
i Ratownictwa. 

Z uwagi na fakt, że obszar Morza Bałtyckiego nie został jak dotąd objęty 
systematycznymi poszukiwaniami archeologicznymi, zabytki archeologiczne i dobra kultury 

związane z osadnictwem średniowiecznym mogą znajdować się pod warstwą piasku 
dennego, będącego w fazie redepozycji. Obiekty zabytkowe w morzu odkrywane były 
przypadkowo, najczęściej przez rybaków niszczących sieci na tzw. zaczepach, a w strefie 
przybrzeżnej w okolicach portów przez Urzędy Morskie, podczas np. pogłębienia torów 
wodnych lub czyszczenia kotwicowisk. Urząd Morski w Szczecinie podczas konserwacji toru 
podejściowego do portu w Świnoujściu odkrył przypadkowo w zachodniej krawędzi toru 
wrak drewnianego żaglowca prawdopodobnie z XIX w (Mejszelis i in., 2008). 

3.5. Krajobraz 

Obszar opracowania położony jest na akwenie Zatoki Pomorskiej oraz sąsiadującym  
mikroregionie fizyczno-geograficznym Mierzei Świny dzielącym się na Mierzeję Przytorską od 

północy i wsteczną deltę Świny od południa. Miasto Świnoujście ma unikatowe w naszym 
kraju położenie geograficzne – jego obszar administracyjny obejmuje fragmenty dwóch 
wysp: Uznamu i Wolina, przedzielonych wodami Świny i Kanału Piastowskiego. Obszar 
lądowy miasta obejmuje niemal w całości tzw. Bramę Świny, skomplikowaną strukturę 
mierzejową, składającą się z ułożonych w różnych kierunkach trzech zespołów wydm 
wałowych (wydmy brunatne, żółte i szare). Na zachodnim krańcu mierzei u ujścia Świny 
powstała dzielnica portowa Świnoujścia, na wschodnim, kurort Międzyzdroje.  
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Zasadniczymi walorami krajobrazowymi i rekreacyjnymi terenów sąsiadujących  
z omawianą inwestycją są: 

 piaszczyste plaże, 

 Park Zdrojowy na wyspie Uznam, 

 istniejący falochron wschodni ujścia Świny, 

 istniejący falochron zachodni ujścia Świny, 

 falochron zewnętrzny, 

 latarnia morska i infrastruktura portowa (zabudowa . 

Obecnie krajobraz w rejonie projektowanych prac czerpalnych ma cechy krajobrazu 
miejsko-infrastrukturowego. W lewobrzeżnej części miasta sąsiadującej z rejonem prac dominuje 

zieleń leśna i parkowo-leśna z dwoma XIX-wiecznymi fortami. Specyficzne elementy stanowią 
nabrzeża oraz miejsca postojowe dla jachtów, place składowe i budynki Bazy Morskiej Służby 

Poszukiwań i Ratownictwa (fot. 3.1). Infrastruktura portowa z nabrzeżami przeładunkowymi, 
suwnicami, dźwigami,  węzłami komunikacyjnymi znajduje się na prawobrzeżnym brzegu 
Świny, gdzie dominuje port i towarzyszący mu przemysł. Wszystkie te elementu są 
składowymi tworzącymi cały zespół cech charakterystycznych dla krajobrazu Portu i miasta 

Świnoujście. Basen Północny z funkcjonującą tam Mariną, Park Zdrojowy, Dzielnica 
Nadmorska oraz infrastruktura turystyczna tworzą obszar funkcjonalno-przestrzenny 
przeznaczony do rozwoju funkcji turystyczno-uzdrowiskowej oraz nieuciążliwej działalności 
związanej z gospodarką morską.  

 

 Planowane przedsięwzięcie polegające na pracach podczyszczeniowych przy nabrzeżu 
nr 10 i 11 w Basenie Północnym,  nie wpłynie na dalszą antropizację krajobrazu w tym 
rejonie. 

Krajobraz podwodny w rejonie klapowiska, już obecnie przekształcony w wyniku 

odłożenia tam około 10,23 mln m3 osadów wyczerpanych w ramach budowy portu 
zewnętrznego w Świnoujściu, w wyniku planowanych prac czerpalnych o objętości około 
2500 m3 ulegnie niewielkiemu  przeobrażeniu.  

  

 
Fot. 3.1 Widok z lotu ptaka na obszar przedsięwzięcia ( http://www.projektyrpo.wzp.pl)  
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3.6. Warunki życia ludzi 

Teren planowanego przedsięwzięcia jest akwenem portowym, zatem w rejonie tym nie 
ma terenów o funkcjach mieszkaniowych. Akwen przeznaczony do pogłębiania znajduje się  
w granicach morskiego Portu w Świnoujściu i jest jednoznacznie identyfikowany z funkcją 
portową, przypisaną temu rejonowi pasa nadbrzeżnego.  

Funkcje portowe koegzystują z funkcjami ogólnomiejskimi, w szczególności z funkcją 
komunalną i funkcją wypoczynkowo – uzdrowiskową. W północnej części wyspy Uznam, 
gdzie położona jest zasadnicza zurbanizowana część Świnoujścia wraz ze Śródmieściem, 
Dzielnicą Nadmorską i Parkiem Zdrojowym nie mają miejsca uciążliwości związane  

z funkcjonowaniem portu i uciążliwego przemysłu. Działalność prowadzona przez MSPiR  
i sąsiadująca marina nie są kłopotliwe dla mieszkańców. Przeciwnie spełniają ważną rolę 
społeczną, a port jachtowy przyczynia się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miasta i jego 
roli, jako centrum żeglarskiego.  

Gospodarka morska stanowi i nadal stanowić będzie jedną z dwóch głównych funkcji  
w mieście; równorzędną w stosunku do funkcji uzdrowiskowej i turystyczno-wypoczynkowej, 
będąc jednocześnie jedną z wiodących funkcji regionu.  

3.7. Stan czystości powietrza atmosferycznego 

Największy wpływ na jakość powietrza na danym obszarze ma emisja zanieczyszczeń 
pochodząca ze spalania paliw w gospodarstwach domowych. Ponadto, w obszarach 
miejskich znaczącym źródłem zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu i pyłami są spaliny 
samochodowe. W ostatnich latach obserwuje się spadek emisji SO2 ze źródeł punktowych  
z terenu województwa zachodniopomorskiego, zanieczyszczenie NO2 a także CO utrzymuje 
się na stałym poziomie (rys. 3.18). Silny spadek został zarejestrowany dla emisji pyłu 
zawieszonego PM10.  

 
Rysunek 3.18 Wielkości emisji ze źródeł punktowych z terenu województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2013 

(Rewaj i in. 2014) 

W 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie wykonał na terenie 
miasta Świnoujście pomiary wskaźnikowe dwutlenku siarki i dwutlenku azotu wykonywane 
metodą pasywną. Wyższe wartości zarejestrowano w miesiącach zimowych, ale w żadnym  
z badanych miesięcy nie przekroczyły dopuszczalnego stężenia średniorocznego: dla SO2 – 
20 μg/m3 i NO2 - 40 μg/m3 (rys. 3.19). 
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Rysunek 3.19 Średnie  miesięczne  stężenia  dwutlenku  siarki  i  dwutlenku  azotu  uzyskane  z pomiarów  wykonanych  

metodą pasywną w  2011  roku  na  stanowisku  w Świnoujściu,  ul. Żeromskiego (na podstawie danych Czupryn i in. 2012) 

Jedynym zanieczyszczeniem, który w ocenie za 2013 rok na obszarze całego 
województwa zachodniopomorskiego otrzymał najniższą klasę był benzo(a)piren. Nie 
obserwuje się tendencji spadkowej stężeń tego zanieczyszczenia. Podobnie jak w latach 
poprzednich, również w 2013 roku znacznie wyższe stężenia benzo(a)pirenu występowały  
w okresach grzewczych, co wskazuje na to, iż wciąż główną przyczyną wysokich stężeń tego 
zanieczyszczenia w okresach zimowych jest emisja związana z ogrzewaniem mieszkań (Rewaj 
2014).  

Najwyższy udział poziomu zanieczyszczeń emitowanych z portów przypada punktowo na 
NO2 (rys. 3.20-3.21). Na średnim poziomie utrzymywana jest emisja PM2,5, natomiast 
benzo(a)piren i PM10 tylko w pojedynczych punktach osiągają wartości maksymalne, poza 
nimi natomiast ich emisja utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. 

 

Rysunek 3.20 Rozmieszczenie emitorów zastępczych oraz wielkość emisji B(a)P w portach w Szczecinie i Świnoujściu (Rewaj 

 i in. 2014) 
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Rysunek 3.21 Rozmieszczenie emitorów zastępczych oraz wielkość emisji PM10 w portach w Szczecinie i Świnoujściu (Rewaj 

i in. 2014) 

3.8. Klimat akustyczny 

Dominującym źródłem hałasu w województwie zachodniopomorskim jest ruch drogowy. 
Istotnym źródłem hałasu są też zakłady przemysłowe (m.in. zakłady drzewne  
i kamieniarskie). Na terenie Świnoujścia występuje potencjalne zagrożenie związane  
z nadmierną emisją hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza w okresie letnim. Sytuacja ta wynika 
obecności dróg krajowych i wojewódzkich. Najważniejszymi szlakami drogowymi, 

stanowiącymi największą uciążliwość hałasem przez terenie miasta przebiegają dwie drogi 
krajowe: DK nr 3 oraz DK nr 93. Ich łączna długość w granicach miasta wynosi 23 km. Poziom 
hałasu drogowego wzdłuż dróg krajowych i w centrum miasta szacowany jest na 70-73 
dB/A). 

Przez teren miasta przebiega także linia kolejowa C-E 59, będąca częścią ciągu 
komunikacyjnego Ystad-Ostrava. Na terenie wyspy Uznam położona jest linia Uznamskiej 
Kolei Nadmorskiej. Hałas lotniczy nie stanowi znacznej uciążliwości dla mieszkańców miasta. 
Najbliżej położone lotnisko Heringsdorf w Zirchow znajduje się około 10 km od centrum 
miasta Świnoujście. Jest to małe, regionalne lotnisko, obsługujące głównie rejsy do portów 
lotniczych położonych w obrębie terytorium Niemiec (Czupryn i in. 2012). 

Do głównych źródeł hałasu przemysłowego na terenie miasta można zaliczyć urządzenia 
przeładunkowe zlokalizowane na terenie Portu Handlowego. Tereny te są pod wpływem 

oddziaływań akustycznych związanych z pracą portu i jego funkcjonowaniem. Od strony 
terenów portowych, poza hałasem związanym z ruchem kolejowym i pracą wywrotnicy 
wagonów, nie występuje w zasadzie emisja wysokich poziomów dźwięku.  

W rejonie klapowiska występuje naturalny klimat akustyczny związany z naturalnymi 
odgłosami przyrody (np. szum morza). Standardy imisyjne klimatu akustycznego odnoszą się 
do wpływu hałasu na organizm człowieka. Nie określa się dopuszczalnych poziomów imisji 
hałasu na inne organizmy żywe (brak norm).  
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W związku z ciągłym wzrostem poziomu hałasu, w roku 2012 nastąpiła znacząca zmiana 

przepisów odnoszących się do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
pochodzącego od ruchu komunikacyjnego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  
z dnia 1 października 2012 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 tekst jednolity) wprowadzone 
zostały nowe, znacznie wyższe poziomy dopuszczalne. 

3.9. Formy ochrony przyrody 

Rejon planowanego przedsięwzięcia polegającego na odkładzie urobku na istniejącym 
klapowisku morskim zlokalizowanym w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej znajduje się  
w granicach dwóch prawnych form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: 

 w Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” 

(kod obszaru PLH 990002), 

 w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Zatoka Pomorska” (kod obszaru  
PLB 990003).  

Opis obszarów Natura 2000 w których zlokalizowane jest przedsięwzięcie opisano 
w rozdziale 8.1. 

Natomiast planowane prace podczyszczeniowe przy nabrzeżu 10 i 11 w Basenie 
Północnym, w wyniku których powstanie urobek realizowane będą w sąsiedztwie 
następujących obszarów podlegających ochronie: 

 specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000: 

 PLH 320018 „Ujście Odry i Zalew Szczeciński” ok. 6,3 km od granicy opracowania, 

 PLH 320019 „Wolin i Uznam” ok. 1,0 km od granicy opracowania, 

 PLH 990002 „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” ok. 1,2 km na od granicy opracowania, 

- obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: 

 PLB 99003 „Zatoka Pomorska” (ok. 2,8 km od granicy opracowania), 

 PLB 990002 „Delta Świny” (ok. 3,1 km od granicy opracowania), 

 PLB320009 „Zalew Szczeciński” (ok.6,3 km od  granicy opracowania), 

a także w sąsiedztwie obszarów objętych innymi formami ochrony: 

 Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy: Torfowiska Uznamskie, oddalony o ok. 7,1 km  
w kierunku południowym od granicy opracowania, 

 Rezerwat: Karsiborskie Paprocie: oddalony o ok. 9,1 km w kierunku południowym od 
granicy opracowania, 

 Woliński Park Narodowy: oddalony o ok. 5,1 km w kierunku wschodnim od granicy 
opracowania. 

Woliński Park Narodowy utworzony w 1960 r. obejmuje ochroną część największej 
polskiej wyspy – Wolin.  W granicach parku znajdują się: klifowe wybrzeża Bałtyku, Delta 
Wsteczna Świny, pobrzeże Mierzei Przymorskiej, fragment Międzyzdrojskiego Lasu oraz 
włączone w 1996 r. wody przybrzeżne Bałtyku o szerokości 1 mili morskiej (BSPA – odległe 
ponad 12 km od pola odkładu) graniczące z Wolińskim Parkiem Narodowym, jak również 
przybrzeżne wody Zalewu Szczecińskiego. Włączony obszar wód morskich z wodami 
śródlądowymi stanowi 4700 ha. Tereny te znajdują się w znacznym oddaleniu od rejonu 
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planowanych prac czerpalnych (około 5 km) i miejsca odkładu urobku w morzu (około  

13 km). Prace podlegające ocenie w ramach niniejszego opracowania nie powinny zagrozić 
populacjom zwierząt chronionych na terenie parku i środowisku morskiemu strefy 
przybrzeżnej podlegającej ochronie. Wyniki dotychczasowych badań prowadzonych  
w ramach monitoringu inwestycyjnego potwierdzają wcześniejsze oceny o niewielkim 
wpływie inwestycji na środowisko morskie. 

W stosunkowo niewielkiej odległości od planowanego przedsięwzięciem położony jest 
obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) PLB 320002 „Delta Świny”. 

Delta Świny PLB 320002. Obszar obejmuje wsteczną deltę Świny, wysoczyznową część 
wyspy Wolin oraz przybrzeżną strefę Zatoki Pomorskiej. Wsteczna (narastająca w kierunku 
Zalewu Szczecińskiego) delta rzeki i tereny przyległe tworzą naturalne i sztuczne ramiona 
Świny oraz położone między nimi wyspy. Ponad 70% powierzchni otwartej zajmują słonawy, 
zbiorowska halofilnego półszuwaru oraz płaty szuwaru właściwego. Znikomą część terenu 

zajmują pola orne. Powierzchnia leśna (kilkanaście % powierzchni lądowej) zajęta jest przez 
olsy, nadmorskie bory bażynowe, lasy mieszane brzozowo-dębowe i lasy mieszane bukowo-
dębowe tworzące szeroki pas wzdłuż zachodniej i północno-zachodniej granicy ostoi. 

W ostoi występuje, co najmniej 38 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG, 27 gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje ponad 160 
gatunków, a liczba stwierdzonych przekracza 240. Jest to ważna ostoja wodniczki - gniazduje 
tutaj 1-3% populacji krajowej (C1,C6). W okresie lęgowym gnieździ się tutaj ponad 1% 
populacji krajowej bielika (C1,C6, PCK), i krakwy. Nieregularnie podejmują tutaj lęgi batalion  
i biegus zmienny. Lęgi wyprowadza tutaj również derkacz (C1). Poza okresem lęgowym na 
obszarze występują znaczące koncentracje zimujących nurogęsi (C3), gęgaw (C7), bielaczka 
(C2). 

Zagrożeniem dla obszaru jest zaniechanie wypasu, wiosenne wypalanie roślinności, 

zanieczyszczania środowiska przez przemysł i żeglugę, zlokalizowane w obrębie obszaru 
wysypisko odpadów komunalnych miasta Świnoujścia, pewne formy rybołówstwa (sieci 
stawne), obwałowanie niektórych wysp wstrzymujące zalewy, eutrofizacja, komercyjne 
pozyskiwanie trzciny oraz nadmierna koncentracja ruchu turystycznego, penetrowanie 
siedlisk i kłusownictwo.  
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4. Stan czystości osadów dennych 

4.1 Podstawa prawna czerpania osadów 

Status urobku regulowany jest przede wszystkim przez przepisy ustawy z dnia 14 
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). 

 Zgodnie z art. 2 pkt. 7 tej ustawy  „nie stosuje się jej do osadów przemieszczanych  
w obrębie wód powierzchniowych w celu związanym z gospodarowaniem wodami lub 
drogami wodnymi, zarządzaniem wodami lub urządzeniami wodnymi lub ochroną przed 
powodzią bądź ograniczaniem skutków powodzi i susz, rekultywacją, refulacją, 
pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, jeżeli osady te nie są niebezpieczne.” Nowa 
ustawa o odpadach narzuca bardzo szczegółową ocenę, jednocześnie nie podaje wartości 
stężeń, które klasyfikowałyby pobrany osad. W związku z powyższym rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, 

które powodują, że urobek jest zanieczyszczony (Dz. U. z 2002 r., Nr 55, poz. 498) przestało 
być odpowiednie i zostało uchylone. W jego miejsce bak jest nowych wytycznych odnośnie 
klasyfikacji osadu pod względem zawartych w nich substancji toksycznych.  

Najbardziej odpowiednią oceną jest obecnie kwalifikacja substancji oznaczonych  
w urobku ze względu na ich właściwości w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 13 maja 2004 r.(Dz. U. nr 128 poz. 1347- § 4 pkt.1) w sprawie warunków, 
w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne, w szczególności załącznika nr 3 oraz 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające  
i uchylające dyrektywy 67/548/EWG oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.  

Nadanie odpadom kodu 17 05 06 (urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 
05), a nie kodu 17 05 05* (urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony 

substancjami niebezpiecznymi) musi następować w procedurze badawczej zgodnej z tym 
rozporządzeniem. 

W przypadku stwierdzenia, że stężenia substancji są niższe niż wymienione   
w załączniku 3 do rozporządzenia MŚ, urobek uznaje się za nieposiadający składników  
i właściwości powodujących, że jest niebezpieczny zgodnie z § 7 tego rozporządzenia. Przy 
spełnieniu powyższych warunków urobek nie jest kwalifikowany, jako odpad zgodnie z art. 2 
pkt. 7 ustawy o odpadach. Przy nie spełnieniu warunków opisanych powyżej, urobek stanowi 
odpad i powinien być zagospodarowany zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. 

W niniejszej pracy osad scharakteryzowano pod względem zanieczyszczenia  
w oparciu o nieobowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002r. 
w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 55, poz. 498), w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 

maja 2004 r.(Dz. U. nr 128 poz. 1347- § 4 pkt.1) oraz klasyfikację wg rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Tabela 4.1).  

4.2 Zakres i metodyka badań 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w HELCOM Guidelines for the Disposal of Dredged 
Material (Adopted in June 2007) oraz Revised OSPAR Guidelines for the Management of 
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Dredged Material- 2004 dla ilości robót czerpalnych szacowanej na około 2500 m3 osadów 

wymagana ilość punktów poboru osadów dennych z akwenu przeznaczonego pod realizację 
planowanego przedsięwzięcia wyniosła 3.  

W pracy przedstawiono interpretację wyników badań laboratoryjnych 3 uśrednionych 
próbek gruntu pobranych  przy  nabrzeżu nr 10 i 11 w Basenie Północnym w Porcie 
Świnoujście, w  rejonie planowanych prac podczyszczeniowych. 

 Miejsca poboru próbek przedstawiono na rys. 4.1 Badania laboratoryjne wykonał 
Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Krajowego Laboratorium Pasz  
w Szczecinie zgodnie z normami/procedurami wymienionymi w sprawozdaniach z badań nr 
1756/12/S, 1757/12/S, 1758/12/S z dnia 31.10.2012 r. dołączonych do niniejszego raportu 
(Zał. 1). 

 

 
Rysunek 4.1 Miejsca poboru prób osadów dennych 

Zakres prac obejmował interpretacje zawartości w 3 uśrednionych próbkach gruntu: 

1)  metali ciężkich:arsenu (As), chromu (Cr), cynku (Zn), kadmu (Cd), miedzi (Cu), niklu 
(Ni), ołowiu (Pb), rtęci (Hg), 
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2) wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA): benzo(a)antracenu, 

benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu, benzo(a)pirenu, 
dibenzo(a,h)antracenu, indeno( 1,2,3 -c,d)pirenu. 

3) polichlorowanych bifenyli (PCB) - suma kongenerów PCB: 28, 52, 101, 118, 138, 
153 i 180. 

Interpretacji wyników badań dokonano w oparciu o wytypowane związki w ramach 
nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002r. (Dz.  
U. z 2002 r., Nr 55, poz. 498). Następnie określono czy badany urobek nie jest odpadem 
niebezpiecznym w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r.(Dz. 
U. nr 128 poz. 1347- § 4 pkt.1)-  załącznik nr 3 oraz klasyfikację wg rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r., które 
klasyfikuje substancje na toksyczne, rakotwórcze, mutagenne, szkodliwe na rozrodczość, 
żrące i drażniące (Tabela 4.1). 
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Tabela  4.1. Klasyfikacja substancji chemicznych wg rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i 

pakowania substancji i mieszanin. 

 TOKSYCZNA RAKOTWÓRCZA MUTAGENNA SZKODLIWA NA 
ROZRODCZOŚĆ 

 ŻRĄCA DRAŻNIĄCA 

SUBSTANCJA WYSOCE 
Xn; R23, 
R22, R20 

R67, Xn; 
R48/20, 
Xn; 
R48/20, T; 
48/23-25 

 KAT. 1 
lub 2 

KAT. 3 Kat I lub II 
R46 

Kat III 
R 40 

R60, R61 R62, R63 SZKODLIWA R35 
 

R34 
 

R36, 
R37, 
R38 

R41 

ZWIĄZKI METALI CIĘŻKICH 

As (arsen) H301 
 H331 

- - - - - - - - - - - - 

Cd (kadm) H302 H372 H350 - H340 - - H360Df - - - - - 

Cr (chrom) H330 
H301 
H312 

H372 H350 - H340 - H360FD - - - H314 - - 

Cu (miedź) H302 - - - - - - - - - - H318 - 

Hg (rtęć) H330 H372 - - - - H360D - - - - - - 

Zn (cynk) H302  - - - - - - - - - H318 - 

Pb (ołów) H332 
H302 

H373 - - - - H360Df H360Df - - - - - 

Ni (nikiel) - H372 H350i H351 H341 - - - - - - - - 

WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (WWA) 

Benzo(a)antracen - - H350 - - - - - - - - - - 

Benzo(b)fluoraten - - H350 - - - - - - - - - - 

Benzo(k)fluoraten - - H350 - - - - - - - - - - 

Benzo(ghi)perylen - H336 - - - - - - - - - - - 

Benzo(a)piren - - H350 - H340 - H360FD - - - - - - 

Dibenzo(a,h)antracen - - H350 - - - - - - - - - - 

Indeno(1,2,3-c,d)piren - - H350 H351 H340 - H360F - - - - H319 - 

Polichlorowane Bifenyle 
(PCB)  

- H373 - - - - - - - - - - - 
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4.3 Wyniki badań osadów  

 Metale ciężkie, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA),  
polichlorowane bifenyle (PCB) 

 

Stężenia metali ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 
oraz sumy polichlorowanych bifenyli (PCB) ujętych w nieobowiązującym rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002, Dz. U. Nr 55, poz. 498,  w 3 uśrednionych 
próbkach gruntu mieściły się w zakresach stężeń przedstawionych w Tabeli 4.2. 

 

Tabela  4.2 Stężenia substancji, które zgodnie z nieobowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  16 

kwietnia 2002, Dz. U. Nr 55, poz. 498, powodują że urobek pochodzący z pogłębiania akwenów morskich jest 

zanieczyszczony oznaczone w  3 uśrednionych próbkach gruntu pobranych przy  nabrzeżu nr 10 i 11 w Basenie Północnym 

w Porcie Świnoujście, w  rejonie planowanych prac podczyszczeniowych 

Lp. Badana substancja 
Zakresy stężeń 

[mg/kg s.m.] 

Stężenie graniczne 
określające urobek 

zanieczyszczony 

[mg/kg s.m.] 

METALE 

1 Arsen 4,95-5,91 ≥30 

2 Chrom 15,1-24,9 ≥200 

3 Cynk 99,7-134 ≥1000 

4 Kadm <0,5 ≥7,5 

5 Miedź 14,5-22,7 ≥150 

6 Nikiel <5,0-7,5 ≥75 

7 Ołów 27,7-38,2 ≥200 

8 Rtęć 0,34-0,42 ≥1,0 

WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE (WWA) 

1 Benzo(a)antracen <0,05-0,12 ≥1,5 

2 Benzo(b)fluoranten 0,07-0,10 ≥1,5 

3 Benzo(k)fluoranten <0,05-0,05 ≥1,5 

4 Benzo(ghi)perylen 0,05-0,19 ≥1,0 

5 Benzo(a)piren <0,05-0,10 ≥1,0 

6 Dibenzo(a,h)antracen <0,05-0,08 ≥1,0 

7 Indeno(1,2,3-cd)piren <0,05-0,08 ≥1,0 

POLICHLOROWANE BIFENYLE (PCB) 

1 
Suma kongenerów PCB: 28, 52, 

101, 118, 138, 153, 180 
<0,01 ≥0,3 

 

Na podstawie przedstawionych wyników stwierdzono, że zawartości metali ciężkich  
(As, Cr, Zn, Cd, Cu, Ni, Pb, Hg), wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(WWA–benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, 
benzo(ghi)perylenu, benzo(a)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu, indeno( 1,2,3 -c,d)pirenu), 
sumy polichlorowanych bifenyli (PCB) w 3 uśrednionych próbkach gruntu pobranych  
przy nabrzeżu nr 10 i 11 w Basenie Północnym w Porcie Świnoujście, objętych planowanymi 
pracami podczyszczeniowymi są niższe niż wartości, które powodują, że urobek jest 
zanieczyszczony w myśl nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 
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kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest 
zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55, poz. 498).  

 

 Klasyfikacja próbek gruntu  

Maksymalne stężenia substancji, które powodują, że urobek pochodzący z pogłębiania 
akwenów morskich nie jest odpadem niebezpiecznym wg rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 13 maja 2004 r.(Dz. U. nr 128 poz. 1347- § 4 pkt.1) w 3 uśrednionych 
próbkach gruntu pobranych przy  nabrzeżu nr 10 i 11 w Basenie Północnym w Porcie 
Świnoujście, w rejonie objętym planowanymi pracami podczyszczeniowymi przedstawiono 
w Tabeli 4.3. 

 

Tabela  4.3. Maksymalne stężenia substancji, które powodują, że urobek pochodzący z pogłębiania akwenów morskich nie 

jest odpadem niebezpiecznym wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. (Dz. U. nr 128 poz. 1347- § 4 

pkt.1)-  załącznik nr 3 w 3 uśrednionych próbkach gruntu pobranych przy  nabrzeżu nr 10 i 11 w Basenie Północnym  

w Porcie Świnoujście, w  rejonie planowanych prac podczyszczeniowych  

L.P. Rodzaj substancji Stężenia [%} 
Stężenie, dla którego uznaje się, że 

odpad nie jest niebezpieczny 

1 
jedna lub więcej substancji wysoce 

toksycznych 
0,0227 łącznie stężenia – poniżej 0,1 % 

2 
jedna lub więcej substancji 

toksycznych 
0,0072 łącznie stężenia – poniżej 3 % 

3 
jedna substancja rakotwórcza kat 1 lub 

2 
0,0033 stężenie – poniżej 0,1 % 

4 jedna substancja rakotwórcza kat 3 0,0008 stężenie – poniżej 1 % 

5 
jedna substancja mutagenna kat 1 lub 

2 określana jako R46 
0,0033 stężenie – poniżej 0,1 % 

6 
jedna substancja mutagenna kat 3 

określana jako R40 
0,0000 stężenie – poniżej 1 % 

7 
jedna substancja szkodliwa na 

rozrodczość kat 1 lub 2 określana jako 
R60, R61 

0,0064 stężenie – poniżej 0,5 % 

8 
jedna substancja szkodliwa na 

rozrodczość kat 3 określana jako R62, 
R63 

0,0039 stężenie – poniżej 5 % 

9 jedna lub więcej substancji szkodliwych 0,0000 łącznie stężenia – poniżej 25 % 

10 
jedna lub więcej substancji żrących 

określonych jako R35 
0,0000 łącznie stężenia – poniżej 1 % 

11 
jedna lub więcej substancji żrących 

określonych jako R34 
0,0025 łącznie stężenia – poniżej 5 % 

12 
jedna lub więcej substancji drażniących 

określonych jako R41 
0,0000 łącznie stężenia – poniżej 10 % 

13 
jedna lub więcej substancji drażniących 

określonych jako R36, R37, R38 
0,0157 łącznie stężenia – poniżej 20 % 

 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stężenia substancji, które 

powodują, że urobek pochodzący z pogłębiania akwenów morskich nie jest odpadem 
niebezpiecznym wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r.(Dz. U. nr 128 
poz. 1347- § 4 pkt.1)-  załącznik nr 3,  w 3 uśrednionych próbkach gruntu pobranych przy  
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nabrzeżu nr 10 i 11 w Basenie Północnym w Porcie Świnoujście, w rejonie objętym 

planowanymi pracami podczyszczeniowymi nie przekraczają wartości granicznych,  
a badane grunty nie są klasyfikowane jako odpad niebezpieczny. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że osad denny przewidziany 
do czerpania z dna Basenu Północnego przy nabrzeżu nr 10 i 11 w Porcie Świnoujście jest 
niezanieczyszczony oraz nie jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny wobec czego nie 
stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21, 
art. 2, pkt. 7) . 
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5. Analiza wariantów lokalizacji miejsca odkładu urobku 

5.1 Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku 
niepodejmowania realizacji przedsięwzięcia 

W wariancie polegającym na zaniechaniu prac czerpalnych przy nabrzeżu nr 10 i 11 w Basenie 

Północnym i odkładania urobku na klapowisko morskie stan środowiska i biocenoz rejonu nie 
ulegnie zmianom. 

W ramach tego wariantu założono, że nie zostaną podjęte żadne prace czerpalne,  
a rzędne dna akwenu przy nabrzeżach nr 10 i 11 zostaną utrzymane w stanie aktualnym.  
W przypadku zaniechania inwestycji, z uwagi na występujące spłycenia dna Basenu 

Północnego, niemożliwe będzie cumowanie statków będących w użytkowaniu Morskiej 
Służby Poszukiwań i Ratownictwa, co w konsekwencji uniemożliwi prowadzenie zadań Służby 
SAR, do których należy poszukiwanie i  ratowanie osób znajdujących się 
w niebezpieczeństwie na morzu, bez względu na okoliczności w jakich znalazły się 
w niebezpieczeństwie, oraz zwalczanie zagrożeń i zanieczyszczeń olejowych i chemicznych 
środowiska morskiego. 

Rejon klapowiska już obecnie pozostaje pod wpływem odłożenia tam około 10 mln m3 
osadów pochodzących z budowy portu zewnętrznego w Świnoujściu. Wyniki badań uzyskane 
w ramach monitorowania środowiska wskazują, że proces składowania urobku nie wiąże się  
z istotnymi zmianami zoocenoz, a kompensacja skutków odkładania urobku realizuje się 
stosunkowo szybko.  

5.2 Warianty rozwiązań lokalizacyjnych- wariant najkorzystniejszy dla 
środowiska 

Przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter (utrzymanie właściwych głębokości  
w miejscach cumowania jednostek pływających w celu uzyskania określonych parametrów 
technicznych) nie posiada wariantu alternatywnego. 

Sam fakt zrealizowania omawianego przedsięwzięcia będzie głównym środkiem 
zmniejszającym ryzyko szkodliwych oddziaływań na środowisko morskie. Poprawa 
dostępności akwenu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu i cumowania statków  
w rejonie objętym przedsięwzięciem. W związku z tym zmniejszy się ryzyko wystąpienia 
niebezpiecznych zjawisk, takich jak kolizje jednostek pływających i związana z tym możliwość 
skażenia wód substancjami ropopochodnymi. 

Rozpatrzono natomiast  dwa warianty dotyczące miejsc odkładu urobku z prac 
czerpalnych: 

 wariant odkładu urobku na polu odkładu/klapowisku wyznaczonym  w ramach  
realizacji inwestycji „Budowa falochronu osłonowego i portu zewnętrznego  
w Świnoujściu”- wariant proponowany przez Inwestora - MSPiR, 

 wariant alternatywny – inne niż do morza miejsce odkładu urobku.  
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Pochodzące z pogłębiania drogi wodnej osady w całość będą składowane na klapowisku 

morskim na Zatoce Pomorskiej, wykorzystywanym wcześniej do odkładu urobku z prac 
czerpalnych w ramach budowy falochronu osłonowego i portu zewnętrznego w Świnoujściu.  

Klapowisko wyznaczone z uwzględnieniem najmniej uciążliwych warunków dla 
środowiska oraz korzystnych uwarunkowań ekonomicznych, hydrodynamicznych  
i geologicznych  mieści się w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej, na wschód od ujścia 
Świny i falochronu zewnętrznego. Oddalone (północna granica) jest od obszaru prac 
czerpalnych o około 14 km. Zajmuje ok. 12 km2 dna morskiego tworząc prostokąt  
o wymiarach 2,5x4,8 km. Średnia głębokość naturalna 12,2 m p.p.m. daje większe 
prawdopodobieństwo ograniczania redepozycji piasków drobnoziarnistych (dominujących  
w czerpanym urobku) w czasie znaczących wezbrań sztormowych. Wody w rejonie 
klapowiska pozostają pod mniejszym wpływem „wzbogaconych” wód Świny. Na klapowisku 
wydzielono 12 kwater o powierzchni 1 km2 i pojemności 1mln m3 każda.  

Z  informacji przekazanych przez Urząd  Morski w Szczecinie wynika, że odkład urobku 
na klapowisko rozpoczęto w listopadzie 2011 r., a zakończono 29 listopada 2014 r. Łącznie 
odłożono około 10,23 mln m3 osadów. Najwięcej urobku odłożono w kwaterach F, L, E i K, 

oddalonych najbardziej na północ od linii brzegowej. Wg sondażu z października 2014 r.  
w  centralnej części kwater  F i L głębokości nie przekraczały 11 m. 

Odkładanie urobku (około 2500 m3 bez uwzględnienia tolerancji bagrowniczej)  
z planowanych prac czerpalnych wypełni znikomy 0,0025 km2  obszar klapowiska i wypłyci go 
o około1,0 m n p d. Przy założeniu, że warstwa składowanego urobku będzie miała grubość 
0,5 m zajęta powierzchnia wyniesie 0,005 km2. Dokładne miejsce odłożenia urobku wskaże 
Urząd Morski w Szczecinie.  

Dla zmniejszenia oddziaływania usuwania do morza urobku z pogłębiania dna na 
środowisko Zatoki na etapie realizacji inwestycji należy zastosować działania łagodzące 

zaproponowane w  rozdz. 9.4 niniejszego raportu. 

 Z danych uzyskanych z monitoringu przedinwestycyjnego (ZUT 2010) wynika, że na 
powierzchni dna pola odkładu i w jego sąsiedztwie przeważały piaski drobnoziarniste. Dno 

piaszczyste było intensywnie zasilane osadzającym się na powierzchni osadu detrytusem. 
Wskazuje to na niewielką tylko zdolność osadu w badanym rejonie do retencji materii 
organicznej.  

Nie jest to środowisko sprzyjające występowaniu bogatych zbiorowisk makrofauny 
dennej. Rejon miejsca odkładu urobku powstałego podczas budowy falochronu w porcie 
zewnętrznym w Świnoujściu nie wyróżniał się szczególnym bogactwem gatunkowym 
makrobentosu, przy czym jego struktura taksonomiczna wykazywała dosyć duże 
podobieństwo pomiędzy stanowiskami. 

Ponadto analiza danych z monitoringu klapowiska prowadzonego po zrzucie urobku 
wykazała, że w przypadku środowiska sedymentacyjnego zrzut urobku wywołał wyraźne 
zmiany parametrów granulometrycznych. Nastąpił wzrost drobnoziarnistości osadu i spadek 
jednorodności uziarnienia wyrażający się pogorszonym wysortowaniem i wzrostem asymetrii 
rozkładu uziarnienia. Jednakże w efekcie zrzutu urobku na powierzchni dna piaszczystego 
znalazł się również materiał z głębszych warstw osadowych z terenu budowy basenu portu 
zewnętrznego: bryły gliny, torfu, żwir i kamienie. Wzrosła też ilość zawiesiny i udział frakcji 
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mineralnej w zawiesinie – najpierw w obszarze zrzutu urobku a następnie w całym 

monitorowanym rejonie. 

Trudno natomiast o jednoznaczne wnioski dotyczące wpływu zrzutu urobku na badane 

elementy biotyczne. Podkreślić należy to, że większość parametrów środowiska morskiego 
Bałtyku, zwłaszcza tych odnoszących się do biotycznej części ekosystemu, podlega bardzo 
silnej zmienności sezonowej, jak również zmienności wieloletniej. Z tego względu ustalenie 
miarodajnych poziomów referencyjnych jest zadaniem bardzo trudnym przy braku 
regularnych i długookresowych badań w przeszłości, a z taką sytuacją mamy do czynienia  
w Zatoce Pomorskiej. Aczkolwiek istnieją dla monitorowanego obszaru zestawy danych 
dotyczących różnych parametrów bentonicznych, nie mają one jednak wystarczającej 
ciągłości czasowej (co najmniej 3-4 kolejne lata) by ewentualnie ustalane na ich podstawie 
poziomy referencyjne były w pełni miarodajne i wiarygodne (Raport z monitoringu… 2012, 
2013, 2014). 

 Reakcje zgrupowań meiobentosu i makrobentosu były zróżnicowane na różnych 
stanowiskach i w różnym czasie. W miejscach o najsilniejszym wpływie zrzutu urobku 
obserwowano negatywne zmiany w liczebności i strukturze zespołów fauny dennej, 

natomiast w miejscach o mniej nasilonych zaburzeniach zmiany miały kierunek odwrotny, co 
prawdopodobnie należy łączyć z tzw. hipotezą umiarkowanych zaburzeń, zgodnie z którą 
umiarkowany poziom i częstotliwość zaburzenia środowiska może wywołać (najczęściej 
przejściowo) wzrost liczebności, biomasy i zróżnicowania taksonomicznego. Fluktuacje 
składu taksonomicznego, liczebności i biomasy makrobentosu w poszczególnych sezonach 
badawczych (kwartałach), z jednej strony są wyrazem tego, że w miejscach, gdzie nie zostało 
naruszone środowisko osadowe, czynnikami decydującymi o strukturze, liczebności  
i biomasie makrobentosu są zmiany sezonowe, związane z cyklem życiowym organizmów 
(okres rozwoju osobniczego), a także zmiany środowiska abiotycznego wynikające  

z naturalnych procesów (np. energia falowania, prądy podwodne), natomiast z drugiej strony 
zmiany tych parametrów na stanowiskach zlokalizowanych w obszarze odkładu urobku 
ilustrującą zaburzający wpływ tego zrzutu (ibidem). 

Stan bioróżnorodności ichtiofauny badanego obszaru wskazuje na stabilny wpływ prac 
składowania urobku w roku 2013 niż w latach 2011 i 2012 przy zaobserwowanych oznakach 
poprawy tego stanu. Całość zaprezentowanych wyników ilustruje dużą zmienność 
bioróżnorodności w czasie i przestrzeni obszaru klapowiska. Świadczy to o dużej dynamice 
zachodzących tu procesów siedlisko twórczych i łatwości ich destabilizacji.  

Zasadniczo stan ichtiofauny na klapowisku wymaga dalszego monitorowania, jednakże 
dotychczasowe wyniki stanowią solidną podstawę do założenia tezy że proces składowania 
urobku na klapowisku nie wiąże się z istotnie degeneracyjnymi zmianami ichtiofauny i jej 
siedlisk w rejonie klapowiska (Raport z monitoringu… 2014). 

Na podstawie danych uzyskanych w czasie  monitoringu przyrodniczego inwestycji nie 
można jednoznacznie wykazać negatywnego oddziaływania odkładu urobku na awifaunę. 
Wyciągnięcie jednoznacznych wniosków jest niemożliwe ze względu na znaczne naturalne 
wahania liczebności ptaków w tej części Zatoki Pomorskiej.  

 W świetle zebranych danych nie można stwierdzić, że zrzuty urobku w latach 2011-
2013 wpływają negatywnie na integralność obszarów Natura 2000. Końcowa ocena będzie 
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możliwa po analizie wyników monitoringu realizowanego w 2014 r. i monitoringu 

poinwestycyjnego. 

Wszystkie obserwacje i dane pozwalają wnioskować, że na obszarze klapowiska 
podobnie jak na Zatoce Pomorskiej większość parametrów środowiska morskiego, zwłaszcza 
tych odnoszących się do biotycznej części ekosystemu, podlega dynamicznym zmianom, 
których nie można jednoznacznie wiązać z odkładem urobku w morzu.  

Dalsze wykorzystanie istniejącego klapowiska poprzez jego nieznaczne podwyższenie na 
niewielkiej powierzchni, ograniczy zakres zmian zachodzących zarówno w elementach 
biotycznych jak i abiotycznych środowiska do istniejącego pola odkładu, a właściwie do 
niewielkiej części jednej z jego kwater i jej sąsiedztwa. Potencjalne zaburzenia dotyczyć będą 
zmienionego już dna, które po zakończeniu prac zostanie zaabsorbowane przez środowisko  
i biocenozy. Wybór tego wariantu ograniczy powstawanie nowych miejsc na Zatoce 
Pomorskiej, zaburzonych antropogenicznie. Wytypowana lokalizacja miejsca odkładu urobku 

znajduje się poza wyznaczoną trasą żeglugi przybrzeżnej HELCOM. Nie stanowi przeszkody 
dla istniejącej i planowanej infrastruktury liniowej. Okresowo może być niedostępna  
z powodu działalności Marynarki Wojennej RP.  

 

Wariant alternatywny  

Wariant alternatywny przewiduje odłożenie urobku na pola refulacyjne „D” lub 
Mańków. Niekorzystne uwarunkowania techniczno-ekonomiczne czynią ten wariant gorszym 
z punktu widzenia ochrony środowiska i wykorzystania jego zasobów. Odległość pola „D” 
około 15 km, pola Mańków około 40 km od miejsca prac czerpalnych zwiększy ruch taboru 
wodnego powodujący zwiększoną emisję zanieczyszczeń do atmosfery, zużycie paliw oraz 
uciążliwość dla żeglugi na torze wodnym Szczecin-Świnoujście. Poza tym ilość urobku, jaka 

może być odłożona na pola limitowana jest decyzjami wodnoprawnymi, aktualną 
pojemnością pól, stanem urządzeń ora z wydajnością sprzętu refulacyjnego. 

 Pola te powinny zabezpieczać głównie możliwość odkładu urobku z prac czerpalnych 
związanych z utrzymaniem toru wodnego Szczecin-Świnoujście.  

Przed przystąpieniem do eksploatacji, pole refulacyjne „D” wymaga działań 
modernizacyjnych i utrzymaniowych. Aktualnie Urząd Morski wybrał Wykonawcę robót 
budowlanych na polu refulacyjnym „D” polegających na zabudowie biologicznej na długości 
1220 m wzdłuż zewnętrznego obwałowania od strony południowej oraz wykonaniu 
zewnętrznej ostrogi przy północnej części pola, graniczącej z obszarem rezerwatu przyrody 
Karsiborskie Paprocie.  

Również dojazd od strony lądowej do pól refulacyjnych jest mniej korzystny z punktu 
widzenia ochrony środowiska przyrodniczego. Dojazd do pola refulacyjnego Mańków jest 

możliwy drogą leśną przez Rezerwat Przyrody Olszanka i Wilcze uroczysko (ok. 7 km, w tym 
odcinek ok. 400 m okresowo zalewany i nieprzejezdny), po uzyskaniu zgody 
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Na pole D dojazd drogą 
leśną ( ok. 5 km), po uzyskaniu zgody Nadleśnictwa w  Międzyzdrojach. 

Ponadto, właścicielem rurociągów zarówno na polu „D” jak i Mańków jest 
Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. Dodatkowo należy wziąć pod 
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uwagę zróżnicowaną technologię odkładu urobku stosowaną na polu refulacyjnym  

i klapowisku. 

 Technologia odkładu urobku polega na tym, że urobek czerpalny pobrany  
z wyznaczonego miejsca poboru umieszczany jest w ładowniach własnych pogłębiarek lub  
w szalandach i  wywożony na klapowisko morskie lub na pole refulacyjne. 

W przypadku odkładu na klapowisko morskie, szalandy i pogłębiarki podpływają  
w wyznaczone miejsce na klapowisku morskim, otwierają się hydraulicznie i  „klapują” 
urobek znajdujący się w ładowniach. Wymagane jest w tym wypadku zachowanie powolnego 
ruchu sprzętu pogłębiarskiego (około 1 węzła) pozwalającego na równomierne 
rozmieszczenie urobku na dnie obszaru klapowiska. System pomiarowy zainstalowany na 
sprzęcie pływającym pozwoli na kontrolę obszaru zrzutu urobku. Ta technologia odkładu 
urobku nie wymaga żadnych dodatkowych kosztów, związanych z klapowiskiem. 

W przypadku natomiast odkładu urobku na polu refulacyjnym „D”, wymagane jest 
podłączenie pogłębiarki do systemu rurociągów znajdujących się na polu refulacyjnym. 
Należy więc uwzględnić możliwość użycia rurociągów istniejących, w przypadku zawarcia 
odpowiednich porozumień w tej sprawie między Wykonawcą prac a właścicielem 
rurociągów, jak i również należy wziąć pod uwagę, w przypadku braku porozumienia  
z właścicielem rurociągów, dodatkowy koszt ułożenia własnych rurociągów oraz ich 
demontaż po zakończeniu prac, jak i dodatkowy koszt związany z tym, że rurociągi i sprzęt 
obsługi pola można przetransportować tylko drogą wodną. 

W sytuacji ładowania urobku na szalandy wymagane będzie dodatkowo ustawienie 
refulera przy przystani refulacyjnej, a od refulera ułożony zostanie system rurociągów. 

  

Spośród analizowanych wariantów lokalizacji odkładu urobku wybrano, jako najmniej 

uciążliwy dla środowiska i nie wprowadzający nowych ośrodków zaburzeń elementów 
biotycznych i abiotycznych, wariant odkładu urobku na istniejącym klapowisku Urzędu 
Morskiego w Szczecinie (rys. 2.2).  
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6. Możliwość transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko 

 

Realizacja przedsięwzięcia w ujściu Świny i Zatoce Pomorskiej polega na czerpaniu 
osadów z   dna Basenu Północnego przy nabrzeżach nr 10 i 11 i ich odkładaniu na klapowisku 
w odległości około 14-16 km od miejsca czerpania przy zajęciu okresowym około 0,0025 km2 
dna. Odległość pola odkładu od granicy państwa wynosi około 10 km. Prace zrealizowane 
zostaną na wodach terytorialnych przy niewielkim oddziaływaniu na środowisko i biocenozy 
rejonu, ograniczonym do czasu realizacji przedsięwzięcia szacowanym na około 2 tygodnie. 
Prace, z uwagi na lokalny zasięg oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia ograniczony do 
rejonu o stosunkowo niewielkiej przestrzeni, nie będą miały oddziaływania 
ogólnobałtyckiego (w aspekcie środowiskowym i ekosystemowym) dlatego nie podlegają 
konwencji z Espoo w kontekście transgranicznym.  

Miejsce prac czerpalnych w Porcie Świnoujście jest położone w odległości około 3-4 km 
od granicy Polski z Niemcami. Wszelkie uciążliwości wynikające z realizacji przedsięwzięcia 
należą do krótkotrwałych i zostaną ograniczone do terenów objętych inwestycją. W związku 

z tym podczas prowadzenia prac podczyszczeniowych nie wystąpią oddziaływania 
transgraniczne.  

 

Lokalizacja i zakres prac związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz przeprowadzona  
w niniejszym raporcie ocena oddziaływania na środowisko wskazuje, że planowane prace 
podczyszczeniowe nie będą powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko. 
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7. Ocena oddziaływania proponowanego wariantu odkładu urobku na 
środowisko przyrodnicze na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji 

7.1. Etap budowy 

7.1.1. Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę i powietrze 

Ludzie 
Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie wywierało negatywny wpływ na ludzi. 

Uciążliwości dla mieszkańców jak i pracowników będą zróżnicowane, na ogół krótkotrwałe, 
 o ograniczonym zasięgu, a ich wpływ na zdrowie i samopoczucie będzie praktycznie 
niezauważalny. 

Uciążliwości dla pracowników przedsiębiorstw wykonujących prace mogą być skutecznie 
niwelowane przez środki ochrony osobistej (w tym ochronniki słuchu), wynikające  

z przepisów BHP oraz poprzez odpowiednią organizację robót i właściwy dozór kierownictwa 
budowy.  

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w granicach administracyjnych portu nie 
przewiduje się wystąpienia dodatkowych uciążliwości związanych z emisją zanieczyszczeń 

powietrza i hałasu dla mieszkańców dzielnic sąsiadujących z portem. Ponadto  
w lewobrzeżnej części Świnoujścia graniczącej z przedsięwzięciem przeważają tereny 
parkowo-leśne. 

 
Zwierzęta 

Zooplankton 

 Nastąpią fizyczne zakłócenia w toni wodnej na skutek jej zmętnienia powstałego  
w wyniku naruszenia osadów dennych. Zaburzenie to będzie ograniczone do rejonu  
i czasu trwania prac i będzie miało niewielki pośredni wpływ (zależny od zmian 

fitoplanktonu) na zooplankton rejonu. Lokalne zaburzenia środowiska wywołane pracami 
czerpalnymi i odkładem urobku nie powinny mieć zbyt dużego znaczenia dla zooplanktonu, 
gdyż jest to formacja, zwykle przemieszczająca się do miejsc dla niej najdogodniejszych, 
niezwiązana ściśle z konkretnym miejscem. Większy wpływ ma zmienność w składzie 
taksonomicznym zooplanktonu ma naturalna sezonowość wynikająca z okresów chłodnych  
i ciepłych roku. 

 

Zespoły fauny dennej  

Wpływ prac związanych z pracami podczyszczeniowymi przy nabrzeżach i odkładem 
urobku na klapowisko na makrozoobentos będzie ograniczony powierzchniowo do rejonu 
dna, w którym zostaną naruszone osady dna oraz powierzchni, na której następowała będzie 
sedymentacja zawiesiny podniesionej z dna (maksymalnie kilkaset metrów od miejsca 
prowadzonych prac). 

Zbiorowiska zoobentosu w miejscach naruszenia osadów dennych, w wyniku 
pogłębiania i odkładu urobku, zostaną zniszczone. Znaczny potencjał rozrodczy gatunków 
makrozoobentosu spowoduje jednak szybką rekolonizację zdegradowanych fragmentów 
dna. Początek ponownego zasiedlania zdegradowanego obszaru dna przypadnie na okres,  
w którym larwy gatunków makrozoobentosu, po okresie rozrodu (dla większości gatunków 
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to późna wiosna), osiadają na dnie i przekształcają się w formy dorosłe. Odbudowa stanu 

jakościowego (składu gatunkowego) nastąpi najpóźniej po roku od momentu rozrodu 
gatunków, natomiast odbudowa stanu ilościowego (liczebności i biomasy organizmów 
dennych) nastąpi po okresie, w którym najdłużej żyjące bezkręgowce denne osiągną 
maksymalną wielkość i biomasę.  

W Zatoce Pomorskiej do tej grupy należą małże, które osiągają maksymalne rozmiary  
w trzecim-czwartym roku życia, i taki okres należy przyjąć, jako odpowiadający pełnej 
odbudowie zbiorowisk dennych (Osowiecki 2004).  

W związku z tym, że planowany rejon składowania urobku, był już wcześniej 
wykorzystywany do klapowania osadów i jest do tej funkcji przeznaczony, obecnie cechuje 
się on zmienionymi charakterystykami zespołów bentosowych w porównaniu  
z obszarami referencyjnymi, o podobnej głębokości i parametrach fizyczno-chemicznych 
środowiska (zasolenie, temperatura, zawartość tlenu). 

 Największy wpływ depozycji urobku na zespoły bentosowe notowany jest  
w centralnych obszarach klapowisk, i zmniejsza się w miarę zbliżania się do obszarów 
niezaburzonych.  

Makrobentos monitorowanego obszaru (klapowiska) charakteryzował się dość stałym 
składem taksonomicznym, biorąc pod uwagę wyższe (ponadgatunkowe) jednostki 
taksonomiczne i nie wyróżniał się szczególnym bogactwem gatunkowym.  W zmienności 
bogactwa gatunkowego w układzie przestrzennym i czasowym nie ma generalnie wyraźnej 
prawidłowości w liczbie taksonów na poszczególnych stanowiskach, niezależnie od tego czy 
znajdowały się one w obszarze odkładu urobku, czy też poza nim (stanowiska kontrolne) 
poza stanowiskami, które znajdowały się w obszarze najintensywniejszego zrzutu urobku  

Liczebność makrobentosu wykazała bardzo charakterystyczną zmienność czasową  
i przestrzenną. Zmiany liczebności makrobentosu w czasie wynikały przede wszystkim  

z rozwoju osobniczego organizmów w poszczególnych sezonach, natomiast  
w układzie przestrzennym niskie liczebności zaobserwowano w miejscach, gdzie 
koncentrowała się depozycja odkładanego urobku, w  części południowej monitorowanego 
obszaru oraz w północnej części. Można to uznać za sygnał reakcji zespołów makrobentosu 
na kumulujące się w czasie w dalszym ciągu efekty zaburzenia środowiska osadowego. 
Rozkład wielkości makrobentosu i rozkład biomas w klasach wielkości wskazuje na dominację 
w populacjach większości gatunków i taksonów osobników młodych, co może być 
świadectwem, że monitorowany obszar jest miejscem rozrodu, szczególnie dla Bivalvia, 
ponieważ wśród tej grupy organizmów dominowały osobniki małe, identyfikujące młode 
pokolenie. 

Ograniczony przestrzennie i czasowo zakres porównania wyników uzyskanych w ramach 
monitorowania klapowiska z danymi podawanymi dla tzw. monitoringu przedinwestycyjnego 
prowadzonego wiosną 2010 r. wykazuje, przy podobnym składzie taksonomicznym, znacznie 

wyższą liczebność zespołów makrobentosu w badanych kwartałach w 2011 r. oraz w latach 
2012 i 2013. Różnice te mogły być wyrazem zmienności pomiędzy sezonami fenologicznymi, 
w których pozyskiwano porównywane dane, jak również zmienności wynikającej z dłuższych 
skal czasowych – między latami kalendarzowymi (Raport z monitoringu…2012, 2013, 2014). 
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Awifauna 

Czerpanie urobku z dna Basenu Północnego, jego transport i odkład na klapowisko   
może oddziaływać negatywnie na ptaki przez ich przepłoszenie z miejsca prowadzenia prac. 
Jest to jednak zjawisko krótkotrwałe i o bardzo ograniczonym zasięgu. Ewentualnie 
przepłoszone ptaki będą mogły przemieścić się na inne pobliskie akweny.  

Proces odkładu urobku w morzu nie spowoduje istotnego zaburzenia funkcjonowania 
ważnego miejsca żerowania i odpoczynku ptaków. Rozmieszczenie ptaków w Zatoce 
Pomorskiej, ze względu na ich zdolność do szybkiego przemieszczania się na inne sąsiednie, 
bogatsze w zasoby pokarmowe obszary jest różnorodne i zależne od dostępności bazy 
pokarmowej. Występujące na tych obszarach ptaki są już w pewnym stopniu przyzwyczajone 
do ruchu jednostek pływających. 

 Jedynym negatywnym czynnikiem prowadzenia prac może być czasowe zaburzenie 
dostępności pokarmu dla gatunków najczęściej spotykanych w rejonie planowanej 

inwestycji, tj. lodówka, markaczka, kormoran, perkoz dwuczuby. Zjawisko to jednak ma 
charakter okresowy, ponieważ rekolonizacja dna przez faunę denną zachodzi dość szybko,  
a przy planowanej niewielkiej ilość urobku (około 2500 m3) również obszar zaburzeń będzie 
nieznaczny w skali zarówno pola odkładu jak i Zatoki Pomorskiej.  

Na podstawie danych uzyskanych w czasie  monitoringu przyrodniczego inwestycji nie 
można jednoznacznie wykazać negatywnego oddziaływania odkładu urobku na awifaunę. 
Wyciągnięcie jednoznacznych wniosków jest niemożliwe ze względu na znaczne naturalne 
wahania liczebności ptaków w tej części Zatoki Pomorskiej. Również w rejonie prac 
czerpalnych sąsiadujących z torem wodnym z uwagi na ograniczony zasięg inwestycji oraz 
niewysokie stwierdzone liczebności ptaków na torze oraz w jego sąsiedztwie ryzyko 
wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na ptaki w tym rejonie oceniono jako 
niewielkie. 

Do potencjalnych, istotnych zagrożeń na etapie realizacji prac podczyszczeniowych  
i eksploatacji basenu portowego należą zanieczyszczenia wód substancjami chemicznymi  
(w tym ropopochodnymi). Tego typu zagrożenie może spowodować skażenia organizmu 
ptaków i ich zwiększoną śmiertelności. Źródłem tych substancji jest sprzęt pływający, który 
będzie używany w trakcie realizacji inwestycji oraz jednostki pływające po akweniew czasie 
jego eksploatacji. 

 

Ichtiofauna 

Zaburzenia środowiska wodnego spowodowane w okresie prowadzenia prac 
czerpalnych i odkładu urobku, jak i skutki tej działalności, będą w ograniczonym stopniu 
oddziaływać na ichtiofaunę i rybołówstwo. Bezpośrednia działalność mechaniczna 
spowoduje naruszenie niewielkiej powierzchni dna przy nabrzeżach nr 10 i 11 i około 0,0025 
km2 powierzchni klapowiska, zmącenie wody, zaburzenie właściwości optycznych, hałas  
i wibracje.  

W wyniku prac czerpalnych i odkładu urobku na klapowisku morskim można się 
spodziewać:  

 opuszczenia przez ryby rejonu prac w okresie ich prowadzenia,  

 wstrzymania połowów w rejonie prac sprzętu pływającego, 
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 zmiany topografii dna.  

Prace czerpalne oraz hałas pracującego sprzętu hydrotechnicznego spowodują czasowe 
opuszczenie najbliższego rejonu przez ryby tam żerujące oraz stadia larwalne ryb, jak 
również unikanie tego rejonu przez ryby przemieszczające się w rejony tarła lub żerowiska. 
Spowodują również zmącenie wody osadami, a oddzielenie wody od urobku utworzy obłoki  
i strumienie zawiesin osadów drobnoklastycznych (w tym ilastych i koloidalnych). Zasięg 
rozprzestrzeniania się zawiesin osadów zależy od wielkości i kierunku prądów, głębokości 
akwenu, sezonu i średnicy ziaren osadu. Osady podlegające rozproszeniu w warunkach 
wiatrowo-falowych Zatoki Pomorskiej, w trakcie klapowania rozprzestrzeniane będą głównie 
w kierunku północno-wschodnim.  

Obszar klapowiska może w wyniku losowego zrzutu urobku stwarzać lokalnie bardzo 
zróżnicowane warunki bytowania dla ichtiofauny (np. poprzez wzrost liczby gatunków).  

Analiza zdjęć podwodnych na klapowisku wykazała, że na dnie klapowiska w wyniku 

zrzutu urobku utworzyły się mikrosiedliska w postaci brył urobku, które tworzą wyniesienia 
dna oraz kryjówki, na niemal płaskiej naturalnie powierzchni dna tego obszaru, czego nie 
stwierdzono w toku monitoringu przedinwestycyjnego, kiedy to na praktycznie całkowicie 
równym dnie bytowały głównie oportunistyczne babki bycze (Raport końcowy …, ZUT 2010).  

Wystąpił wyraźny wzrost biomasy łowionych ryb. Może to sugerować wzrost  
atrakcyjności żerowiskowej w przypadku utrzymania się danego stanu przez dłuższy czas.  

Całość zaprezentowanych wyników uzyskanych w ramach  monitorowania środowiska 
ilustruje dużą zmienność bioróżnorodności w czasie i przestrzeni obszaru klapowiska. 
Świadczy to o dużej dynamice zachodzących tu procesów siedlisko twórczych i łatwości ich 
destabilizacji. Uzyskane wyniki pozwalają na stwierdzenie dualistycznego oddziaływania 
procesu klapowania na ichtiofaunę. Obserwuje się bowiem zjawiska które wiążą się ze 
wzrostem poziomu bioróżnorodności jak i te które tą bioróżnorodność redukują. Do tych 

pierwszych należy zaliczyć efekt wabiący związany ze wzrostem heterogenności przestrzeni, 
do drugich efekt całkowitej i nagłej zmiany jakości podłoża i niszczenie ustalonych biocenoz 
dna morskiego. 

Wyniki badań wskazują, że kompensacja skutków tych drugich w przypadku ichtiofauny 
realizuje się stosunkowo szybko.  

Stan ichtiofauny na klapowisku wymaga dalszego monitorowania, jednakże 
dotychczasowe wyniki pozwalają na stwierdzenie, że proces składowania urobku na 
klapowisku nie wiąże się z istotnie degeneracyjnymi zmianami ichtiofauny i jej siedlisk na 
tym obszarze (Raport z monitoringu… 2014).  

 

Ssaki morskie  

Nie przewiduje się istotnego wpływu planowanego przedsięwzięcia na ssaki morskie  

z uwagi na ich sporadyczne występowanie w Polskich Obszarach Morskich. Ewentualne 
zakłócenia naturalnych zachowań mogą być związane z emitowanym hałasem. Ze względu 
na płochliwość tych zwierząt prawdopodobnie będą one unikać analizowanego rejonu, 
jednak tylko w trakcie trwania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia. Ewentualne 
oddziaływanie będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały, ograniczone do rejonu i czasu 
trwania prac czerpalnych i usuwania urobku do morza. Po zaprzestaniu prac, a tym samym 
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ustąpieniu zakłóceń związanych z hałasem, sytuacja wróci do stanu z okresu przed 
rozpoczęciem prac.   

 
Rośliny 
Fitoplankton  

Oddziaływania na zespół fitoplanktonu należy spodziewać się w wyniku uwolnienia  
z osadów do toni wodnej związków azotu i fosforu. Wzrost stężenia związków biogenicznych 
w toni wodnej przyczyni się do lokalnego i krótkotrwałego wzrostu biomasy fitoplanktonu 
oraz większej intensyfikacji produkcji pierwotnej. 

 

Makrofity  

Omawiany rejon pozbawiony jest zgrupowań podwodnej roślinności (makrofitów).  
W związku, z czym nie przewiduje się jakiegokolwiek oddziaływania na tę formację 
ekologiczną. 

 

Woda 

W trakcie prowadzonych prac czerpalnych i odkładu urobku na klapowisku morskim 
oraz krótko po ich zakończeniu w wyniku zjawiska resuspensji osadów dennych wzrośnie 
okresowo ilość zawiesin oraz substancji biogenicznych i materii organicznej, co  
w konsekwencji doprowadzi okresowo do wzrostu mętności i spadku przeźroczystości oraz 
pogorszenia warunków tlenowych wody w rejonie prowadzonych prac. 

Przemieszczanie się zawiesin w akwenie będzie następować zgodnie z prądami wody 
oraz kierunkiem prowadzonych robót. Warunki hydrodynamiczne, podatność urobku na 
rozprzestrzenianie oraz lokalizacja obszaru zaburzeń pozwalają wnioskować,  
że może dojść do okresowego zmętnienia wód w kierunku na północny wschód lub północny 

zachód od miejsca prowadzenia prac. Z badań zmiany w ilości, rodzaju i rozmieszczeniu 
zawiesiny w wodach przydennych w roku 2012 wynika, że jedynie w III kwartale na 

stanowiskach KD1, KD3 i KD8, gdzie nasilenie zrzutów urobku było duże zanotowano znacznie 

wyższe wartości zawartości zawiesiny ogólnej oraz wyraźny niższy udział zawiesiny organicznej, 

w porównaniu z pozostałym obszarem. W kwartałach I, II i IV nie zanotowano znaczących różnic 

w udziale i rozmieszczeniu tych czynników na analizowanym obszarze, być może ze względu na 

czas jaki upłyną od momentu ostatniego zrzutu do chwili poboru próby. 
.  Z badań chemicznych osadów wynika niski stopień ich zanieczyszczenia, dlatego nie 

występuje zagrożenie transferu do wód morskich w trakcie zjawiska suspensji. 
W rejonie prac czerpalnych ilości osadów wzburzonych na skutek zamierzonych prac 

będą niewielkie w porównaniu z  ilością osadów naniesionych przez Odrę i przenoszonych 
dalej przez Świnę.   

Po zakończeniu prac czerpalnych zaniknie zjawisko resuspensji osadów dennych,  

a stężenia wskaźników fizyczno-chemicznych, powrócą do stanu poprzedniego (m.in. 
mętność, biogeny, tlen itd.). Również do stanu pierwotnego powróci ilość zawiesin, które 
jednak będą mogły być generowane przez ruch jednostek pływających  
(w zależności od głębokości zanurzenia, szybkości płynięcia i rodzajów osadów na dnie). 
Podobne oddziaływania, ale w znacznie mniejszej skali będą miały miejsce podczas prac 
konserwacyjnych, związanych z utrzymaniem głębokości technicznych przy nabrzeżach.  
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Wody Zatoki Pomorskiej będą również potencjalnie zagrożone zanieczyszczeniem 

substancjami ropopochodnymi z jednostek pływających i ze sprzętu bagrowniczego.  
W przypadku pojawienia się rozlewu produktów naftowych ze sprzętu pogłębiarskiego,  
w celu ochrony przed przedostaniem się szkodliwych substancji do wód i do ziemi, należy 
zabezpieczyć teren prowadzenia prac zaporą przeciwrozlewową. Należy zastosować ich 
mechaniczne zbieranie z powierzchni wody oraz wykorzystać sorbenty.  

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest z przestrzeganiem ostrych reżimów 
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu, stosowaniu najlepszej dostępnej 
techniki (BAT).  

 

Powietrze atmosferyczne 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie miała charakter niezorganizowany, 
krótkotrwały o zasięgu ograniczonym do rejonu przedsięwzięcia. Niewielka emisja spalin  

z wykonującego prace czerpalne i przemieszczającego się na klapowisko sprzętu pływającego 
nie wpłynie negatywnie na stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie inwestycji, jak również 
w jej otoczeniu. 

Emisja zanieczyszczeń będzie pochodziła z pracy urządzeń na akwenie. Będzie to emisja 
spalin z pogłębiarki, szaland i holownika tj.: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pył PM10, tlenek 
węgla, węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne. 

Emisja spalin z jednostek pływających spowodowana spaleniem oleju napędowego, nie 
będzie stanowić większego zagrożenia dla stanu jakości powietrza przede wszystkim  
z powodu przejściowego charakteru oddziaływania emisji na stan zanieczyszczenia 
powietrza. Wymienione emisje są typowe dla okresu realizacji i znikną one wraz  
z zakończeniem planowanych prac.  

Niewielki  zakres prac podczyszczeniowych- około 2500 m3 osadów do wybrania, tym 

samym krótki czas realizacji, planowany na około 2 tyg. oraz użytkowanie sprzętu sprawnego 
technicznie i spełniającego wymagane normy, przekłada się na ograniczone oddziaływanie 
planowanych prac na   stan powietrza atmosferycznego.   

Wobec dobrych warunków przewietrzania tego rejonu (duża zdolność atmosfery do 
samooczyszczania) nie wystąpi istotne oddziaływanie na warunki aerosanitarne  
w rejonie realizacji przedsięwzięcia. 

Z uwagi na emisję o charakterze krótkookresowym, niezorganizowanym,  
nie wymagającą pozwoleń na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz brak 
szczegółowych danych technicznych i harmonogramu prac, odstąpiono od obliczeń 
teoretycznych i graficznej prezentacji wyników.  

7.1.2. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi, klimat i krajobraz 

Powierzchnia ziemi 

W związku z realizacją inwestycji konieczne będzie prowadzenie prac czerpalnych  
i odkład urobku w morzu. Realizacja planowanego przedsięwzięcia polegającego na 
wykonaniu podczyszczeniowych robót czerpalnych przy nabrzeżach nr 10 i 11 w Basenie 
Północnym w Porcie Świnoujście spowoduje niewielką zmianę powierzchni dna  
w sąsiedztwie nabrzeży. Obszar odkładu urobku zajmie około 0,0025 km2 klapowiska UMS. 
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W trakcie prowadzenia prac ukształtowanie dna w rejonie nabrzeży ulegnie niewielkim 

zmianom. Przewiduje się pogłębienie akwenu w celu uzyskania na całej długości nabrzeży 
głębokości technicznej -4,5 m p.p.d. Z pogłębianego obszaru zostanie wydobyte około 2500 
m3 osadów. Kubatura urobku może ulec niewielkiemu powiększeniu z uwagi na 
nieuwzględnienie tolerancji bagrowniczej. Osady będą składowane na Zatoce Pomorskiej 
(tzw. klapowisko UMS), gdzie w wyniku ich magazynowania nastąpi zmiana ukształtowania 
powierzchni dna.  

 

Oddziaływanie na klimat akustyczny  

Analizowane prace prowadzone będą na terenie o charakterze portowym. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku, (tekst jedn. Dz. U.2014, poz. 112) nie określa wartości 
dopuszczalnej hałasu dla terenów o funkcji nie mieszkalnej. 

Z uwagi na funkcję rekreacyjno- wypoczynkową Świnoujścia można przyjąć jako wartości 
dopuszczalne (wskazane ww. rozporządzeniu dla strefy 3) 55 dB w porze dziennej i 45 dB  
w porze nocnej. 

Warunki akustyczne na danym terenie to suma dźwięków pochodzących z różnych 
źródeł, określana w decybelach dB(A) stanowiących uśrednienie poziomu dźwięku  
w pewnym okresie czasu.  

Na etapie realizacji inwestycji w rejonie projektowanych prac pracować będą pływające 
maszyny przeznaczone do prac czerpalnych/podczyszczeniowych i transportujących urobek 
na wskazane miejsce odkładu. W trakcie prac należy spodziewać się źródeł hałasu 
ustalonego (pogłębiarki, szalandy, holowniki, motorówki).  

 Emisja hałasu powodowanego pracą pogłębiarek i szaland wykorzystywanych do 
wykonywania prac czerpalnych i odkładu urobku, porównywalna jest z hałasem 

powodowanym pracą silników przepływających statków, nie spowoduje, zatem pogorszenia 
klimatu akustycznego w rejonie wykonywanych prac. 

Wpływ na stan klimatu akustycznego w trakcie realizacji przedsięwzięcia, należy uznać 
za krótkookresowy i przejściowy.  

 W celu zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko, w czasie 
prowadzenia prac budowlanych zaleca się, aby wykonawca przewidział następujące działania 
ochronne: 

 stosował najmniej uciążliwą akustycznie technologię prac, 

 stosował sprawny technicznie sprzęt odpowiadający współczesnemu stanowi techniki 
(dotyczy to szczególnie sprzętu pływającego: pogłębiarek, szaland, holowników). 

Podsumowując, prace podczyszczeniowe nie będą powodować uciążliwości akustycznej 
poza rejonem inwestycji i nie będą miały negatywnego wpływu na klimat akustyczny 
panujący w tym rejonie. 

 

Krajobraz 

W czasie budowy wpływ na krajobraz będzie przejściowy, odwracalny, a ponieważ 
wystąpi w granicach administracyjnych portu, znaczenie będzie mało istotne. Nie nastąpi 
trwałe obniżenie walorów krajobrazu. 
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Pod wodą, w wyniku zmian batymetrii dna wystąpi antropizacja krajobrazu 

podwodnego w rejonie istniejącego nabrzeża wykorzystywanego do postoju jednostek SAR. 
W wyniku odłożenia około 2500 m3 urobku wystąpi dalsza, niewielka antropizacja krajobrazu 
podwodnego klapowiska na Zatoce Pomorskiej. 

7.1.3. Oddziaływanie na  dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy 

Dobra materialne 

Realizacja i normalne funkcjonowanie tego przedsięwzięcia nie naruszy w żaden sposób 
dóbr materialnych i dziedzictwa kulturowego terenów przyległych do infrastruktury 
portowej. Prace czerpalne i odkład urobku na klapowisku morskim nie będą powodować 
istotnych negatywnych oddziaływań na istniejące obiekty i zagospodarowanie sąsiednich 
terenów. 

 

Zabytki 

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie zajmowanym obecnie oraz 
przeznaczone prawem miejscowym pod funkcje portowe.  

W celu zachowania dóbr kultury o charakterze zabytków archeologicznych podczas 
wykonywania prac pogłębiarskich należy prowadzić obserwacje urobku wydobywanego  
z dna. W przypadku wystąpienia obiektów zabytkowych należy poinformować archeologa  
w celu udokumentowania stanowiska. 

 

Krajobraz kulturowy 

 Składniki krajobrazu kulturowego znajdują się poza obszarem planowanych prac 
czerpalnych i odkładu urobku w morzu. Zatem nie przewiduje się oddziaływania na ten 
element środowiska. 

7.1.4. Ocena wpływu przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów Ramowej Dyrektywy 
Wodnej w sprawie strategii morskiej  

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa 
Dyrektywa Wodna - RDW) jest podstawowym aktem Unii Europejskiej, określającym 
wspólne dla wszystkich krajów członkowskich ramy dla ochrony wód. Podstawową różnicą  
w stosunku do wcześniej obowiązującego prawodawstwa jest traktowanie środowiska 
przyrodniczego, jako równoprawnego użytkownika wód.  

W związku z tym RDW nakłada na kraje członkowskie obowiązek ochrony przede 
wszystkim ekosystemów wodnych oraz zależnych od wód. Wiąże się to z koniecznością 
zapewnienia odpowiedniej jakości fizykochemicznej oraz chemicznej, ale również 
minimalizacją zmian hydromorfologicznych, wpływających na funkcjonowanie tych 

ekosystemów. 
Celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest uzyskanie dobrego stanu wszystkich jednolitych 

części wód do 2015 r. Obejmuje to cele uzyskania dobrego ekologicznego  
i chemicznego stanu wód powierzchniowych oraz dobrego stanu ilościowego  
i chemicznego wód podziemnych. 
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Głównym instrumentem wykonania Ramowej Dyrektywy Wodnej jest plan 

gospodarowania wodami w dorzeczu.  
Dyrektywa przewiduje odstępstwa od założonych celów środowiskowych, jeżeli ich 

osiągnięcie dla danej części wód w ustalonym terminie nie będzie możliwe  
z określonych przyczyn.  

Dążenie do osiągnięcia celów mniej rygorystycznych jest możliwe dla tych części wód, 
które zostały zmienione w wyniku działalności człowieka w taki sposób, że doprowadzenie 
ich do stanu (potencjału) dobrego jest niemożliwe ze względu na: 

 brak możliwości technicznych wdrożenia działań, 

 dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań. 

RDW dopuszcza wyznaczenie derogacji dla jednolitych części wód również  
w sytuacji, gdy osiągnięcie celów jest niemożliwe w wyniku: 

 nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, 

 nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka. 
 Stosowanie powyższych odstępstw w osiągnięciu celów środowiskowych możliwe jest 
w określonych warunkach, wymienionych w art. 4 RDW. Odstępstwa te mają 
zastosowanie dla wód mogących potencjalnie podlegać wpływowi inwestycji. 

 

Jednolite części wód (JCW) w sąsiedztwie oddziaływania inwestycji obejmują: 

 Zalew Szczeciński (kod PLTWIWB8), 

 Ujście Świny (kod PLTWVWB7), 

 Dziwna - Świna (kod PLCW III WB9). 

Dla JCW powierzchniowych przybrzeżnych Dziwna - Świna stan ekologiczny oceniono 
jako słaby, podobnie oceniono potencjał ekologiczny (silnie zmienionej) części wód 
przejściowych Ujście Świny. JCW  Zalew Szczeciński w 2013 roku charakteryzował się złym 

stanem bądź potencjałem ekologicznym. Jedynie stan elementów hydromorfologicznych 
oceniono jako dobry (Raport o stanie środowiska… 2014b).  

 

Przedsięwzięcie w kontekście celów środowiskowych określonych dla wód  

Planowana inwestycja nie będzie oddziaływała na stan elementów biologicznych oraz 
fizykochemicznych JCWP. Nie zmieni również elementów hydromorfologicznych wód, takich 
jak ciągłość i warunki morfologiczne. Przewidywane prace wpłyną nieznacznie na reżim 
hydrologiczny, jednak nie powinny spowodować pogorszenia stanu biologicznego  
i chemicznego wód JCWP. W związku z niewielką proponowaną zmianą głębokości 
technicznej oraz niewielkim zakresem planowanych prac czerpalnych, zakres ingerencji  
w grunt dna Basenu Północnego obejmować będzie jedynie warstwy jej osadów powstałe  
w okresie ostatnich lat. W związku z tym oczekiwać należy, że wykonane prace nie będą 
miały istotnego wpływu na środowisko gruntowo-wodne. 

Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z wytwarzaniem ścieków, czy innymi 
działaniami, które mogłyby przyczynić się do wzrostu zanieczyszczenia wody. Przy ocenie 
fazy budowy wykazano, że prace pogłębiarskie i odkład urobku, nie wpłyną negatywnie na 
funkcjonowanie ekosystemów Zatoki Pomorskiej oraz na stan ekologiczny jej wód i nie 



 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku z pogłębiania dna na środowisko morskie 

72 
__________________________________________________________________________________ 

Instytut Morski w Gdańsku; Zakład Hydrotechniki Morskiej; ul. Długi Targ 41/42; 80-830 Gdańsk 

www.im.gda.pl 

 

stanowią zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza – te zagrożenia wynikają z innych źródeł. 

7.1.5. Wzajemne oddziaływanie między elementami 7.1.1-7.1.4 

 

Usuwanie urobku pogłębiarskiego do morza tj. odkład ca 2500. m3 osadów prowadzone 
będzie w systemie wypłycania powierzchni jednej z kwater klapowiska wskazanej przez 
Urząd Morski w Szczecinie. Zakłada się zrzuty osadów z szaland dennoklapowych  
z otwieranym dnem (klapowanie). Wywołają one w polu bliskim oddziaływania zaburzające 
równowagę dynamiczną środowiska oraz następnie zaburzenia układu ekologicznego rejonu 
oddziaływania. Nawet mało istotne (ilościowo) zaburzenia wywołane w obrębie jednego  
z głównych elementów struktury/organizacji układu ekologicznego mogą być przenoszone  
w całym systemie obszaru oddziaływania, aż do granic wyrównania do warunków 

naturalnych. Dla fazy odkładania urobku możliwe jest wykazanie różnorodnych zaburzeń 
(skutków) przemieszczających się w środowisku i biocenozach morskich. Mają one jednak 
charakter ograniczony przestrzennie i czasowo, a potencjalne zaburzenia środowiskowe  
i ekobiologiczne zostaną wyrównane po około roku, dwóch od zakończenia prac. Końcowym 
efektem będzie wypłycenie dna na niewielkim obszarze powstałe z naturalnych osadów. 
Zostanie ono zaadsorbowane przez środowisko i biocenozy nie wykazując jakiegokolwiek 
negatywnego oddziaływania w okresie eksploatacji.  

Potwierdzają to badania elementów biotycznych i abiotycznych środowiska morskiego 
w rejonie klapowiska i jego sąsiedztwie, prowadzone w ramach monitoringu przyrodniczego 
inwestycji „„Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu”. 

7.2 Etap eksploatacji  

Dla analizowanego przedsięwzięcia usuwania do morza urobku z podczyszczeniowych 
prac czerpalnych (około 2500 m3) w Basenie Północnym w Świnoujściu nie występuje etap 
eksploatacji, gdyż przedsięwzięcie zostanie zakończone na etapie budowy (faktycznej 
realizacji projektowanych prac). Okres rekolonizacji pola odkładu będzie zależał od zdolności 
przystosowawczych fauny dennej oraz zmian środowiska abiotycznego wynikających  
z naturalnych procesów (np. energia falowania, prądy podwodne). 

 Szybkiej odbudowie siedlisk i zespołów makrozoobentosu sprzyjać będzie 
ukształtowana struktura zespołów fauny dennej w rejonie przedsięwzięcia. Taki proces 
uzależniony jest tylko czasowo od biologii gatunku (okresu wysiewu larw), natomiast pełna 
odbudowa struktury wiekowej organizmów dennych nastąpi po ok. 3- 4 latach. Po tym 
okresie baza pokarmowa dla wielu gatunków ryb i ptaków wodnych powinna powrócić do 
stanu sprzed działań technicznych. 

7.3 Etap likwidacji  

Zaniechanie działań związanych z utrzymywaniem odpowiedniej głębokości technicznej  
przy nabrzeżach nr 10 i 11 w Basenie Północnym, a więc odstąpienie od wykonania robót 
czerpalnych i podczyszczeniowych może doprowadzić do wystąpienia kolizji z nabrzeżem 
podczas cumowania, manewrowania i ruchu jednostek, a z czasem do zaniku możliwości 
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korzystania z nabrzeży, tym samym do postoju jednostek SAR. Wobec powyższego nie 
przewiduje się zaniechania prowadzenia w/w działań. 

Nie przewiduje się likwidacji klapowiska, które z upływem czasu zostanie 
zaabsorbowane przez środowisko morskie. Najlepszym sposobem będzie pozostawienie 
spraw własnemu biegowi, gdyż powrót zbiorowisk fauny dennej do stanu identycznego, do 
tego sprzed rozpoczęcia inwestycji, jest bardzo prawdopodobny, o czym świadczą wyniki 
monitoringu przyrodniczego prowadzonego w rejonie klapowiska UMS. 

7.4 Zagrożenia środowiska skutkami ewentualnych awarii   
i sytuacjami nadzwyczajnymi 

Potencjalne zagrożenia środowiska, które mogą powstać w trakcie robót czerpalnych  
i usuwania urobku do morza w ramach usuwania spłyceń przy nabrzeżach nr 10 i 11  
w Basenie Północnym są generalnie zagrożeniami występującymi na obszarach wodnych, 

gdzie odbywa się ruch jednostek pływających. Zagrożenie środowiska skutkami 
potencjalnych awarii i sytuacjami nadzwyczajnymi może powstać wskutek błędów ludzkich 
lub nadzwyczajnych sytuacji meteorologicznych.  

W trakcie realizacji inwestycji istnieje możliwość: 

 zderzenia jednostek pływających, 

 zderzenia jednostki pływającej z budowlą hydrotechniczną, 

 znalezienia niewybuchu, 

 wybuchów amunicji w trakcie prac pogłębiarskich prowadzonych w obszarze 
przedsięwzięcia, 

 pożaru na jednostce pływającej wykorzystywanej na budowie, 

 poważnego wypadku z ludźmi zatrudnionymi na jednostkach pływających, 

 nieprzewidzianego wycieku lub rozlewu ropopochodnych lub innych chemikaliów do 
wody lub gruntu, 

 ataku terrorystycznego,  

 sztormu o niespotykanej sile lub innych katastrofalnych zjawisk meteorologicznych. 

Zakłada się, iż w momencie rozpoczęcia prac czerpalnych, wykonawca będzie posiadał: 
m.in. łączność telefoniczną; łączność UKF; punkt medyczny; podstawowy sprzęt 
przeciwpożarowy; właściwie zabezpieczony front robót od strony wody, między innymi 
oznaczone, dostępne i widoczne stanowiska z kołem ratunkowym z rzutką; sprawdzony 
i sprawny sprzęt techniczny oraz instrukcje jego użytkowania we wszelkich warunkach; 
książkę procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia i łączności alarmowej. 

Dodatkowo w eksploatacji pozostają systemy zapewniające bezpieczeństwo żeglugi, 
zwłaszcza system VTMS (Radarowy System Zarządzania i Kontroli Ruchu Statków), 
zapewniający bezpieczeństwo ruchu w rejonie planowanego przedsięwzięcia. 

Kapitanat Portu Świnoujście - jako organ odpowiedzialny za bezpieczeństwo na swoim 
obszarze dysponuje również  innymi procedurami wypadkowymi m.in., takimi jak: kolizja 
statku z nabrzeżem, wejście jednostki na mieliznę, zanieczyszczenie środowiska, pożar 
statku, SAR (wezwanie w niebezpieczeństwie), wypadki z ludźmi na statku, procedura – 
naruszenie przepisów o zrzucie szkodliwych substancji, śmieci lub ścieków, procedura 
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postępowania Regionalnego Punktu Kontaktowego, procedura sztormowa, indywidualne 

ostrzeżenia dla statku, PSC – procedura postępowania na wypadek zgłoszenia uchybień 
w bezpieczeństwie statku, ochronie środowiska lub kwalifikacji załogi, zatrzymanie statku 
przez PSC/Kapitana Port (Mejszelis i in., 2008).  
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8. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 

8.1 Opis obszarów Natura 2000 

Poniżej przedstawiono opis morskich gatunków i siedlisk chronionych w obszarach 
Natura 2000 oraz oceniono potencjalny wpływ planowanego przedsięwzięcia – czerpania 
urobku w rejonie nabrzeży  nr 10 i 11 w Basenie Północnym i odkładu urobku na obszarze 
morza terytorialnego.  

Podstawą niniejszej oceny jest procedura opisana w poradniku pt. „Ocena planów 
i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000 – wytyczne metodyczne 
dotyczące przepisów Artykułu 6 (3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43 EWG”. WWF 2005. 

Rejon odkładu urobku w ramach planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w strefie 
przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej włączonej do obszaru chronionego w Sieci Ekologicznej Natura 

2000 jako obszar specjalnej ochrony ptaków Zatoka Pomorska (kod obszaru PLB 990003)  
i specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej (kod obszaru PLH 
990002) (rys. 8.1). 

 
Rysunek 8.1 Lokalizacyjna rejonu prac czerpalnych i odkładu urobku na klapowisku morskim na tle obszarów Natura 2000 
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Rejon prac czerpalnych i odkładu urobku sąsiaduje: 

 ze specjalnym obszarem ochrony Natura 2000 Wolin i Uznam (kod obszaru PLH 
320019); 

 ze specjalnym obszarem ochrony Natura 2000 Ujście Odry i Zalew Szczeciński (kod 
obszaru PLH 320018); 

 z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 Delta Świny (kod obszaru PLB 320002); 

 z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 Przybrzeżne wody Bałtyku (kod obszaru  
PLB 990002); 

 z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 Zalew Kamieński i Dziwna (kod obszaru  
PLB 320011); 

 z obszarem ochrony ptaków Natura 2000 Zalew Szczeciński (kod obszaru PLB 320009) 

Charakterystykę obszarów Natura 2000 oparto na standardowych Formularzach Danych 

(źródło: http://natura2000.mos.gov.pl, aktualizacja: 04.2014 r., 10.2013 r.) oraz materiałach 
literaturowych. 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zatoka Pomorska (PLB990003) Obszar 
zajmuje znaczną powierzchnię - ok. 309,2 tys. ha, jest przybrzeżnym akwenem morskim, 
gdzie rozległe płycizny o zróżnicowanym dnie znajdują się w stosunkowo dużej odległości od 
brzegu. 

 Zatoka Pomorska jest jednym z 10 najważniejszych, o znaczeniu międzynarodowym, 
rejonem zimowania ptaków w całym obszarze Morza Bałtyckiego. Istotne znaczenie dla 
występowania ptaków w tym rejonie ma bardzo duża biomasa bentosu stanowiąca 
podstawę pożywienia zarówno ptaków jak i ryb. Występują co najmniej 3 gatunki ptaków  
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: nur czarnoszyi (Gavia arctica), nur rdzawoszyi (Gavia 
stellata), perkoz rogaty (Podiceps auritus).   

W okresie wędrówek i w okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku 

wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków: perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, 
perkoz rogaty, bielaczek, lodówka, markaczka, nurnik, tracz długodzioby i uhla.  
W stosunkowo wysokich liczebnościach (C7) występują: nur czarnoszyi i nur rdzawoszyi. 

Ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników (C4) - zimą 
powyżej 100 000 osobników. 

Akwen ten jest również jednym z ważniejszych miejsc rozrodu śledzia i dojrzewania ryb 
płastugokształtnych. Zatoka Pomorska stanowi ważne miejsce dla migrujących i zimujących 
ptaków wodnych, liczebności 9 gatunków jak i grup gatunków przekroczyły progi 
kwalifikujące dla ostoi według kryteriów BirdLife International. 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. 

http://natura2000.mos.gov.pl/
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Gatunkami ptaków, dla których Zatoka Pomorska stanowi istotne miejsce podczas 

migracji i zimowania są: bielaczek, nurogęś, szlachar, lodówka, markaczka, uhla, perkoz 
rogaty, kormoran, mewa mała, alka, nurnik, perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, nur 
rdzawoszyi, nur czarnoszyi i ogorzałka.  

W porównaniu z przełomem lat 1980–1990 w badaniach prowadzonych w latach 2011-
2012, w ramach inwentaryzacji przyrodniczej dla sporządzenia planów ochrony obszarów 
Natura 2000, stwierdzono znaczący spadek liczebności ptaków morskich, natomiast  
w porównaniu z 2005 r. nieznaczny wzrost – 13 %. Liczebność wymienionych gatunków 
określona na podstawie zsumowania najwyższych liczebności pokazuje spadek całego 
zgrupowania ptaków o 61 % w stosunku do przełomu lat 1980-1990. Najwyższy spadek 
stwierdzono u nurów 85 %, u lodówki spadek wyniósł 80%, u uhli 76 %, a u perkoza rogatego 
46%, u markaczki natomiast w porównaniu z przełomem lat 80–90-tych XX w. odnotowano 
wzrost liczebności o 23%, natomiast w porównaniu z 2005 r. niewielki 7 % spadek (Ławicki  
i in., 2012).  

Najliczniejszymi gatunkami podczas liczeń prowadzonych z jednostki pływającej  
w latach 2011-2012 były kaczki morskie: lodówka, uhla i markaczka. Zagęszczenie 
pozostałych ptaków było niskie i nie przekraczało zwykle 1 osobnika na km². Udział kaczek 
morskich w ogólnym zgrupowaniu ptaków podczas rejsów dalekomorskich wahał się  
w przedziale od 92 do 99% w okresie jesieni, zimy i wiosny, natomiast w okresie letnim 
wynosił 22%. 

Liczebność całego zgrupowania wszystkich gatunków ptaków w Zatoce Pomorskiej 
odnotowana podczas jednego rejsu najwyższa była 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.) (ibidem). 

 Wskaźnik rozpowszechnienia najwyższy był w przypadku lodówki, uhli i markaczki. Nury 
pomimo wyraźnie niższej liczebności były dość szeroko rozpowszechnione, przebywały one 
w dużym rozproszeniu i zazwyczaj wzdłuż transektów spotykane były pojedyncze osobniki. 
Podobna sytuacja dotyczyła ptaków alkowatych i perkozów, które były nieznacznie mniej 
rozpowszechnione od nurów. 

Najbliżej klapowiska UM zlokalizowany był transekt 9, na którym najliczniej 
reprezentowane były lodówki i markaczki. W sezonie jesiennym obserwowano perkoza 
rogatego. Był to jeden z dwóch transektów, na których wystąpił nur rdzawoszyi  (ibidem). 

Obszar specjalnej ochrony siedlisk Ostoja na Zatoce Pomorskiej (PLH990002)  

Zatoka Pomorska to akwen o dużym zróżnicowaniu dna morskiego od piaszczystych 
ławic po rozległe żwirowiska i głazowiska, osiągający maksymalnie 15 m głębokości. 
Centralną część Zatoki Pomorskiej zajmuje duże wypłycenie zwane Ławicą Odrzańską 
(średnia głębokość 7-8 m). Obszar ten z uwagi na pokrycie dna żwirem i głazami, stanowi 

dogodne siedlisko dla mięczaków oraz glonów morskich. Jakość wód Zatoki uzależniona jest 
od eutroficznych wpływów Zalewu Szczecińskiego. Mieszanie się wód śródlądowych  
i morskich powoduje dużą zmienność cech fizycznych i chemicznych wody. Kluczowy obszar 
dla ochrony siedliska 1100 – piaszczyste ławice podmorskie, oraz teren regularnych 
obserwacji morświna. Obszar ważny dla bałtyckiej populacji parposza. Ważna ostoja ptaków 
o randze międzynarodowej E82. 



 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia usuwania do morza urobku z pogłębiania dna na środowisko morskie 

78 
__________________________________________________________________________________ 

Instytut Morski w Gdańsku; Zakład Hydrotechniki Morskiej; ul. Długi Targ 41/42; 80-830 Gdańsk 

www.im.gda.pl 

 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Delta Świny PLB 320002 (pow. ok. 8,3 

tys. ha). Obszar obejmuje wsteczną deltę Świny, wysoczyznową część wyspy Wolin oraz 
przybrzeżną strefę Zatoki Pomorskiej. Wsteczna (narastająca w kierunku Zalewu 
Szczecińskiego) delta rzeki i tereny przyległe tworzą naturalne i sztuczne ramiona Świny oraz 
położone między nimi wyspy. Ponad 70% powierzchni otwartej zajmują słonawy, zbiorowska 
halofilnego półszuwaru oraz płaty szuwaru właściwego. Znikomą część terenu zajmują pola 
orne. Powierzchnia leśna (kilkanaście % powierzchni lądowej) zajęta jest przez olsy, 
nadmorskie bory bażynowe, lasy mieszane brzozowo-dębowe i lasy mieszane bukowo-
dębowe tworzące szeroki pas wzdłuż zachodniej i północno-zachodniej granicy ostoi. 

W ostoi występuje, co najmniej 38 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 
79/409/EWG, 27 gatunków ptaków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje ponad 160 
gatunków, a liczba stwierdzonych przekracza 240. Jest to ważna ostoja wodniczki - gniazduje 
tutaj 1-3% populacji krajowej (C1,C6). W okresie lęgowym gnieździ się tutaj ponad 1% 

populacji krajowej bielika (C1,C6, PCK), i krakwy. Nieregularnie podejmują tutaj lęgi batalion  
i biegus zmienny. Lęgi wyprowadza tutaj również derkacz (C1). Poza okresem lęgowym na 
obszarze występują znaczące koncentracje zimujących nurogęsi (C3), gęgaw (C7), bielaczka 
(C2). 

Zagrożeniem dla obszaru jest zaniechanie wypasu, wiosenne wypalanie roślinności, 

zanieczyszczania środowiska przez przemysł i  żeglugę, zlokalizowane w obrębie obszaru 
wysypisko odpadów komunalnych miasta Świnoujścia, pewne formy rybołówstwa (sieci 
stawne), obwałowanie niektórych wysp wstrzymujące zalewy, eutrofizacja, komercyjne 

pozyskiwanie trzciny oraz nadmierna koncentracja ruchu turystycznego, penetrowanie 
siedlisk i kłusownictwo. 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Zalew Szczeciński PLB320009 (pow. ok. 
47,2 tys. ha) to płytki żyzny akwen o bogatym rybostanie, otoczony szuwarami, 

trzcinowiskami i terenami bagnistymi. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej. Obszar ten 
ma duże znaczenie dla ptaków zimujących i przelotnych, jest również ważną ostoją lęgową.  
Występuje na nim co najmniej 25 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 9 
gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. 

 

W tabelach 8.1 i 8.2 przedstawiono dane o liczebności głównych gatunków ptaków 
występujących na 3-ch omówionych wyżej obszarach specjalnej ochrony ptaków.   

 

Tabela 8.1. Liczebność głównych gatunków ptaków lęgowych na 3-ch obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

(źródło SDF-y)  

L.p. Gatunek ptaków Ilość par lęgowch 

 Nazwa Nazwa naukowa OSO Zatoka 
Pomorska 

PLB990003 

OSO Delta 
Świny            PLB 

320002 

OSO Zalew 
Szczeciński   
PLB320009 

1 ohar Tadorna tadorna - - 15-22 

2 perkoz dwuczuby Podiceps cristatus - - 300-310 

3 gęgawa Anser anser - - 22-25 

4 kropiatka Porzana porzana - - 9-12 

5 sieweczka 
obrożna 

Charadrius hiaticula - - 4-6 
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6 wąsatka Panurus biarmicus - 50-70 30-50 

7 wodniczka Acrocephalus 
paludicola 

- 11-15 - 

 

Tabela 8.2. Liczebność głównych gatunków ptaków zimujących i przelotnych na 3-ch obszarach specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000(źródło SDF-y)  

L.p. Gatunek ptaków Ilość osobników  

 Nazwa Nazwa naukowa OSO Zatoka 
Pomorska 

PLB990003 

OSO Delta 
Świny 

PLB 320002 

OSO Zalew 
Szczeciński   
PLB320009 

1 gęś zbożowa Anser fabalis - - 3000-12000 

2 łabędź krzykliwy Cygnus cygnus - - 200-600 

3 ogorzałka Aythya marila - - 90000-144000 

4 czernica Aythya fuligula - - 20000-62000 

5 Gągoł Bucephala clangula - - 3000-10000 

6 nurogęś Mergus merganser - do 12000 30000-80000 

7 mewa mała Larus minutus - - 2000-5000 

8 markaczka Melanitta nigra 200000-300000 - 15000 

9 bielaczek Mergus albellus - 1000 3000-35000 

10 kormoran czarny Phalacrocorax carbo - 8000-14300 do 14000 

11 kulik wielki Numenius arquata - do 100 - 

12 lodówka Clangula hyemalis 60000-100000 - - 

13 uhla Melanitta fusca 25000-35000 - - 

14 nurnik Cepphus grylle 4000 - - 

15 szlachar Mergus serrator 3000 - - 

16 nur rdzawoszyi Gavia stellata 900-1500 - - 

17 nur czarnoszyi Gavia arctica 1800 - - 

18 alka Alca torda 1700-3000 - - 

19 perkoz rogaty Podiceps auritus 100-200 - - 

210 nurzyk  Uria algae 50-100 - - 

 
 
Projekty planów ochrony obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

znajdujących się w rejonie i w sąsiedztwie planowanych prac  

 

Urząd Morski w Szczecinie ogłosił 3 listopada 2014 r. na swojej stronie internetowej 
Projekty planów ochrony obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 - PLB990003 
Zatoka Pomorska oraz PLB320009 Zalew Szczeciński. 

Projekt planu ochrony dotyczący PLB990003 Zatoka Pomorska przewiduje specjalną 
ochronę 16-tu następujących gatunków ptaków przelotnych i zimujących: ogorzałka, 
lodówka, markaczka, uhla, bielaczek, nurogęś, szlachar, nur rdzawoszyi, nur czarnoszyi, 
perkoz dwuczuby, perkoz rdzawoszyi, perkoz rogaty, kormoran, mewa mała, alka, nurnik.   

Projekt planu ochrony dotyczący PLB320009 Zalew Szczeciński przewiduje specjalną 
ochronę 12-tu następujących gatunków ptaków w fazie lęgowej: ohar, krakwa, cyranka, 
płaskonos, gągoł, perkoz dwuczuby, kormoran, bielik, podróżniczek, brzęczka, trzciniak, 
wąsatka, oraz ochronę 11-tu gatunków ptaków zimujących lub (i) przelotnych: łabędź 
krzykliwy, gęś zbożowa, czernica, ogorzałka, bielaczek, nurogęś, perkoz dwuczuby, kormoran, 
żuraw, mewa mała, rybitwa czarna.  
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Projekt planu ochrony zawiera w odniesieniu do każdego chronionego gatunku ptaków:  

identyfikację zagrożeń gatunku oraz jego siedliska, ocenę stanu populacji gatunku oraz jego 
siedliska, ocenę szans na zachowanie gatunku. W projekcie planu ochrony podano również 
wskaźniki (kryteria) właściwego stanu gatunku ptaków (przedmiotu ochrony) oraz określono 
metody monitoringu, które mają na celu sprawdzenie rzeczywistej wartości tych 
wskaźników. Określono działania, które trzeba podjąć aby uzyskać właściwy stan gatunku 
(np. zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zabiegi biotechniczne, 
zmiana metody połowu ryb, ochrona przed drapieżnikami itp.) oraz wymagania dotyczące 
wykorzystywania obszaru specjalnej ochrony ptaków, w tym także zakazy i ograniczenia (np. 
wyłączenia z użytkowania, zakaz żeglugi itp.), które należy wprowadzić w celu  uzyskania 
(zachowania) właściwego stanu gatunku ptaków i jego siedliska. Podano także zasady 
kontroli tych działań oraz ich skutków.  

W projekcie planu na obszarze PLB wyznaczono mniejsze obszary o szczególnie dużym 

znaczeniu dla ochrony gatunku (gatunków) ptaków, i określono wobec nich specjalne 
działania oraz specjalne zasady ich użytkowania i ochrony.  

8.2 Ocena oddziaływania prac czerpalnych i odkładanego urobku na 
obszary Natura 2000 

Ocena oddziaływania podczyszczeniowych prac czerpalnych na obszary Natura 2000 

Inwestycja w zakresie prac czerpalnych zlokalizowana jest w sąsiedztwie obszarów 
objętych ochroną i nie wpłynie negatywnie na wartościowe siedliska przyrodnicze oraz 
gatunki zwierząt i roślin, które zostały objęte wyżej wskazanymi formami ochrony.  
W granicach planowanych podczyszczeniowych prac czerpalnych nie występują obszary 
chronione przepisami prawa. Eksploatacja istniejącego portu przyczyniła się w sposób 
nieodwracalny do zmiany fragmentu ujściowego odcinka Świny, co uniemożliwiło utrzymanie 

się w tym rejonie przyrodniczych siedlisk podlegających ochronie. Z racji intensywnej 
penetracji przez ludzi, jednostki pływające oraz ruch pojazdów mechanicznych  
w porcie, obszar objęty przedsięwzięciem nie stanowi atrakcyjnych siedlisk dla chronionych 

gatunków zwierząt wymienionych w rozporządzeniu z dnia 12 października 2011 r.  
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2011 r., nr 237, poz. 1419). Teren objęty 
inwestycją nie jest również miejscem żerowania, gniazdowania, zimowania czy odpoczynku 
dla ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz miejscem bytowania  
i rozwoju płazów i gadów. Typowe siedliska przyrodnicze, które są charakterystyczne dla ww. 
ostoi siedliskowych występują poza obszarem planowanych prac czerpalnych. 

Mając na uwadze brak występowania w miejscu realizacji inwestycji siedlisk 
przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których zostały wyznaczone 
powyższe obszary Natura 2000, a także brak stwarzania zagrożeń wyszczególnionych w SDF 
dla ww. obszarów, stwierdzono brak wpływu na ww. ostoje. 

. 

Ocena oddziaływania odkładanego urobku na obszary Natura 2000 

W rejonie odkładu urobku z prac czerpalnych nie występuje żadne siedlisko z Załącznika 
I Dyrektywy Siedliskowej. Jedynym (potencjalnie) jest siedlisko na Ławicy Odrzanej – ostoja 
PLH 990002 – piaszczyste ławice podmorskie. Znajduje się ona w obszarze OSO PLB 990003 
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Zatoka Pomorska. Od strony brzegu w pasie 1 Mm wzdłuż odcinka Uznam i Wolin znajduje 

się ostoja siedliskowa PLH 320019 (Woliński Park Narodowy). W rejonie  portu  Świnoujście 
od zachodu przylega ujście Świny wchodzące w skład OSO Delta Świny PLB 320002. Obszar 
odkładu urobku położony we wschodniej części OSO Zatoka Pomorska PLB 990003 nie 
sąsiaduje z żadnym innym obszarem ostoi ptasiej lub siedliskowej.  

 

 Opis przypuszczalnych, bezpośrednich, pośrednich i drugorzędnych oddziaływań 
przedsięwzięcia na obszar Natura 2000: 

 rozmiar i zasięg przedsięwzięcia – obszar ok. 0,0025 km2 dla miejsca odkładu  
i akwen w sąsiedztwie nabrzeży nr 10 i 11 w Basenie Północnym dla prac 
czerpalnych, oddziaływanie punktowe (lokalne), ograniczone do fazy realizacji 
przedsięwzięcia, 

 stosunek do obszaru Natura 2000 – odkład urobku będzie realizowany na obszarze 

Natura 2000 „Zatoka Pomorska” PLB 990003 i „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” PLH 
990002 – oddziaływanie bezpośrednie w trakcie realizacji przedsięwzięcia, 

 emisja zanieczyszczeń do powietrza – źródłem zanieczyszczenia powietrza w trakcie 
budowy będą gazy spalinowe jednostek pływających o oddziaływaniu lokalnym, 
ograniczonym do bezpośredniego sąsiedztwa rejonu prac, 

 hałas związany z pracą pogłębiarek i sprzętu pomocniczego, 

 odpady – wszelkie zanieczyszczenia z jednostek wykonujących prace czerpalno-
refulacyjne (odpady ropopochodne, materiały zaolejone, ścieki) zarówno w fazie 
budowy jak i późniejszej eksploatacji winny być zdawane do portowych urządzeń 
odbiorczych, 

 przemieszczenie gruntu w morzu – prace czerpalne o objętości około 2500 m3 
odłożone na wyznaczonym polu odkładu o powierzchni 0,0025 km2, 

 prowadzenie prac: 

- przewidywany czas realizacji około 2 tygodnie, 

- likwidacja – nie dotyczy, 

 inne oddziaływania – brak. 

 Opis przypuszczalnych zmian na obszarze Natura 2000 badanych skutkiem: 

 zmniejszenie obszaru siedlisk – okresowo nastąpi obniżenie biomasy zoobentosu na 
części obszaru jednej z kwater, 

 zaburzenia parametrów fizyko-chemicznych wody – oddziaływanie bezpośrednie, 
krótkotrwałe, w trakcie realizacji przedsięwzięcia,  

 zaburzenie kluczowych gatunków rejonu – zmiany nie wystąpią, 

 fragmentacja siedlisk – z uwagi na niewielką skalę przedsięwzięcia -nie wystąpi,  

 fragmentacja gatunków – z uwagi na niewielką skalę przedsięwzięcia -nie wystąpi, 

 zmiany zagęszczenia gatunków – możliwe jedynie w obrębie miejsca zrzutu urobku, 

 zmiany kluczowych wskaźników wartości ochronnych – nie wystąpią, 

 zmiany klimatu – nie dotyczy. 

 Opis przypuszczalnych oddziaływań na obszar Natura 2000 jako całość odnoszących się 
do: 
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 zakłóceń w kluczowych powiązaniach określających strukturę obszaru – zakłócenia 
nie wystąpią, 

 zakłóceń w kluczowych powiązaniach określających funkcjonowanie obszaru – 
zakłócenia nie wystąpią, 

 Określenie wskaźników znaczenia jako rezultatu stwierdzenia skutków w odniesieniu 
do utraty, fragmentacji, rozerwania, zakłócenia lub zmiany kluczowych elementów 
obszaru. Nie stwierdza się żadnych skutków podlegających określeniu wskaźnika 
znaczenia zaburzeń struktury i funkcjonowanie siedliska. 

 Opis oddziaływań 

Integralność i spójność występowania siedlisk i gatunków na obszarach Natura 2000 
jest istotą ich funkcjonowania. Przedsięwzięcie usuwania urobku do morza położone 
jest na obszarze pozostającym pod wpływem działań antropogenicznych (żegluga, 
rybołówstwo, rekreacja). Przedsięwzięcie nie narusza spójności i integralności tego 

obszaru, nie oddziałuje negatywnie na cenne zasoby przyrodnicze. Siedliska 
podlegające ochronie w ramach obszarów Natura 2000 pozostają poza strefą prac 
inwestycyjnych i nie zostaną w jakikolwiek sposób przekształcone (siedlisko 
Piaszczyste ławice podmorskie – kod 1110 występuje na obszarze Ławicy Odrzanej 
oddalonej od północnej granicy pola odkładu o około 8  km). W trakcie prac 
czerpalnych i odkładu urobku nastąpi lokalne zniszczenie gatunków bentosowych, 
jednak po ich zakończeniu nastąpi szybka odbudowa siedlisk i zespołów fauny 
dennej. Ewentualne zakłócenia w życiu ptaków  urobku będą niewielkie, z powodu 
niedużych rozmiarów tych prac oraz krótkiego czasu ich trwania, a po ich 
zakończeniu populacja ptaków szybko powróci do stanu, który te prace  poprzedzał. 
Ponadto, wykorzystanie jedynie części jednej z 12 kwater, na które podzielone jest 
pole odkładu pozwoli na zmniejszenie skutków oddziaływania na środowisko 
morskie i stopniowe zasiedlenie i zrekolonizowanie utworzonego nasypu.  

 

Na podstawie przedstawionych ustaleń stwierdza się, że żaden z elementów 
planowanego przedsięwzięcia, a przede wszystkim odkład urobku z prac czerpalnych nie 
wpłynie w znaczący sposób na gatunki i siedliska, dla ochrony których wyznaczony został 
obszar Natura 2000 „Zatoka Pomorska” PLB 990003 i „Ostoja na Zatoce Pomorskiej” PLH 
990002 oraz graniczące z nim obszary: siedliskowy „Wolin i Uznam” PLH 320019 i obszar 
ochrony ptaków „Delta Świny” PLB 320002. 

Dotychczasowe wyniki monitoringu przyrodniczego prowadzonego w ramach inwestycji 
„Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu” nie wykazały 
zaburzeń  integralności i spójności obszarów Natura 2000, w obrębie których na klapowisko 
morskie odłożono ponad 10 mln m3 urobku. 

Ponadto planowane prace spełniają wymagania zawarte w projektach planów ochrony 
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 PLB990003 Zatoka Pomorska oraz 
PLB320009 Zalew Szczeciński ogłoszonych przez Urząd Morski w Szczecinie 3 listopada 2014 
roku. 
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8.3 Oddziaływanie skumulowane 

Nie przewiduje się powiązania planowanego przedsięwzięcia z innymi inwestycjami,  
a w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, 
na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. 

Emisje związane z realizacją przedsięwzięcia są znikome i w większości przypadków 
pomijalne w porównaniu z emisjami wynikającymi z bieżącej eksploatacji sąsiadujących  
przedsięwzięciem obszarów portowych i miejskich. 

Ponadto odkład urobku pochodzącego z prac czerpalnych, wykonywanych w ramach 
budowy falochronu osłonowego i portu zewnętrznego w Świnoujściu, na klapowisko morskie 
zakończono w listopadzie 2014 r. Łącznie odłożono 10,23 mln m3.  

Wyciągnięcie jednoznacznych wniosków co do oddziaływania odkładu na biotyczne 
elementy środowiska jest niemożliwe, ze względu na ich znaczną naturalną zmienność, 

sezonową i przestrzenną w zależności od warunków hydrometeorologicznych panujących  
w danym czasie. 

Dla ograniczenia konsekwencji ewentualnego efektu skumulowanego należy przez cały 
czas realizacji poszczególnych planowanych inwestycji i na etapie ich eksploatacji prowadzić 

skoordynowany harmonogram prowadzenia prac czerpalnych i odkładu urobku, 
uwzględniający możliwości odbudowy środowiska Zatoki Pomorskiej. 
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9. Opis zastosowanych metod prognozowania oraz przewidywanych, 
znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, 
obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, 
średnio-  i długoterminowe,  stałe i chwilowe oddziaływania na 
środowisko  wynikające z istnienia przedsięwzięcia 

9.1 Opis zastosowanych metod prognozowania i oceny oraz wykorzystane 
dane 

Ocenę oddziaływania na środowisko podczyszczeniowych prac czerpalnych przy 
nabrzeżach nr 10 i 11 w Basenie Północnym w Porcie oraz w rejonie zrzutu urobku na 
klapowisko na Zatoce Pomorskiej przeprowadzono w oparciu o:  

 rozpoznanie stanu środowiska,  

 oceny eksperckie,  

 kompleksową ocenę skutków realizacji planowanego przedsięwzięcia.  

Rozpoznanie stanu środowiska objęło:  

 analizę danych literaturowych, raportów, ocen oddziaływania na środowisko Zatoki 
Pomorskiej i rzeki Świny analogicznych przedsięwzięć i wyników monitoringu rejonu. W 
szczególności wykorzystano „Raport o oddziaływaniu na środowisko morskie 
przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie do morza urobku z pogłębiania akwenów 
związanych z budową falochronu osłonowego i portu zewnętrznego w Świnoujściu”, 
Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk 2008 r. oraz Specyfikację Techniczną Wykonania  
i Odbioru Robót, Projektowanie i Nadzory, Jan Kłosowski, Gdańsk, marzec 2015,  

 analizę wyników badań laboratoryjnych osadów dennych wykonanych przez Instytut 
Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Krajowego Laboratorium Pasz  
w Szczecinie,   

 analizę danych uzyskanych w ramach monitoringu przyrodniczego prowadzonego 
przez Urząd Morski w Szczecinie w ramach monitorowania budowy portu zewnętrznego 
w Świnoujściu, w tym miejsca odkładu urobku, tj. klapowiska UM w Szczecinie: wyciąg  
z raportu przedinwestycyjnego (2010 r.), raport inwestycyjny za rok 2011 r.,  2012 r.  
i 2013 r., 

 analizę danych z inwentaryzacji przyrodniczej z 2014 r. wykonanej dla potrzeb 
sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu 
Wieloletniego pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 
2014-2026”, 

 analizę danych z inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w ramach opracowania pn. 

"Projekty planów ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich  
w województwie zachodniopomorskim". 

Wykonano tzw. metodą ekspercką specjalistyczne oceny oddziaływania planowanego 
przedsięwzięcia na środowisko. Oceny objęły wszystkie elementy środowiska wymienione  
w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami).  
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Przy prognozowaniu zmian środowiska pod wpływem planowanego przedsięwzięcia 
stosowano:  

 metodę opisową,  

 oceny trendów hydrometeorologicznych, hydrochemicznych i ekobiologicznych 
Zatoki Pomorskiej i ujścia rzeki Świny, 

 analizę jakości środowiska i biocenoz w rejonie inwestycji – obecnej 
 i prognozowanej w okresie prowadzenia prac oraz po ich zakończeniu, 

 wyniki monitoringu przyrodniczego obejmującego biotyczne i abiotyczne elementy 
środowiska w rejonie pola odkładu urobku, na akwenie portu zewnętrznego oraz na 
stanowiskach referencyjnych, realizowanego w ramach budowy falochronu osłonowego 
dla portu zewnętrznego w Świnoujściu.  

W trakcie realizacji oceny oddziaływania na środowisko analizowanego przedsięwzięcia 

stosowano także: 

 obowiązujące przepisy prawa, 

 zalecenia podręcznika Komisji Europejskiej pt. „Ocena planów i przedsięwzięć 

znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotyczące 
przepisów Artykułu 6 (3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG” (Komisja Europejska 
DG Środowisko, listopad 2001), 

 podręcznik pn. ”Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na 
środowisko”, Engel J., Warszawa 2009. 

 

Kompleksowa ocena skutków realizacji planowanego przedsięwzięcia stanowi końcowy 
etap raportu wykorzystujący zebrane informacje o środowisku, analizę jakości środowiska 
strefy przybrzeżnej w rejonie prac czerpalnych przy nabrzeżach nr 10 i 11 w Basenie 

Północnym w Świnoujściu i odkładu urobku na klapowisko Urzędu Morskiego na Zatoce 
Pomorskiej oraz wiedzę i doświadczenie zespołu wykonawczego w zakresie ocen 
oddziaływania na środowisko prac czerpalno-reafulacyjnych. 

9.2 Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko i biocenozy 

Na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania prac pogłębiarskich na środowisko 
wyznaczono elementy środowiskowo – biocenotyczne, które mogą podlegać różnorodnym 
zmianom na etapie budowy i eksploatacji. Realizacja przedsięwzięcia ze względów 
ekologicznych nie jest szkodliwa. Utrzymanie głębokości technicznej przy nabrzeżach 
warunkuje bezpieczne ich użytkowanie oraz wypełnianie zadań przez Morską Służbę 
Poszukiwania i Ratownictwa-Pomocnicze Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu.  

Do przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko zaliczyć można (tab.9.1):  

 trwałe zmiany głębokości dna pod wpływem czerpania urobku w rejonie nabrzeża nr 

10 i 11  i klapowiska. Zmiany te powstaną pod wpływem czerpania urobku z akwenu 
przy nabrzeżach jego odkładania na klapowisku,  

 różnookresowe zmiany środowiska wodnego i osadowego pod wpływem czerpania  
i zrzutów urobku na klapowisku morskim UM w Szczecinie (wzrost zmętnienia  
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i spadek przeźroczystości wody, zasypywanie zoocenoz dennych, płoszenie ptaków  
i ryb),  

 rozwój dwóch ośrodków zaburzeń środowiska (Basen Północny 

i klapowisko) kształtujący zasięg zmian biocenotycznych pelagialu i bentalu obu 
rejonów. Zmiany te ustąpią po zakończeniu prac, a zoocenozy naruszonego  
i trwale zmienionego dna zostaną w znacznym stopniu odbudowane,  

 emisję zanieczyszczeń do atmosfery, 

 zmianę klimatu akustycznego wywołaną pracą sprzętu pogłębiarskiego  
i budowlanego. 

W okresie prac czerpalnych i odkładu urobku nastąpi dalsze przekształcenie dna Zatoki 
Pomorskiej i  dna akwenu przy nabrzeżach. Wystąpią krótkookresowe, nieistotne z uwagi na 
skale przedsięwzięcia, straty biologiczne głównie w zespołach organizmów dennych. Nastąpi 
wyłączenie niewielkiego – 0,0025 km2 obszaru dna z systemu tarliskowo-żerowiskowego ryb 

(bez wpływu na tarło wiosenne i jesienne śledzia). Ponadto wystąpi krótkookresowe (około 2 
tyg.) nasilenie uciążliwego transportu i hałasu związanych z pracą pogłębiarek, płoszącego 
ptaki.  

Z monitoringu przyrodniczego prowadzonego w ramach monitorowania budowy portu 
zewnętrznego w Świnoujściu, w tym klapowiska na Zatoce Pomorskiej wynika, że całość 
zebranych danych ilustruje dużą zmienność bioróżnorodności w czasie i przestrzeni obszaru 
klapowiska. Świadczy to o dużej dynamice zachodzących tu procesów siedlisko twórczych  
i łatwości ich destabilizacji. Nie mniej dotychczasowe wyniki oraz niewielki zakres 
planowanego przedsięwzięcia pozwalają mieć nadzieję, że proces składowania urobku na 
klapowisku nie wiąże się z degradacją elementów fauny i flory w jego sąsiedztwie.  

Tabela  9.1  Potencjalne istotne (znaczące) oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko 

Oddziaływanie Etap Cechy oddziaływania 

Krajobraz i ukształtowanie terenu 

(akwen przy nabrzeżach i dno 

klapowiska) 

Budowa /eksploatacja 
Bezpośrednie, stałe, 

długoterminowe 

Przemieszczenia osadów dennych Budowa /eksploatacja 
Bezpośrednie, okresowe 

(powtarzalne) 

Zmiany biotopu Budowa /eksploatacja 
Bezpośrednie, średniokresowe, 

wyrównywalne 

Rozwój ośrodka zaburzeń Budowa /eksploatacja Bezpośrednie, krótkoterminowe 

Emisja zanieczyszczeń (woda i 
atmosfera) 

Budowa /eksploatacja 
Bezpośrednie, krótkoterminowe, 

lokalne 

Zużycie energii (paliwa) Budowa /eksploatacja 
Bezpośrednie, krótkoterminowe, 

lokalne 

Klimat akustyczny Budowa /eksploatacja 
Bezpośrednie, krótkoterminowe, 

lokalne 
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9.3 Emisje 

Inwestor jest zobowiązany do dbałości o to, aby wykonawcy robót realizowali 
przedsięwzięcie sprzętem spełniającym wymagania techniczne, charakteryzującym się niską 
emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, prawidłowo organizowali prace, 
właściwie dobierali i eksploatowali sprzęt. Wykonawcy robót powinni stosować Najlepsze 

Dostępne Techniki (BAT) oraz wymagania podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót (2015).  

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą miały miejsca niewielkie emisje o zasięgu 
lokalnym:  

 do powietrza – emisja spalin z jednostek pływających i sprzętu pogłębiarskiego  
o charakterze krótkotrwałym, niezorganizowanym,  

 hałas – praca sprzętu pogłębiarskiego, 

 ścieki, śmieci i odpady bytowe – zbierane w wydzielonych kontenerach  
i odbierane przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenia, 

 odpady zaolejone i ropopochodne – zdawane w porcie Świnoujście.  

Wymienione emisje są typowe dla okresu budowy i znikną wraz z zakończeniem prac. 

9.4 Środki łagodzące 

Przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała, że w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia (prace czerpalne i usuwanie urobku do morza) wystąpią oddziaływania na 
niektóre elementy środowiska, ale ich charakter będzie krótkotrwały, ograniczony do czasu 
prowadzenia prac i ograniczony bezpośrednio do obszaru prowadzenia prac. 

Działania mające na celu zmniejszenie niekorzystnego  wpływu prac związanych  
z czerpaniem i odkładaniem urobku na środowisko Zatoki Pomorskiej i rzeki Świny będą 
polegały na:  

 zastosowania przerwy w pracach czerpalnych i odkładzie urobku w morzu od 1.IV. do 
31.V. z uwagi na okres tarła śledzia,  

 w przypadku konieczności odkładu urobku z prac czerpalnych jesienią, w okresach 

tarła jesiennego (od IX do XI) i bezpośrednio po tarle śledzi urobek należy odkładać na 

kwaterze północnej, najbardziej oddalonej od brzegu, na której dotychczas nie 

wykonywano zrzutu urobku, bądź nie w pełni wypełnionej, 

 prawidłowej organizacji placu budowy oraz przestrzeganiu harmonogramu prac dla 

ograniczenia emisji związanej z pracą sprzętu pogłębiarskiego oraz zmniejszenia 

uciążliwości dla pozostałych użytkowników Basenu Północnego i toru wodnego,  

 użytkowaniu sprzętu wysokiej klasy, w pełni sprawnego technicznie i kierowanego 

przez uprawnione osoby. Wykonawca musi dostarczyć kopie dokumentów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania oraz wyniki okresowych badań, tam gdzie są one wymagane 

przepisami, 
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 ze względu na możliwe uciążliwości (hałas) prac nie należy prowadzić w porze nocnej 
(od godz. 22:00 do 6:00), chyba, że wykonawca robot będzie w stanie potwierdzić, że 
stosowany przez niego sprzęt nie powoduje nadmiernych uciążliwości, 

 zapewnieniu odpowiedniego standardu wykonawstwa poszczególnych elementów 

inwestycji przez firmy realizujące prace czerpalne i odkład urobku w morzu poprzez  
wewnętrzną kontrolę nad wykonawstwem, w celu uzyskania wysokiej jakości 
wykonywanych prac, 

 wykonaniu prac czerpalnych i usuwaniu urobku do morza w warunkach 

atmosferycznych pozwalających na ich wykonanie pogłębiarką z dużą precyzją,  

 przestrzeganiu norm i procedur bezpieczeństwa związanych z pracami prowadzonymi 

na morzu wynikającymi z oddzielnych przepisów, 

 wyposażeniu sprzętu pływającego w maty i sorbenty służące do ograniczenia  

i zebrania ewentualnych wycieków zanieczyszczeń z jednostek pływających, 

 wszystkie jednostki pływające powinny być wyposażone w ,,plany zapobiegania 

rozlewom olejowym” (Prawidło 26, Konwencja MARPOL 73/78), 

 zakazie zrzucania ścieków do morza, 

 zdawaniu odpadów bytowych, odpadów ropopochodnych, materiałów zaolejonych, 

ścieków do portowych urządzeń  odbiorczych z jednoczesnym udokumentowaniem 

każdej z tych operacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

  transportu urobku do miejsca klapowania w strefach wyznaczonych do jego 

transportu, 

 usuwaniu na bieżąco z powierzchni wody przez wykonawcę wszelkich  zanieczyszczeń 
powstałych w wyniku prowadzonych prac czerpalnych i usuwania urobku do morza 
(np. gałęzie, roślinność wodna, stare konstrukcje drewniane, resztki sieci rybackich 
itp.), 

 dla zachowania potencjalnych zabytków archeologicznych znajdujących się pod 
powierzchnią gruntu lub warstwą piasku dennego, podczas prowadzenia prac 
czerpalnych należy prowadzić obserwacje urobku wydobywanego z dna.  
W przypadku wystąpienia obiektów zabytkowych należy poinformować archeologa  
w celu udokumentowania stanowiska,  

 przed rozpoczęciem prac pogłębiarskich, w celu wyeliminowania zagrożeń związanych  

z występowaniem ewentualnych niewybuchów należy przeprowadzić badania 

magnetometryczne, 

 na etapie realizacji inwestycji miejsce odkładu urobku powinno być uzgodnione  
z Urzędem Morskim w Szczecinie (wskazanie kwatery, harmonogram prac),  

 przed przystąpieniem do usuwania urobku Inwestor powinien uzyskać zgodę w 

formie decyzji Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie na zajęcie akwenu w celu 
przeprowadzenia przedmiotowych robót. Wniosek powinien zawierać współrzędne 
akwenu proponowanego do zajęcia oraz termin jego zajęcia. 

Nie przewiduje się działań minimalizujących w zakresie awifauny. W wyniku realizacji 
inwestycji siedliska żerowiskowe zostaną uszczuplone w minimalnym zakresie. Przy 
projektowanej wysokości nasypu 1,0 m i zrzucie około 2500 m3 urobku z prac czerpalnych 
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zajęte zostanie 0,0025 km2 powierzchni dna, co w skali całej powierzchni klapowiska stanowi  

ok. 0,02%. Ponadto bardziej urozmaicone dno utworzone w wyniku zrzutu urobku  stanowi 
korzystne siedlisko dla ichtiofauny. 

Rejon planowanej inwestycji nie jest miejscem występowania nowożytnych zabytków 
chronionych. Nie zachodzi zatem konieczność podejmowania działań ochronnych w tym 
zakresie. 

9.5 Kompensacja przyrodnicza 

Art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 
62 poz. 627 z późn. zmian.) definiuje kompensację przyrodniczą jako: zespół działań 
obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, 
zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia 
równowagi przyrodniczej lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia 

równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku 
przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.  

Obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej oraz jej zakres w przypadku 
przedsięwzięć, dla których przeprowadzone było postępowanie w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, określa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Na podstawie przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, 
polegającego na usuwaniu do morza urobku z podczyszczeniowych robót czerpalnych 
w ramach usuwania spłyceń dna Basenu Północnego przy nabrzeżach nr 10 i 11 w Porcie 
Świnoujście oraz w oparciu o wyniki monitoringu przyrodniczego prowadzonego w ramach 
monitorowania wpływu na środowisko morskie budowy falochronu osłonowego w porcie 
zewnętrznym w Świnoujściu, stwierdza się, że w jego wyniku nie powstaną istotne szkody  
w środowisku, a straty biologiczne wystąpią na poziomie niewymagającym przeprowadzenia 
kompensacji przyrodniczej. 
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10.  Ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie 
granic takiego obszaru 

 

Zgodnie z art. 135 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska, obszar ograniczonego 
użytkowania tworzy się w przypadku, gdy pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy 
jakości środowiska. 

Przedsięwzięcie polegające na usuwaniu do morza urobku z podczyszczeniowych 
prac czerpalnych polegających na usunięciu spłyceń dna Basenu Północnego przy 
nabrzeżach nr 10 i 11 w Porcie Świnoujście nie jest wymienione w art.135 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, jako działalność, dla której dopuszcza się tworzenie takiego 
obszaru. 

Obowiązek utworzenia takiego obszaru nie wynika z przeprowadzonej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
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11.  Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym 
przedsięwzięciem 

 

Prace czerpalne związane z pracami czerpalnymi polegającymi na podczyszczeniu dna 
dotyczą elementów infrastruktury zapewniającej bezpieczne użytkowanie nabrzeży nr 10 i 11 
w Basenie Północnym, zlokalizowane są w obrębie terenów portowych Świnoujścia. Tereny 
te nie kolidują z innymi funkcjami: mieszkaniowymi, usługowymi, rekreacyjnymi. 

Prawidłowa realizacja inwestycji zgodnie z podlegającymi ocenie parametrami 
techniczno-technologicznymi, przy uwzględnieniu wymogów ochrony przyrody, nie powinna 
powodować konfliktów społecznych. 

Potencjalne konflikty związane z ochroną przyrody wynikające z zagrożeń  
i możliwości degradacji wybranych zasobów środowiska (chronione i rzadkie gatunki  
ptaków, ichtiofauny) zostaną zminimalizowane poprzez zaproponowane rozwiązania 
chroniące środowisko (rozdział 9.4).  

Prace związane z odkładem urobku w morzu mogą potencjalnie generować konflikty ze 
społecznością rybacką. Jednakże zajęcie znikomej powierzchni dna  
w odniesieniu do powierzchni Zatoki Pomorskiej, na której poławiają rybacy oraz 
ograniczony do około 2 tygodni czas realizacji prac czerpalnych i odkładu urobku na 
klapowisku nie powinny mieć wpływu na ewentualne konflikty ze społecznością rybacką  
z uwagi na niewielkie, potencjalne straty w połowach. 

Wyniki badań realizowanego monitoringu przyrodniczego pozwalają na stwierdzenie, że 
po zakończeniu zrzutu urobku możliwa będzie pełna odbudowa bazy pokarmowej ptaków  
i ryb, pole z nasypem zostanie zaabsorbowane przez środowisko, co pozwoli na korzystanie  

z tego obszaru przez rybaków.  

Dane ilustrujące oddziaływanie zaburzenia środowiska osadowego na meiobentos  

i makrobentos świadczą o ograniczonym przestrzennie efekcie zrzutu urobku na zespoły 
meiofauny i makrofauny dennej i zdolności tych formacji ekologicznych do szybkiej 
rekolonizacji obszarów zaburzonych odkładem urobku.  

Ponadto  w celu uniknięcia konfliktów z innymi użytkownikami przestrzeni morskiej  
w harmonogramie realizacji prac czerpalnych i odłożenia urobku na funkcjonującym 
klapowisku należy uwzględnić możliwość okresowego ograniczenia możliwości zrzutu urobku 
w wyniku zamknięcia akwenu przez Marynarkę Wojenną RP. 
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12.  Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia 
na etapie jego budowy  i eksploatacji 

 

Obowiązek monitoringu nakłada ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. nr 92 poz. 880 z późn. zmianami) jak również zalecenia Konwencji Helsińskiej (1974, 
1992). Podstawą do ustalenia celu i zakresu monitoringu przyrodniczego są art. 62 i 66 
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 2008 r. nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami).  

Obszar monitoringu przedsięwzięcia położony w całości na wodach Zatoki Pomorskiej, 
stanowi rejon składowania urobku (klapowisko) pochodzącego z robót pogłębiarskich 
realizowanych w ramach inwestycji i obejmuje obszar około 0,0025 km2 mieszczący się  
w granicach istniejącego klapowiska UMS o powierzchni 12 km2,  oznaczonego jako pole 

EFGH (rys. 2.2). Obszar klapowiska podzielony jest na 12 kwatery o powierzchni 1 km2  
każda, na której w ramach planowanej inwestycji zostanie odłożone około 2500 m3 osadów.  

Aktualnie rejon klapowiska objęty jest monitoringiem przyrodniczym w ramach 
monitorowania skutków  realizacji budowy falochronu osłonowego i portu zewnętrznego  
w Świnoujściu na środowisko Zatoki Pomorskiej.   

Monitoringiem objęto parametry środowiska sedymentacyjnego monitorowanego 
obszaru (parametry granulometryczne, zawartość zawiesiny w wodzie) oraz elementy 
biocenozy bentalu (meio- i makrobentos), ryby i kręgouste, ptaki i ssaki. Ponadto wykonano 
fotogrametrię i wideoogląd pola odkładu urobku. W monitoringu przedinwestycyjnym 
badaniami objęto również parametry fizyko-chemiczne wód i osadu dennego. 

Próby osadu dennego dla określenia wartości parametrów stosowanych w monitoringu 
środowiska morskiego zbierane są z 10 stacji badawczych w obrębie planowanego pola 

odkładu i w strefie otaczającej pole. Liczenie ptaków odbywa się na transektach, zarówno na 
trasach transportu urobku jak i na polu odkładu. Monitoring ichtiofauny prowadzony jest na 
trzech stanowiskach, oznaczonych odpowiednio UMS1, UMS2 i UMS3. Wykonywane są trzy 
zaciągi kontrolne wzdłuż transektów na długości 2000 m. Badania prowadzone są  
w  czterech sezonach umożliwiających uchwycenie podstawowej zmienności sezonowej  
w okresie klapowania urobku. Jako podstawę oceny powyższego wpływu zastosowano 
wyniki odłowów kontrolnych wykonanych przy zastosowaniu ciągnionego sprzętu 
połowowego. 

Program monitoringu przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego raportu tj. 
odłożenia urobku na klapowisku UMS, który powstanie w wyniku realizacji inwestycji  
„Wykonanie podczyszczenia Basenu Północnego w Porcie Świnoujście wzdłuż Nabrzeży nr 
10 i 11” 

Proponuje się, aby monitorowanie środowiska morskiego obszaru odkładu urobku 
odbywało się w ramach monitoringu przyrodniczego realizowanego dla inwestycji pn. 
„Budowa falochronu osłonowego i portu zewnętrznego w Świnoujściu” zgodnie z ustalonym 
harmonogramem badań dla tej inwestycji. Badania monitoringowe przewidziane dla etapu 
poinwestycyjnego są realizowane na wyznaczonych stanowiskach badawczych i transektach 
zgodnie z ustalonym harmonogramem badań w porozumieniu z Nadzorem Przyrodniczym 
Urzędu Morskiego w Szczecinie. 
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13.  Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 
współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport 

 

 Na etapie opracowania Raportu dostępne informacje i dane z dotychczasowych 
opracowań (raporty OOŚ przedsięwzięcia, literatura przedmiotu), umożliwiły zarówno 
regionalną charakterystykę Zatoki Pomorskiej, jak i ustalenie stanu abiotycznych  
i biotycznych elementów środowiska w rejonie planowanych prac czerpalnych i odkładu 
urobku w morzu. 

Przy sporządzaniu Raportu napotkano trudności w odniesieniu do luk we współczesnej 
wiedzy. Dysponowano niejednorodną i niepełną bazą danych, która pozwoliła na opis 
środowiska rejonu przedsięwzięcia z różnym stopniem dokładności (np. słabo poznany 
rozkładu prądów i rozprzestrzeniania się zawiesiny w rejonie pola odkładu urobku- 
klapowisko UM, brak  jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących oceny  osadu 
dennego z pogłębiania akwenów).  

Większość parametrów środowiska morskiego Bałtyku, zwłaszcza tych odnoszących się 
do biotycznej części ekosystemu, podlega bardzo silnej zmienności sezonowej, jak również 
zmienności wieloletniej. Ponadto zoocenozy denne pozostawały jeszcze pod wpływem 
zrzutu urobku, który zakończono w listopadzie 2014 r.  

Monitoring przyrodniczy bazujący na monitoringu realizowanym w ramach 
przedsięwzięcia budowy falochronu i nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu pozwoli 
na uzupełnienie stanu współczesnej wiedzy o wpływie prac czerpalnych i odkładu urobku na 
środowisko morskie. 

 

  

file:///D:/Profiles/AGajda/Moje%20dokumenty/2013/Prace/Prace/Aneks%20do%20Rapotu%20ZMPSiŚ/WW%206753%20Aneks%20do%20ROOS%20Odkladanie%20urobku%20do%20morza%20ZMPSiS%20SA%20poprawa.doc%23_Toc346731035
file:///D:/Profiles/AGajda/Moje%20dokumenty/2013/Prace/Prace/Aneks%20do%20Rapotu%20ZMPSiŚ/WW%206753%20Aneks%20do%20ROOS%20Odkladanie%20urobku%20do%20morza%20ZMPSiS%20SA%20poprawa.doc%23_Toc346731035
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14.  Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych  
w raporcie 

 

Niniejszy raport jest niezbędnym elementem wniosku o wydanie zezwolenia na 
usuwanie do morza urobku pochodzącego z pogłębiania dna w ramach planowanego 
przedsięwzięcia pod nazwą ”Wykonanie podczyszczenia Basenu Północnego w Porcie 
Świnoujście wzdłuż Nabrzeży Nr 10 i 11” 

Konieczność uzyskania przedmiotowego zezwolenia wynika z Załącznika V Konwencji  
o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego, sporządzonej w Helsinkach 
dnia 9 kwietnia 1992 r. (Dz. U. Nr 28/00, poz. 346). Procedura uzyskiwania zezwolenia jest 
uszczegółowiona w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 
stycznia 2006 r. w sprawie trybu wydawania zezwoleń na usuwanie do morza urobku  
z pogłębiania dna oraz na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji (Dz. U. Nr 22, 
poz.166). 

Raport wykonano zgodnie z zakresem wynikającym z art.66 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.  
U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227, tekst jednolity- adres publikacyjny Dz. U. 2013 nr 0 poz.1235). 

Zakres projektowanych prac obejmuje: 

 prace pogłębiarskie /podczyszczeniowe w celu uzyskania na całej długości nabrzeży 
nr 10 i 11 projektowej  głębokości dna akwenu - 4,5 m p.p.d.  

 odkład urobku z prac pogłębiarskich na wyznaczonym polu odkładu na obszarze 
morza terytorialnego. 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej,  
w miejscu ujścia Świny do Bałtyku, w woj. zachodniopomorskim, gminie Świnoujście, 

jednostce ewidencyjnej – Świnoujście. Proponowana przez Inwestora lokalizacja pola 
odkładu urobku mieści się w strefie przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej, na wschód od ujścia 
Świny i falochronu osłonowego (dawny wschodni), na dnie morza -  oddalona od obszaru 
inwestycji o ok. 14 km i ma powierzchnię ok. 12 km2.  

Pole odkładu urobku na Zatoce Pomorskiej zostało wyznaczone w ramach budowy portu 
zewnętrznego w Świnoujściu i pozostaje w gestii Urzędu Morskiego w Szczecinie. 

Przewidywana ilość urobku z prac czerpalnych wynosi ok. 2500 m3 - może ulec 
powiększeniu z uwagi na tolerancję bagrowniczą.  

Technologia prac czerpalnych oraz odkładania urobku zostanie dobrana przez 
wykonawcę robot, będzie również uzależniona od warunków technicznych wymaganych 
przez Inwestora, a także obowiązujących, dla tego typu prac, przepisów i zasad. Wymagania  
dotyczące  wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00 Wymagania  ogólne 

oraz ST-01 Roboty czerpalne oraz roboty związane z likwidacją przegłębień (Specyfikacja 
techniczna…, 2015). 

Dla zapewnienia bezpieczeństwo prowadzenia robot harmonogram prac pogłębiarskich  
powinien uwzględniać istniejącą żeglugę na akwenie. 

Stan czystości osadów przedstawiono w oparciu o interpretację wyników badań 
laboratoryjnych 3 uśrednionych próbek gruntu pobranych z dna akwenu przy  nabrzeżu nr 
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10 i 11 w Basenie Północnym w Porcie Świnoujście, objętego planowanymi pracami 
czerpalnymi.  

Obecnie nie są do końca sprecyzowane w prawodawstwie polskim aspekty prawne 
związane z oceną stopnia zanieczyszczenia wydobywanego osadu. Zgodnie z art. 2 pkt. 7 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21) przepisów tej ustawy 
„nie stosuje się do osadów przemieszczanych w obrębie wód powierzchniowych w celu 
związanym z gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, zarządzaniem wodami lub 
urządzeniami wodnymi lub ochroną przed powodzią bądź ograniczaniem skutków powodzi  
i susz, rekultywacją, refulacją, pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, jeżeli osady te nie są 
niebezpieczne.”  

W niniejszym raporcie osad scharakteryzowano pod względem zanieczyszczenia  
w oparciu o nieobowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2002 r. 
w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 55, poz. 498), w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 
maja 2004 r.(Dz. U. nr 128 poz. 1347- § 4 pkt.1) oraz klasyfikację wg Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. 

 Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że stężenia substancji, które 
powodują, że urobek pochodzący z pogłębiania akwenów morskich nie jest odpadem 
niebezpiecznym wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r.(Dz. U. nr 128 
poz. 1347- § 4 pkt.1)-  załącznik nr 3,  w 3 uśrednionych próbkach gruntu pobranych  
z akwenu objętego planowanymi pracami czerpalnymi nie przekraczają wartości 
granicznych, a badane grunty nie są klasyfikowane jako odpad niebezpieczny. 

Na podstawie analizy uwarunkowań środowiskowych i biocenotycznych, rozpatrzono 
dwa warianty lokalizacji odkładu urobku: wariant odkładu urobku na polu 

odkładu/klapowisku wyznaczonym  w ramach  realizacji inwestycji „Budowa falochronu 
osłonowego i portu zewnętrznego w Świnoujściu”- wariant proponowany przez Inwestora 
oraz wariant alternatywny – inne niż do morza miejsce odkładu urobku. W wyniku 
przeprowadzonej analizy przyjęto, że najmniej uciążliwe dla środowiska będzie usuwanie 
urobku do morza na istniejące klapowisko Urzędu Morskiego w Szczecinie. Z analizy wynika, 
że prace tu prowadzone nie będą miały istotnego negatywnego wpływu na obszary ochrony 
gatunków i siedlisk Natura 2000. W trakcie zrzutu urobku pole zawiesinowe w toni może 
nieznacznie przekroczyć granice pola odkładu.  

Nie ma wątpliwości, że po zakończeniu prac dno obszaru odkładu zostanie włączone  
w ekosystem, powtórnie skolonizowane i zasiedlane przez meio- i makrobentos oraz 
wykorzystywane do tarła i żerowania przez ryby. 

Oddziaływanie usuwania urobku do morza nie będzie wywierać istotnego wpływu na 
rozpatrzone elementy środowiska i biocenoz w okresie powykonawczym. Nie przewiduje się 

wystąpienia efektów skumulowanych oraz oddziaływania transgranicznego. Straty 
biologiczne głównie dotyczą zespołów meio- i makrobentosu, obejmują również nieznaczne 
formy larwalne organizmów dennych i toni wodnej. Straty biologiczne fauny dennej zostaną 
stosunkowo szybko odbudowane przez co nie nastąpi zaburzenie bazy pokarmowej rejonu. 
Pełna odbudowa struktury wiekowej zespołów dennych nastąpi najpóźniej po 3-4 latach.  
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Z uwagi na ochronę rybostanu założono przerwę w prowadzeniu prac (IV-V). 

Zaproponowany sposób odkładania urobku/wypełniania urobkiem wolnej kwatery pola 
odkładu, najbardziej oddalonej od tarlisk w znacznym stopniu ograniczy wpływ tych prac na 
tarło śledzia. W przypadku realizacji prac w okresie tarła jesiennego (IX-XI) urobek należy 
odkładać na jednej z kwater północnych, najbardziej oddalonej od linii brzegowej. Ten rejon 
klapowiska powinien być zarezerwowany na urobek wydobywany w okresie tarła jesiennego. 
W przypadku odkładu urobku w czerwcu, bezpośrednio po tarle wiosennym należy 
wypełniać urobkiem kwaterę, stosując zasadę największego oddalenia miejsca zrzutu urobku 
od linii brzegowej. 

Większość występujących gatunków ryb znajduje się nie tylko w omawianym rejonie 
prac czerpalnych i odkładu urobku, ale rozmieszczona jest na obszarze Zatoki Pomorskiej, 
co spowoduje, że ewentualne ubytki w rybostanie będą niewielkie.  

Nie przewiduje się wpływu na ptaki, które ze względu na dużą mobilność, zdolne są do 

szybkiego przemieszczania się na inne, sąsiednie, bogatsze w zasoby pokarmowe obszary 
Zatoki Pomorskiej.  

W ramach monitorowania inwestycji nie uzyskano jednoznacznych wniosków 
dotyczących wpływu zrzutu urobku na badane elementy biotyczne. Podkreślić należy, że 
większość parametrów środowiska morskiego Bałtyku, zwłaszcza tych odnoszących się do 
biotycznej części ekosystemu, podlega bardzo silnej zmienności sezonowej, jak również 
zmienności wieloletniej. Z tego względu ustalenie miarodajnych poziomów referencyjnych 
jest zadaniem bardzo trudnym przy braku regularnych i długookresowych badań  
w przeszłości, a z taką sytuacją mamy do czynienia w Zatoce Pomorskiej. Istniejące dla 
monitorowanego obszaru zestawy danych dotyczących różnych parametrów bentonicznych, 
nie mają jednak wystarczającej ciągłości czasowej (co najmniej 3-4 kolejne lata) by 
ewentualnie ustalane na ich podstawie poziomy referencyjne były w pełni miarodajne  
i wiarygodne (Raport z monitoringu… 2012, 2013, 2014). 

 Reakcje zgrupowań meiobentosu i makrobentosu były zróżnicowane na różnych 
stanowiskach i w różnym czasie. W miejscach o najsilniejszym wpływie zrzutu urobku 
obserwowano negatywne zmiany w liczebności i strukturze zespołów fauny dennej, 
natomiast w miejscach o mniej nasilonych zaburzeniach zmiany miały kierunek odwrotny.  

Dotychczasowe wyniki badań ichtiofauny stanowią dobrą podstawę do założenia tezy że 
proces składowania urobku na klapowisku nie wiąże się z istotnie degeneracyjnymi zmianami 
ichtiofauny i jej siedlisk w rejonie klapowiska.  

W sezonach badawczych 2011-2013 nie stwierdzono czynników, które zmieniłyby ocenę 
perspektyw zachowania ichtiofauny (ocena FV) i jej stanu dokonaną w ramach monitoringu 
przedinwestycyjnego (Raport z monitoringu… 2014). Na podstawie danych uzyskanych  
w czasie  monitoringu przyrodniczego inwestycji nie można też jednoznacznie wykazać 
negatywnego oddziaływania odkładu urobku na awifaunę. Wyciągnięcie jednoznacznych 

wniosków jest niemożliwe ze względu na znaczne naturalne wahania liczebności ptaków  
w tej części Zatoki Pomorskiej. Jednak niewielka skala przedsięwzięcia odnosząca się do 
projektowanej objętości prac (2500 m3) oraz krótki czas realizacji (około 2 tygodnie) nie 
spowoduje trwałych zmian w środowisku. 

Z monitoringu przyrodniczego prowadzonego w ramach monitorowania budowy portu 
zewnętrznego w Świnoujściu, w tym klapowiska na Zatoce Pomorskiej wynika, że całość 
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zebranych danych ilustruje dużą zmienność bioróżnorodności w czasie i przestrzeni obszaru 

klapowiska. Świadczy to o dużej dynamice zachodzących tu procesów siedlisko twórczych  
i łatwości ich destabilizacji. Nie mniej dotychczasowe wyniki oraz niewielki zakres 
planowanego przedsięwzięcia pozwalają mieć nadzieję, że proces składowania urobku na 
klapowisku nie będzie wiązać się z degradacją elementów fauny i flory w jego sąsiedztwie. 

Warto zaznaczyć, że urozmaicanie dna poprzez składowanie urobku zawierającego 
większe odłamki może doprowadzić do powstania bardziej atrakcyjnego siedliska dla 
ichtiofauny. 

W wyniku pracy pogłębiarek i ruchu jednostek pływających projektowane 
przedsięwzięcie zwiększy prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnej na etapie 
budowy (kolizje, rozlewy olejowe). Dlatego zakłada się, że prace czerpalne oraz prace 
związane z odkładem urobku prowadzone będą tylko w warunkach pogodowych określonych 
w certyfikatach jednostek pływających, co zminimalizuje możliwość powstania sytuacji 
awaryjnej.  

Planowane prace związane z utrzymaniem głębokości technicznej przy nabrzeżach 
w Basenie Północnym, zlokalizowane są w obrębie terenów portowych Świnoujścia. Tereny 
te nie kolidują z innymi funkcjami: mieszkaniowymi, usługowymi, rekreacyjnymi. Prawidłowa 
realizacja inwestycji zgodnie z podlegającymi ocenie parametrami techniczno-
technologicznymi, przy uwzględnieniu wymogów ochrony przyrody, nie powinna 
powodować konfliktów społecznych. 

Dla zmniejszenia ewentualnego niekorzystnego wpływu oddziaływania przedsięwzięcia 
usuwania do morza urobku z pogłębiania dna na środowisko Zatoki Pomorskiej na etapie 
realizacji inwestycji należy zastosować praktyczne działania zaproponowane w rozdz. 9.4 
niniejszego raportu. 

Proponuje się, aby monitorowanie środowiska morskiego obszaru odkładu urobku 

odbywało się w ramach monitoringu przyrodniczego realizowanego dla inwestycji pn. 
„Budowa falochronu osłonowego i portu zewnętrznego w Świnoujściu”.  

Przedsięwzięcie polegające na usuwaniu do morza urobku z podczyszczeniowych robót 

czerpalnych dna akwenu przy nabrzeżach nr 10 i 11 w Basenie Północnym w Porcie 
Świnoujście nie jest wymienione w art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska, jako 
działalność, dla której dopuszcza się tworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. 
Obowiązek utworzenia takiego obszaru nie wynika z przeprowadzonej oceny oddziaływania 
na środowisko. 

Szacowane potencjalne straty biologiczne nie będą wymagały kompensacji 
przyrodniczej.  

W analizie będącej podstawą niniejszego raportu kierowano się zasadami 
zrównoważonego rozwoju oraz wymogami obserwacji wpływu przedsięwzięcia na 
środowisko (w aspekcie zagrożeń i realizacji celów ochrony obszarów sieci Natura 2000).
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Konkluzja  

Realizacja przedsięwzięcia pn. „Wykonanie podczyszczenia Basenu Północnego w Porcie 
Świnoujście wzdłuż Nabrzeży nr 10 i 11” nie będzie miała istotnego oddziaływania na 
środowisko i biocenozy morskie. Nie wystąpi również negatywny również negatywny wpływ 
na obszary Natura 2000, w których zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie.  
W związku z powyższym przedsięwzięcie może być realizowane zgodnie z założoną 
technologią prac czerpalnych i usuwania urobku opisaną w rozdziale 2 Raportu i zgodnie ze 
wskazanymi w rozdziale 9.4 praktycznymi działaniami mającymi na celu zmniejszenie 
niekorzystnego wpływu na środowisko. 
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