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SKRÓTY I DEFINICJE
3LPE

Polietylen trzywarstwowy

AIS

System automatycznej identyfikacji (ang. Automatic
Identification System)

ALARP

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

AKP

Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPiA

Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

Baltic Pipe

Pakiet międzynarodowych inwestycji, zapewniających rozwój
infrastruktury energetycznej Unii Europejskiej jako element
Korytarza Północ-Południe oraz Baltic Energy Market
Interconnection Plan.

Barg

Bar (jednostka ciśnienia względnego)

BP

Gazociąg Baltic Pipe

CS Zelandia
EEZ PL

Tłocznia gazu Zelandia (ang. Compressor station in Zealand)
Polska wyłączna strefa ekonomiczna (ang. Polish Exclusive
Economic Zone)

EWG

Europejska Wspólnota Gospodarcza

FCG

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

FPV

Statek z rurą spustową do zasypywania rurociągów (ang. Fall
pipe vessel)

Gazociąg
podmorski

Odcinek gazociągu przechodzący przez obszar morski, następnie
poprzez tunel do pierwszego suchego spawu rurociągu,
zlokalizowanego na dnie szybu startowego tunelu

KIP

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Odcinek lądowy

Odcinek gazociągu wychodzący od pierwszego suchego spawu
do pierwszej stacji zaworowej gazu na lądzie. Na odcinek lądowy
składa łącznik gazociągu oraz pierwsza stacja zaworowa gazu.

OOŚ

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

PCI

Projekt Wspólnego Zainteresowania (Project of Common
Interest)

Projekt

Gazociąg podmorski, stanowiący połączenie międzysystemowe
łączące Polskę i Danię

Projekt Planu

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

Przedsięwzięcie

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

PTS

Trwałe przesunięcie wartości progowej (ang. Permanent
Threshold Shift)
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Raport/ROOŚ/
Raport OOŚ

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

RDSM

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia
17 czerwca 2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w
dziedzinie polityki środowiska morskiego (Dz. Urz. UE L164 z
25.06.2008, str. 19; „Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii
Morskiej”).

Spool

Łącznik gazociągu

SSDV

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

SZG

Stacja zaworowa gazu

UE

Unia Europejska

UXO

Przedmioty wybuchowe pochodzenia wojskowego (ang.
Unexploded ordnance)

WSE

Wyłączna strefa ekonomiczna (ang. Exclusive Economic Zone)
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16. STRESZCZENIE NIESPECJALISTYCZNE
16.1 Wstęp
W dokumencie przedstawiono najważniejsze ustalenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
przedsięwzięcia pn. „Rurociąg podmorski Baltic Pipe – część polska” (Raportu OOŚ), odnosząc się
do wszystkich jego elementów. Treść niniejszego dokumentu jest tożsama z rozdziałem 16 Raportu
OOŚ, który jest jego integralną częścią. Dla zapewnienia spójności dokumentów numeracja
rozdziałów, tabel oraz rysunków w niniejszym dokumencie jest tożsama z numeracją zastosowaną
w Raporcie OOŚ. Dokument został napisany w możliwie najszerszym zakresie językiem
niespecjalistycznym. W przypadku użycia terminów fachowych, stosowne wyjaśnienia zawarto
w słowniczku.
Celem streszczenia jest wyjaśnienie osobom niebędącym specjalistami w zakresie ochrony
środowiska, zwłaszcza uczestnikom konsultacji społecznych:
•
•
•
•
•

jaki jest cel realizacji rurociągu Baltic Pipe;
jaki jest cel przedmiotowej procedury i co jest jej przedmiotem;
na czym polega realizacja rurociągu Baltic Pipe;
jakie oddziaływania na środowisko może powodować inwestycja;
jakie rozwiązania zostaną zastosowane podczas realizacji i eksploatacji rurociągu, aby jego
potencjalne oddziaływania nie były szkodliwe dla środowiska, w tym zdrowia ludzi i zwierząt.

16.2 Cel realizacji rurociągu Baltic Pipe
Informacje podstawowe o Baltic Pipe
Baltic Pipe to projekt strategiczny, którego celem jest stworzenie nowego korytarza dostaw gazu
na rynku europejskim. Projekt zakłada budowę nowej infrastruktury gazowej, która umożliwi
transport gazu z pól gazowych na szelfie norweskim, na rynek duński i polski, a także do klientów
z sąsiednich krajów. Dzięki możliwości przesyłu dwukierunkowego, w razie potrzeby, Baltic Pipe
umożliwi dostawy gazu w przeciwnym kierunku – z Polski na rynki duński i szwedzki.
Baltic Pipe składa się z pięciu kluczowych elementów:
1) nowego gazociągu na Morzu Północnym, o długości ok. 120 km, z norweskich przybrzeżnych
pól gazowych na duńskie wybrzeże. Na Morzu Północnym rurociąg połączy się z istniejącym
rurociągiem Europie II łączącym Norwegię i Niemcy;
2) nowego gazociągu planowanego w Danii, o długości ok. 220 km, przebiegającego przez
Jutlandię, Funen i południowo-wschodnią Zelandię;
3) nowej tłoczni gazu (CS Zelandia) na duńskim wybrzeżu w Zelandii;
4) rurociągu morskiego łączącego Danię i Polskę, o długości ok. 275 km,
zapewniającego dwukierunkowy przesył gazu, który w części polskiej jest
przedmiotem niniejszego Raportu o oddziaływaniu na środowisko;
5) rozbudowy polskiego systemu gazowniczego w celu odbioru gazu z Danii.

7

Rysunek 16-1 Poglądowa mapa pięciu głównych komponentów Baltic Pipe.

Cel realizacji projektu
Baltic Pipe wzmacnia europejski wewnętrzny rynek energetyczny, realizując cele polityki
energetycznej Unii Europejskiej, polegające na zapewnieniu powszechnego, bezpiecznego
i zrównoważonego dostępu do energii. Jego realizacja oznacza:
•

integrację rynku gazu w Europie

poprzez stworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim i budowie większej liczby
połączeń pomiędzy różnymi krajami. Projekt przyczynia się do budowy wspólnego rynku gazu
w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej.
•

rozwój regionalnego węzła gazowego

dzięki położeniu geograficznemu, polski rynek może stać się punktem na styku regionów Morza
Bałtyckiego i Europy Środkowej i Wschodniej, co dodatkowo zwiększa rolę Polski jako kraju
tranzytowego gazu. Dodatkowo inwestycje w rozwój połączeń międzynarodowych, przyczynią się
do otwarcia rynku i połączenia polskiego systemu z systemami przesyłowymi krajów sąsiednich:
Litwy, Ukrainy, Słowacji i Czech. Projekt Baltic Pipe oraz rozbudowa Terminala LNG w Świnoujściu
oznaczają realizację koncepcji Bramy Północnej, otwierającej rynek dostaw gazu ziemnego przez
Polskę do Czech, Słowacji, Węgier i Chorwacji.
•

wzrost bezpieczeństwa energetycznego

poprzez zwiększenie liczby kierunków dostaw oraz bezpośredni dostęp do nowych źródeł gazu.
Oznacza to bowiem brak zależności od jednego dostawcy oraz zmniejszenie ryzyka zakłócenia
przepływu w wyniku awarii infrastruktury przesyłowej lub w przypadku wystąpienia konfliktów
politycznych lub militarnych.
•

wzrost konkurencyjności i obniżenie kosztów

poprzez ograniczenie monopolistycznej pozycji jednego dostawcy i otwarcie rynku na innych
dostawców może dojść do obniżenia cen na rynku hurtowym gazu. Konsekwencją będzie spadek
cen na rynku detalicznym, a tym samym wielkość opłat za rachunki u odbiorców końcowych.
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•

rozwój odnawialnych źródeł energii i ochrona środowiska

poprzez rozwój energetyki gazowej zwiększy się elastyczność krajowego systemu
elektroenergetycznego. Pozwoli to na rozwój niestabilnych źródeł odnawialnych, nisko
i zeroemisyjnych w polskim miksie energetycznym, a co za tym idzie, ostatecznie niższe
zanieczyszczenie powietrza i lepszy stan środowiska naturalnego.
•

obniżenie emisji CO2 i zanieczyszczeń

poprzez dostawy gazu jako źródła energii o niższej emisji CO 2 niż inne paliwa kopalne, co wpływa
na długoterminowe obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz obniżenie negatywnego wpływu
zmian klimatycznych. Szczególną rolę w walce ze smogiem może odegrać rozwój ciepłownictwa
zasilanego gazem i zastępowanie nim źródeł ciepła wykorzystujących niskiej jakości węgiel.
•

korzyści społeczne i gospodarcze

poprzez ograniczenie negatywnego wpływu sektora energetycznego na środowisko, ograniczenie
niskiej emisji oraz poprawę jakości powietrza w skali lokalnej i krajowej, co bezpośrednio przekłada
się na poprawę jakości życia i zdrowie ludzi. Ograniczenie kosztów gazu ziemnego bezpośrednio
przekłada się na ograniczenie kosztów dla m.in. gospodarstw domowych. Realizacja
przedsięwzięcia wiąże się także z powstawaniem nowych miejsc pracy (2198 na etapie budowy
i 507 na etapie eksploatacji) oraz dodatkowymi korzyściami finansowymi (ok. 358 mln EUR na
etapie budowy i 672,4 mln EUR na etapie eksploatacji).
Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za projekt o nadrzędnym znaczeniu społecznogospodarczym, dzięki uzyskaniu statusu „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (PCI).
16.3 Cel procedury oceny oddziaływania na środowisko („OOŚ”)
Ramy prawne
Zgodnie z obowiązującym prawem, budowa gazociągu o średnicy większej niż 800 mm i długości
ponad 40 km wymaga każdorazowo przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na
środowisko i uzyskania decyzji o określeniu środowiskowych warunków realizacji inwestycji – tzw.
„decyzji środowiskowej”.
Polska część gazociągu, będąca przedmiotem tej procedury („Przedsięwzięcie”), będzie miała
długość ok. 81-86 km, w zależności od wariantu i średnicę ok 1 m.
Raport o oddziaływaniu na środowisko jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego
właściwe organy administracji środowiskowej podejmują taką decyzję. Właściwym organem
w sprawie polskiej części projektu Baltic Pipe jest Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
(„RDOŚ”) w Szczecinie. Raport może być udostępniony wszystkim zainteresowanym przez RDOŚ
w ramach procedury udziału społeczeństwa w ochronie środowiska.
Inwestor
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. –
spółki celowej odpowiedzialnej za przesył gazu ziemnego na terenie Polski.
Przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko
15 grudnia 2017 r. Inwestor złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia („KIP”), w której zawarto najważniejsze informacje
o Przedsięwzięciu.
Procedurą OOŚ objęty jest odcinek rurociągu Baltic Pipe od granicy polskiej wyłącznej strefy
ekonomicznej na morzu („WSE”) do pierwszej stacji zaworowej gazociągu włącznie, która będzie
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zlokalizowana w pobliżu miejsca wyjścia na brzeg w Polsce. Gazociąg lądowy, łączący Baltic Pipe
z istniejącą krajową infrastrukturą przesyłową gazu objęty jest odrębną procedurą OOŚ.
Konsultacje ze stronami trzecimi
Pierwsze wysłuchanie publiczne dotyczące Projektu Baltic Pipe odbyło się 7 marca 2018 r.
w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Spotkanie miało charakter otwarty.
Celem wysłuchania było dostarczenie informacji o projekcie oraz umożliwienie zgłaszania uwag na
możliwie wczesnym etapie realizacji inwestycji.
W spotkaniu wzięło udział 40 interesariuszy zewnętrznych w tym przedstawiciele: władz
samorządowych, organów administracji środowiskowej i morskiej, organizacji pozarządowych,
organizacji rybackich oraz mediów krajowych i lokalnych. Interesariusze mieli możliwość
uczestnictwa w rozmowach oraz zadawania pytań. Przebieg spotkania wraz z pytaniami
i odpowiedziami zostały opublikowane na stronie Projektu. Po spotkaniu umożliwiono także
elektroniczne zgłaszanie pytań i uwag.
16.4 Na czym polega realizacja Przedsięwzięcia
Dane podstawowe
Poniżej w Tabeli 16-1 podsumowano najważniejsze informacje o Przedsięwzięciu:
Tabela 16-1 Podstawowe dane o Przedsięwzięciu.

Parametry
Rodzaj infrastruktury
Komponenty projektu Baltic Pipe

Zakres Przedsięwzięcia i Raportu OOŚ
Inwestor
Przepływ gazu ziemnego
Roczna wielkość przesyłu gazu
Maksymalne ciśnienie gazu na wejściu do
lądowej sieci przesyłowej w Polsce
Rozważana średnica gazociągu
Miejsce wyjścia na ląd w Polsce
Rozpoczęcie budowy
Rozpoczęcie eksploatacji
Czas eksploatacji

Dane
Gazociąg/rurociąg
1. Budowa gazociągu na dnie Morza Północnego
2. Rozbudowa duńskiego systemu przesyłowego
3. Tłocznia gazu w Danii
4. Budowa gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego
5. Rozbudowa polskiego systemu przesyłowego
Część gazociągu podmorskiego w granicach polskich
obszarów morskich, wyjście na brzeg oraz część
lądowa do pierwszej stacji zaworowej włącznie
Operator przesyłowy gazu GAZ-SYSTEM S.A.
Dwukierunkowy: Dania – Polska oraz Polska –Dania
Max. 10 mld m3/rocznie w stronę polski i max. 3 mld
m3/rocznie w stronę danii
84 barg
Max. 36” (średnica zewnętrzna – max. 914 mm,
stała średnica wewnętrzna – 872,8 mm)
Wariant preferowany – Niechorze-Pogorzelica
Wariant alternatywny – Rogowo
II kwartał 2020 r.
IV kwartał 2022 r.
50-60 lat

Lokalizacja gazociągu na morzu
Poniższy Rysunek 16-2 przedstawia lokalizację podmorskiego odcinka gazociągu Baltic Pipe. Trasa
przebiegu przechodzi przez:
•
•
•
•
•

duński obszar morski ( ok. 107,4 km);
szwedzki obszar morski (ok. 84,8 km);
tzw. „strefę sporną” (ok. 30,3 km);
polską wyłączna strefę ekonomiczną (dla wariantu Niechorze-Pogorzelica – ok. 28,9 km; dla
wariantu Rogowo – ok. 31,7 km);
polskie wody terytorialne (dla wariantu Niechorze-Pogorzelica – ok. 22,5 km; dla wariantu
Rogowo – ok. 23,5 km).

Łączna długość trasy morskiej gazociągu to ok. 274 km dla wariantu Niechorze-Pogorzelica
i ok. 278 km dla wariantu Rogowo. Zakres Raportu OOŚ obejmuje odcinek od strefy spornej do
pierwszej SZG (łącznie). Pozostały odcinek gazociągu został ujęty w duńskim Raporcie OOŚ.
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Rysunek 16-2 Odcinek podmorski gazociągu Baltic Pipe.

Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 3.2 Raportu.
Lokalizacja gazociągu na lądzie
Ocenie odziaływania na środowisko zostały poddane dwa warianty wyjścia gazociągu na ląd
i lokalizacji stacji zaworowej:
•
•

wariant preferowany Niechorze–Pogorzelica : województwo zachodniopomorskie, powiat
gryficki, gmina Rewal;
wariant alternatywny Rogowo: województwo zachodniopomorskie, powiat gryficki, gmina
Trzebiatów.

Dla obu wariantów wyjście gazociągu na ląd będzie wykonane metodą bezwykopową, gazociąg
będzie prowadzony pod ziemią, w betonowym tunelu wykonanym metodą mikrotunelowania. Dzięki
zastosowaniu takiej metody brzeg morski, a także pas wydm nie zostaną naruszone, a realizacja
inwestycji nie będzie powodować ograniczeń w wykorzystaniu plaży.
Na odcinku pomiędzy punktem wyjścia na brzeg gazociągu (tzw. „pierwszy suchy spaw”) a stacją
zaworową gazu gazociąg będzie zakopany pod ziemią.
Stacja zaworowa w obu wariantach zlokalizowana będzie na działkach należących do Skarbu
Państwa. W wariancie Niechorze-Pogorzelica SZG będzie całościowo zainstalowana pod ziemią,
zaś w wariancie Rogowo część urządzeń będzie nadziemna.
W wariancie Niechorze-Pogorzelica część lądowa Przedsięwzięcia będzie sąsiadowała od wschodu
z terenem jednostki wojskowej.
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W obu wariantach infrastruktura jest zaplanowana w znacznej odległości od najbliższych
zabudowań mieszkalnych, w tym miejsc potencjalnego zakwaterowania turystycznego. W wariancie
Niechorze-Pogorzelica będzie to ok. 1200 m, zaś w wariancie Rogowo 540 i 700 m.
W wariancie Rogowo, rurociąg będzie przebiegał pod drogą nr 3152Z (Mrzeżyno – Rogowo).
Ułożenie rurociągu będzie wykonane w tym miejscu także metodą bezwykopową (przekopu pod
nawierzchnią), co oznacza, że droga nie zostanie uszkodzona ani wyłączona z ruchu.
Wizualizacja odcinków budowy dla wariantów znajduje się na Rysunku 16-3 i Rysunku 16-4.

Rysunek 16-3 Odcinek lądowy gazociągu Baltic Pipe: wyjście na ląd – wariant Niechorze-Pogorzelica.
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Granica pasa
technicznego
Końcówka gazociągu
podmorskiego

Granica pasa
ochronnego

Łącznik

SZG

Rysunek 16-4 Odcinek lądowy gazociągu Baltic Pipe: wyjście na ląd – wariant Rogowo.

Projekt budowalny – założenia
Konstrukcja w odcinku podmorskim
Gazociąg został zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami branżowymi,
których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa instalacji, w zakresie: grubości ścianek, materiałów
wykonania rur przewodowych, powłok wewnętrznych i zewnętrznych, ochrony katodowej,
stateczności rurociągu, uderzeń włoków połowowych, swobodnych odcinków rurociągów oraz
zarządzania ryzykiem. Schemat warstw pokrycia rurociągu przedstawia Rysunek 16-5.

Rysunek 16-5 Powłoka betonowa zamykająca trzywarstwową powłokę antykorozyjną przekrywającą
stalowe rury przewodowe gazociągu.

Parametry zostały przedstawione w Tabeli 16-2 poniżej.
Tabela 16-2 Parametry konstrukcyjne w części morskiej.

Parametry
Materiał rur
Grubość ścianki rury

stal nierdzewna
23,8 mm (dla odcinku wejścia na brzeg do FDW)
i 20,6 mm (pozostałe odcinki);
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Parametry
Grubość powłoki betonowej
Gęstość betonu powłoki betonowej
Średnia grubość dociążającej powłoki
Ochrona antykorozyjna – rodzaj
Ochrona antykorozyjna – wymiary anody:
•
Średnica;
•
Grubość;
•
Długość;
•
Masa.
Ochrona antykorozyjna w tunelu
Powłoki na spoinach spawanych

48-110 mm
2250-3400 kg/m3
100 mm (przy 3040 kg/m3)
anoda ze stopu aluminiowego AlZnIn
•
•
•
•
•
•
•
•

932 mm;
45 mm;
240 mm;
86,41 kg.
tunel wypełniony piaskiem lub zaprawą;
anody prądowe czynne o średnicy 3 mm.
240 mm względem powłoki antykorozyjnej;
340 mm względem obciążającej powłoki
betonowej.

Szacowana wielkość zapotrzebowania na materiały, energię, wodę oraz szczegółowy opis odpadów,
które powstaną w procesie budowy, na etapie eksploatacji i likwidacji zawarty jest w Rozdziale 3
Raportu.
Konstrukcja w odcinku lądowym
Projekt został wykonany w oparciu o normy, przepisy, dyrektywy i wytyczne, którym podlega
budowa gazociągu w części lądowej.
Tabela 16-3 Parametry konstrukcyjne w części lądowej.

Parametry
Materiał rur
Grubość ścianki rury
Ochrona antykorozyjna – rodzaj
Ochrona katodowa

Stacja zaworowa gazu – elementy

Stacja zaworowa gazu – charakterystyka
instalacji

Przyłącze elektroenergetyczne

stali węglowej wysokiej jakości
32 mm lub 30 mm
3-warstwowa, zewnętrzna powłoka polietylenową
(3LPE)
dostosowana do metod zabezpieczeń podmorskiego
systemy ochrony katodowej
instalacja technologiczna, aparatura kontrolnopomiarowa i automatyka (AKPiA lub AKP),
urządzenia elektryczne oraz drogi dojazdowe
i niezbędna infrastruktura
•
WP — SZG podziemna z komorami; urządzenia
i
obiekty
w
komorach
żelbetonowych
podziemnych (ok. 5 m poniżej poziomu
gruntu), od góry zadaszenie lekką stalową
konstrukcją pokrytą blachą trapezową z
wejściem; powierzchnia zajęta przez SZG to –
ok. 24x30 m;
•
WA — SZG standardowa podziemna bez komór,
budowa podziemna ze spawanymi odcinkami,
na poziomie gruntu kontener o wymiarach 3,0
m x 4,0 m i wysokości ok. 2,5; powierzchnia
zajęta przez SZG to – ok. 20x27 m.
•
WP – przyłączenie do sieci średniego napięcia
(15 kV), za pomocą linii kablowej, długość
przyłącza ok. 700 m;
•
WA – przyłączenie do sieci niskiego napięcia
(0,4 kV), za pomocą linii kablowej, długość
przyłącza to ok. 600 m.

Szacowana wielkość zapotrzebowania na materiały oraz szczegółowy opis zawarty jest w Rozdziale
3 Raportu.
Opis procesu budowy na lądzie
Budowę części lądowej można podzielić na następujące etapy:
•
•

budowa mikrotunelu, drążonego od terenu budowy na lądzie w kierunku morza;
ułożenie gazociągu lądowego w rejonie wyjścia gazociągu podmorskiego na ląd (w sposób nie
kolidujący z budową gazociągu podmorskiego);
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•
•
•
•

wciągnięcie gazociągu podmorskiego przez gotowy, obudowany mikrotunel za pomocą
wciągarki na lądzie i statku do układania rurociągu (zakotwiczonego na morzu);
ułożenie łącznika pomiędzy gazociągiem podmorskim a SZG;
budowa stacji zaworowej gazociągu;
połączenie poszczególnych elementów ze sobą.

Przewiert metodą mukrotunelingu wykonuje się za pomocą konwencjonalnej maszyny drążącej
(typu TBM) z tarczą do drążenia z wydobyciem całym przekrojem. Urządzenia umieszczane są
w specjalnie wykonanym do tego szybie startowym na lądzie, skąd prowadzone są dalsze roboty
tunelowania w kierunku morza. Schemat zasady mikrotunelowania oraz wizualizacja szybu
startowego znajdują się odpowiednio na Rysunek 16-6 i Rysunek 16-7.

Rysunek 16-6 Schemat zasady mikrotunelowania.

Rysunek 16-7 Wizualizacja
(www.terratec.co).

szybu

(komory)

startowej

tunelu

przewiercanym

tarczą

płuczkową
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Mikrotunelowanie prowadzone będzie od szybu startowego, pod linią brzegową i dnem morskim,
aż do miejsca, w którym głębokość wody morskiej wynosi co najmniej 4 m. Głębokość ta w miejscu
zakończenia mikrotunelu musi być wystarczająca do podstawienia barki dźwigowej (lub dźwigu
mobilnego na barce roboczej), która posłuży do wydobycia urządzenia TBM spod dna morza.
Wizualizację procesu przedstawia Rysunek 16-8.

Rysunek 16-8 Odzyskiwanie tarczowej maszyny drążącej za pomocą systemu specjalnych ssaw lub koparki
(Legenda: Reception pit – szyb końcowy/odbiorczy) (Linde, 2015).

Wydobyty urobek w części morskiej i lądowej można zagospodarować zgodnie z wymaganiami
przepisów miejscowych (czysty urobek do np. zasypywania wykopów lub rekultywacji, zaś urobek
zanieczyszczony trafi do utylizacji).
W następnej kolejności gazociąg zostanie wyprowadzony na ląd poprzez przeciągnięcie go przez
wykonany tunel z obudową za pomocą barki płaskodennej do układania rurociągu, zakotwiczonej
na płyciźnie morza. Gazociąg będzie spawany z segmentów na pokładzie barki (patrz Rysunek
16-9), zaś tak powstający przewód gazociągu zostanie wciągnięty na brzeg za pomocą wciągarki
zakotwiczonej na terenie budowy na lądzie (patrz Rysunek 16-10).

Rysunek 16-9 Przykładowe barki płaskodenne do układania rurociągów.
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Rysunek 16-10 Typowa wciągarka linowa z fundamentem betonowym i bębnami na liny stalowe, służąca
do przeciągania rurociągów.

Na odcinku lądowym od pierwszego suchego spawu do SZG – gazociąg będzie zakopany pod ziemią
i zabezpieczany blokami betonowymi (patrz Rysunek 16-11). Głębokość wykopów pod trasę
gazociągu wynosi ok. 3,5 m. Głębokość wykopów pod budowę SZG wynosi szacunkowo 5 m.

Rysunek 16-11 Etap budowy części łącznika.

Stacja zaworowa w wariancie Niechorze-Pogorzelica SZG w całości będzie znajdować się pod
ziemią, zaś w wariancie Rogowo na powierzchni będzie zainstalowany kontener o wymiarach 3 m
x 4 m i wysokości ok. 2,5 m.
Powierzchnia terenu budowy pod SZG Niechorze-Pogorzelica wyniesie 46 x 52 m, a dla SZG Rogowo
42 x 49 m. Po wybudowaniu stacja zaworowa będzie zajmowała powierzchnię w wariancie
Niechorze-Pogorzelica 24 x 30 m i w wariancie Rogowo 20 x 27 m.
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Rysunek 16-12 Pas robót na etapie budowy łącznika gazociągu (spool) i SZG dla 1) wariantu NiechorzePogorzelica i 2) wariantu Rogowo.

Na potrzeby funkcjonowania SZG doprowadzone zostanie kablowe, podziemne przyłącze
elektroenergetyczne. Szerokość pasa robót pod układanie przyłącza elektroenergetycznego wynosi
szacunkowo 3 m. Trasy kabli elektroenergetycznych poprowadzone zostaną wzdłuż istniejących
poboczy dróg na tyle, na ile to możliwe uwzględniając układ działek drogowych, co ma uchronić
przed nadmierną wycinką drzew.
Obszar zajęcia terenu na etapie budowy (obejmujący drogę dojazdową, plac budowy) wynosi dla
wariantu Niechorze-Pogorzelica ok. 1,6 ha i dla wariantu Rogowo ok. 1,02 ha. Teren pod instalację
linii elektroenergetycznej (kablowej) zaś 0,08 ha i 0,18 ha. Plan zagospodarowania placu budowy
w Rogowie będzie podobny do przewidywanego dla Niechorza-Pogorzelicy, z tym, że drogi
dojazdowe będą znacznie krótsze, ponieważ teren znajduje się przy istniejącej drodze.
Plac budowy oraz droga dojazdowa będą wymagały wycięcia drzew i usunięcia innych przeszkód,
aby umożliwić przemieszczanie maszyn i urządzeń. Wylesienie na etapie budowy wynosi dla
wariantu Niechorze-Pogorzelica 1,4 ha i dla wariantu Rogowo 0,9 ha. Budowa linii
elektroenergetycznej wiąże się zaś z wylesieniem odpowiednio 0,08 ha i 0,15 ha.
Czas funkcjonowania zaplecza socjalnego będzie wynosił dla wariantu Niechorze-Pogorzelica 64
i Rogowo 81 tygodnie. Szacuje się, że w najintensywniejszym etapie prac budowlanych liczba
kursów przewozowych pojazdów będzie wynosiła dla wariantów odpowiednio 1381 i 2647 kursów.
Nie oznacza to jednak całkowitej liczby pojazdów zaangażowanych w budowę, a jedynie liczbę ich
przejazdów. W okresach szczytowych może to być 18 ciężarówek na dobę przez 3 tygodnie oraz
15 pojazdów na dobę przez kolejne 6 tygodni.
W obu lokalizacjach po zakończeniu drążenia tunelu, teren budowy zostanie przygotowany pod
przeciąganie gazociągu, a później zreorganizowany pod odbiór wstępny. Po zakończeniu etapu
budowy i odbiorze wstępnym nastąpi przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Stałe wylesienie
w czasie eksploatacji obejmuje powierzchnię zajętą przez SZG, łącznik i drogę, która wynosi dla
wariantu Niechorze-Pogorzelica 0,32 ha i dla wariantu Rogowo 0,24 ha. Powierzchnia zajęta przez
przyłącze i utrzymywana jako wylesiona wynosi odpowiednio 0,13 ha i 0,06 ha.
Podsumowanie najważniejszych danych dotyczących etapu budowy odcinka lądowego zostało
przedstawione w poniższej Tabeli 16-4.
Tabela 16-4 Charakterystyka i porównanie wariantów Przedsięwzięcia – część lądowa, etap budowy

Etap budowy – część lądowa
Informacje ogólne
Odległość od najbliższej
zabudowy mieszkalnej
Przejście przez drogę

wariant NiechorzePogorzelica

wariant Rogowo

1200 m

540 i 700 m

nie dotyczy

tak
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wariant Niechorzewariant Rogowo
Pogorzelica
Zamkniecie plaży
brak
brak
Etap mikrotunelowania - wyjście gazociągu na ląd do pierwszego suchego spawu
Czas trwania prac
35 tygodni
50 tygodni
Czas przeciągnięcia gazociągu
3 tygodnie
3 tygodnie
Czas odbioru wstępnego
6 tygodni
6 tygodni
Długość mikrotunelu (odcinek
600 m
1200 m
morski i lądowy)
Długość mikrotunelu na lądzie
ok. 200 m
ok. 350 m
Ograniczenia w
(chwilowe na czas budowy)
(chwilowe na czas budowy)
wykorzystaniu terenu
Etap budowy odcinka od suchego spawu do stacji zaworowej (łącznika) i SZG
Czas budowy
2-3 miesiące
2-3 miesiące
Czas odbioru wstępnego
1-2 miesiące
1-2 miesiące
Długość odcinka
89 m
20 m
Ograniczenia w
(chwilowe na czas budowy)
(chwilowe na czas budowy)
wykorzystaniu terenu
Szg
Numer działki
38
376/184
Właściciel działki
Skarb Państwa
Skarb Państwa
Powierzchnia części placu
46 x 52 m
42 x 49 m
budowy pod budowę SZG
Przyłącze elektroenergetyczne
Rodzaj
linia elektroenergetyczna kablowa zakopana pod ziemią
Długość
700 m
600 m
Zajęcie terenu na budowę
0,08 ha
0,18 ha
Charakterystyka placu budowy
Powierzchnia części placu
8000 m2
8000 m2
budowy pod drążenie tunelu
Łączny czas trwania etapu
budowy (czas
64 tygodnie
81 tygodni
funkcjonowania zaplecza
socjalnego)
Łączna powierzchnia placu
budowy: SZG, drążenie
1,60 ha
1,02 ha
tunelu, droga dojazdowa,
łącznik
Obszar wylesienia
Łączny obszar wylesienia
terenu budowy: SZG, drążenie
1,4 ha
0,9 ha
tunelu, droga dojazdowa,
łącznik
Obszar wylesienia pod linie
0,08 ha
0,15 ha
elektroenergetyczną
Ruch samochodowy
Łączna liczba kursów
1381
2647
przejazdów samochodów
18
pojazdów/dobę
przez
3 18
pojazdów/dobę
przez
3
Natężenie przejazdów w
tygodnie
tygodnie
okresie szczytowym
15 pojazdów/dobę przez 6 tygodni 15 pojazdów/dobę przez 6 tygodni
Etap budowy – część lądowa

Opis procesu budowy na morzu
Szczegółowy przebieg trasy gazociągu w części morskiej jest opracowywany na podstawie wyników
badań geofizycznych i geotechnicznych. Trasa określana jest tak, aby w miarę możliwości gazociąg
omijał obiekty spoczywające na dnie morskim (tj. wraki, niewybuchy, itp.). Budowę morskiej części
gazociągu można podzielić na następujące etapy:
•
•
•
•
•

przygotowanie dna morskiego;
dostawę rur, powłok i anod;
układanie gazociągu podmorskiego;
łączenie rur nad powierzchnią wody;
prace na dnie morskim w celu ochrony rurociągu.
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Stalowe rury, z których budowany jest rurociąg, wytwarzane są w specjalistycznych zakładach
hutniczych i dostarczane w odcinkach (segmentach) o długości 12,2 m (40’). Taka długość
odcinków jest tradycyjnie stosowana do budowy rurociągów podmorskich i do niej jest dostosowany
sprzęt przewidziany do ich montażu.
Następnie rury powlekane są w specjalnych zakładach wewnętrzną powłoką redukującą tarcie,
powłoką antykorozyjną oraz betonowym płaszczem dociążającym z anodami protektorowymi.
Spawanie rur odbywa się na pokładzie statków/barek układających. Powstały rurociąg, jest
opuszczany z barki za pomocą wysięgnika, tworząc między wysięgnikiem a dnem morskim krzywą
w kształcie litery S (stad nazwa statków do układania gazociągów – S-lay. (patrz Rysunek 16-13).

Rysunek 16-13 Typowa metoda układania rurociągu statkiem typu S-lay.

Jednostki typu S-lay pracują na wodach wyłącznie głębszych niż 20 m. W pozostałych obszarach
konieczne jest układanie zmontowanej rury gazociągu z barki płaskodennej. Barka układająca
przemieszcza się do przodu „podciągając się” na kotwicach, które są okresowo przesuwane przez
statki do obsługi kotwic. Połączenie pomiędzy odcinkami będzie polegało na wyciagnięciu dwóch
przeciwległych końców gazociągów ułożonych na dnie i zespawaniu ich. Schemat operacji został
zawarty na Rysunku 16-14.
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Rysunek 16-14 Typowy przebieg podniesienia gazociągu żurawiem i połączenia jego odcinków nad
powierzchnią wody: jednostka wyciąga przeciwległe końce gazociągu spod wody, następuje ich
połączenie, po czym zostaje ono ponownie ułożone na dnie morza. Na ilustracji górnej i środkowej
przedstawiono rzut przekrojowy, zaś na ilustracji na dole — rzut górny (Braestrup et al., 2005).

Na morzu o głębokości mniejszej niż 20 m, na skrzyżowaniach trasy gazociągu z istniejącymi
kablami i rurociągami podmorskimi oraz szlakami żeglugowymi zakłada się przeprowadzenie prac
na dnie morskim, do których zaliczają się:
• wkopywanie (trenching) i zasypywanie gazociągu
polega na ułożeniu gazociągu poniżej poziomu dna morskiego (2 m i więcej) we wcześniej
wykonanym wykopie np. za pomocą pogłębiarki (bagrownicami) podsiębiernej (patrz Rysunek
16-15) lub po jego położeniu na powierzchni dna za pomocą pługa dennego (patrz Rysunek 16-16)
lub poprzez wkopanie go dyszami wodnymi (patrz Rysunek 16-17). Do zagłębiania gazociągu
można zastosować również pogłębiarki innych typów np. pogłębiarki ssąco-refulującej. Zakłada się
również zastosowanie metody mieszanej czyli pogłębiarki mechanicznej z dyszami wodnymi.
Wykop wykonywany jest także w celu wydobycia maszyny TBM. Po ułożeniu gazociągu wykop
zostanie zasypany urobkiem odłożonym z dna morskiego, warstwą co najmniej 1 m.
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Rysunek 16-15 Typowa pogłębiarka.

Rysunek 16-16 Pług do zagłębiania rurociągu przed opuszczeniem na dno morza z pokładu jego holownika
(po lewej) oraz szkic zasady wkopywania gazociągu za pomocą pługa (po prawej).

Rysunek 16-17 Szkic ilustrujący zasadę zagłębiania za pomocą dysz wodnych. Statek holujący sanie
z dyszami strumieniowymi może używać kotwic (jak na ilustracji) lub poruszać się z pomocą DPS.

• układanie materiału skalnego
polega na układaniu materiału skalnego przy użyciu dynamicznie pozycjonowanych statków typu
FPV (z rurą spustową do zasypywania rurociągów) (Rysunek 16-18) lub z pokładu statku typu SSDV
(zrzutu bocznego do zasypywania rurociągów). Metoda wykorzystywana jest tam gdzie występuje
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miejscowa zmiana rzeźby dna, do układania podkładu stabilizującego pod gazociągiem, a także do
przykrycia niektórych odcinków gazociągu warstwą ochronną, w celu zabezpieczenia go przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Rysunek 16-18 Układanie materiału skalnego.

• montaż na materacu betonowym
polega na wyłożeniu dna morskiego tzw. elastycznym materacem betonowym, który jest
podparciem i zabezpieczeniem dla odcinków gazociągu krzyżujących się z istniejącą infrastrukturą
(w odcinku polskim będzie to skrzyżowanie z kablem podmorskim). Grubość materaca betonowego
(Rysunek 16-19) wyniesie 0,3 m, co zapewni kompletną fizyczną separację kabla od gazociągu.

Rysunek 16-19 Materac betonowy do zabezpieczania miejsc krzyżowania się gazociągu z infrastrukturą
kablową.

Wokół statków uczestniczących w pracach instalacyjnych na morzu zostaną wyznaczone strefy
bezpieczeństwa, w obrębie których wprowadzony będzie zakaz kotwiczenia. Podsumowanie
najważniejszych danych dotyczących etapu budowy gazociągu podmorskiego zostało
przedstawione w poniższej Tabeli 16-5.
Tabela 16-5 Charakterystyka i porównanie wariantów Przedsięwzięcia – część morska, etap budowy.

Etap budowy – część morska
Informacje ogólne
Czas budowy na morzu
Długość gazociągu w wodach
terytorialnych Polski do
obszaru spornego
Układanie gazociągu

wariant NiechorzePogorzelica

wariant Rogowo

ok. 22 miesiące
ok. 81,7 km

ok. 85,5 km
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Etap budowy – część morska
Długość odcinka gazociągu
ułożonego na dnie
Długość odcinka gazociągu
zakopanego
Szerokość wykopu
Głębokość wykopu
Montaż materaca betonowego
Układanie materiału skalnego
Powierzchnia szybu
końcowego
Głębokość wykopu szybu
końcowego
Tempo wykonywania prac
Układanie gazociągu w morzu
o gł. > 20 m
Układanie gazociągu w morzu
o gł. < 20 m
Wkopywanie gazociągu
(zagłębianie pługiem po
ułożeniu)
Wkopywanie rurociągu
(pogłębiarką podsiębierną)
Logistyka

wariant Niechorzewariant Rogowo
Pogorzelica
zakładany scenariusz:
zakładany scenariusz:
ok. 37,9 km
ok. 62,9 km
najdalej idący scenariusz:
najdalej idący scenariusz:
ok. 81,7 km
ok. 85,5 km
zakładany scenariusz: 43,8 km
zakładany scenariusz: 22,6 km
najdalej idący scenariusz: 0 km
najdalej idący scenariusz: 0 km
10-30 m (wykop pogłębiarką); 8 m (wykop przy użyciu pługa)
2,0-2,5 m
2,0-2,5 m
max. 9 materacy betonowych
nasypy materiału skalnego w granicach szlaków żeglugi i na
wszystkich wykopach zagłębienia gazociągu w dno morskie, jeżeli
urobek z dna morskiego nie nadaje się do zasypania wykopu
40 m x 60 m
ok. 5,4 m

2,5-4 km/dobę
0,5 km/dobę
100-800 m/h
w zależności od charakteru zadania, podłoża, itp.

Ilość statków budowlanych
Ilość statków
zaopatrzeniowych
Strefy bezpieczeństwa
Statki do układania gazociągu
Pozostałe jednostki pływające

1-2 statki non stop
do 2 statków do obsługi kotwic
2-4 statków/dzień - dostawa rur
1 statek/tydzień- zaopatrzenie żywność
2-4 przelotów śmigłowcem/tydzień - załoga
1,0-1,5 km od jednostki
500 m od jednostki

Przygotowanie do eksploatacji/uruchomienia
Przed oddaniem rurociągu do eksploatacji przeprowadzony zostanie jego odbiór wstępny. Obejmuje
on następujące czynności:
•

zalanie, czyszczenie i inspekcję

Celem jest całkowite usunięcie z wnętrza gazociągu wszystkich zanieczyszczeń stałych, pyłu oraz
kurzu przed oddaniem go do użytku, a także sprawdzenie czy gazociąg wykonano i ułożono bez
jakichkolwiek przewężeń światła przelotu, spowodowanych np. wyboczeniami, wgnieceniami
podczas montażu lub podczas kolejnych etapów realizacji przed rozpoczęciem eksploatacji.
Etap ten wykonywany jest w kierunku od części duńskiej do przeciwległego końca na lądzie
w Polsce. Polega na zatłoczeniu do rurociągu wody wraz z substancjami antykorozyjnymi oraz
wprowadzeniu do niego tłoków zbierających zanieczyszczeniu lub dokonujących pomiaru (Rysunek
16-20). Czyszczenia można też dokonać techniką korka żelowego, który przechodząc przez światło
rurociągu zbiera ciała stałe.
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Rysunek 16-20 Przykład zespołu tłoków pomiarowych zapuszczanych do gazociągu na etapie FCG
(zalania, czyszczenia i pomiarów geometrii wewnętrznej przewodu).

•

próba ciśnieniowa układu

Próbę ciśnieniową przeprowadza się przy zastosowaniu metody hydraulicznej, ma to na celu
potwierdzenie szczelności i spójności konstrukcji przygotowanego, ułożonego gazociągu.
Układ gazociągu zostanie zaślepiony po obu stronach, aby nie tracić wody podczas próby. Próba
ciśnieniowa układu obejmuje zwykle okres podtrzymywania nadciśnienia wody zatłoczonej do
gazociągu przez 24 godziny.
•

odwodnienie i osuszenie

Po zakończeniu próby ciśnieniowej, gazociąg zostanie opróżniony z wody, a następnie jego wnętrze
— osuszone całkowicie.
Czynności polegają na usunięciu z wnętrza gazociągu chlorków pozostałych po wodzie morskiej,
którą wtłoczono podczas operacji czyszczenia oraz usunięcia wody morskiej w całości z gazociągu
podmorskiego. Odbywa się to za pomocą zespołu tłoków osuszających (Rysunek 16-21).
W następnej kolejności za pomocą sprężarek przeprowadza się osuszenie przelotu gazociągu przed
zatłoczeniem gazu ziemnego.

Rysunek 16-21 Typowy tłok osuszający.

Eksploatacja
Po odbiorze wstępnym rurociąg zostanie wypełniony suchym powietrzem. Aby uniknąć powstania
wewnątrz gazociągu wybuchowej mieszaniny powietrza i gazu ziemnego bezpośrednio przed
wtłoczeniem czynnika przesyłanego, gazociąg zostanie wypełniony azotem (gazem obojętnym),
stanowiącym bufor między powietrzem i gazem ziemnym. Następnie zostanie wtłoczony gaz
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ziemny do instalacji. Etap oddania gazociągu do eksploatacji przeprowadzany jest zwykle przez
podmiot odpowiedzialny za eksploatację systemu gazociągów przesyłowych.
Na etapie eksploatacji w części lądowej zostaną wyznaczone strefy kontrolowane, w obrębie
których nie wprowadzony będzie zakaz lokalizowania obiektów. Będzie to pas o szerokości 6 m po
każdej stronie gazociągu wzdłuż trasy rurociągu. Stałe wylesienie to 2 m po każdej stronie wzdłuż
trasy przebiegu rurociągu (nie dotyczy odcinka w tunelu).
Podobnie w części morskiej zostaną wyznaczone strefy bezpieczeństwa wynoszące maksymalnie
500 m, w obrębie których wprowadzone będą ograniczenia dla żeglugi.
Dane dotyczące etapu eksploatacji zostały zebrane w Tabeli 16-6.
Tabela 16-6 Charakterystyka etapu eksploatacji.

Etap eksploatacji
Informacje ogólne
Czas trwania eksploatacji
Rozpoczęcie eksploatacji
Roczna wielkość przesyłu gazu
Maksymalne ciśnienie gazu na
wejściu do lądowej sieci
przesyłowej w Polsce
Przepływu gazu ziemnego
Widoczność infrastruktury
Ograniczenia w wykorzystaniu
terenu na lądzie
Powierzchnie zajęte przez rurociąg
Strefa bezpieczeństwa na morzu
Strefa kontrolowana na lądzie

wariant NiechorzePogorzelica

wariant Rogowo
50-60 lat
IV kwartał 2022 r.
max. 10 mld m3/rocznie
84 barg

dwukierunkowy: Dania – Polska oraz Polska –Dania
brak (wyłącznie elementy SZG
brak (SZG podziemna)
– kontener o wymiarach 3,0 m
x 4,0 m i wysokości ok. 2,5 m)
zakaz wstępu na teren SZG

zakaz wstępu na teren SZG

do 500 m
6 m po każdej stronie gazociągu wzdłuż trasy rurociągu.
Stałe wylesienie to 2 m po każdej stronie wzdłuż trasy przebiegu
rurociągu (nie dotyczy odcinka w tunelu).
24 m x 30 m
20 m x 27 m

Powierzchnia zajęta przez SZG
Powierzchnia zajęta przez SZG +
łącznik + droga (utrzymywana
jako wylesiona)
Powierzchnia zajęta przez kabel
(utrzymana jako wylesiona)
Droga dojazdowa
Szerokość drogi
Długość drogi dojazdowej
Maszt GSM
Wysokość
Moc nadajnika
Działania prowadzone w części morskiej
Badania
Dowóz materiału skalnego (na
utrzymanie gazociągu)

0,32 ha

0,24 ha

0,13 ha

0,06 ha

3,5 m
ok. 420 m

3,5 m
ok. 130 m

ok. 5-6 m

ok. 3-4 m
mniej niż 15 W
2 dni/rok
10 dni/rok

Etap eksploatacji gazociągu obejmuje następujące czynności:
•
•
•

czyszczenie tłokami;
przeglądy techniczne z korektą długości odcinków niepodpartych gazociągu;
naprawy i inne czynności.

Likwidacja
Szacowany czas eksploatacji gazociągu wysokiego ciśnienia wynosi około 50-60 lat, po tym czasie
gazociąg może zostać wycofany z eksploatacji. Ze względu na długi okres czasu do likwidacji oraz
prawdopodobieństwo rozwoju technologicznego, trudno jest przewidzieć dokładne metod likwidacji
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realizowanej za 60 lat. Sposób likwidacji zostanie uzgodniony z odpowiednimi organami
administracji. Rozpatrywane są następujące możliwości likwidacji:
•
•
•
•

pozostawienie rurociągu na miejscu (likwidacja na miejscu);
częściowa rozbiórka (usunięcie niezakrytych odcinków gazociągu);
zasypanie lub zawalenie gazociągu materiałem skalnym;
całkowita rozbiórka gazociągu.

16.5 Harmonogram projektu
Rozpoczęcie prac budowlanych w ramach całego projektu planuje się na drugi kwartał 2020 r.,
a zakończenie w trzecim kwartale 2022 r. Rozpoczęcie prac budowalnych w obszarach wyjść na ląd
przewiduje się na czwarty kwartał 2020 r., a prace na dnie morskim przed położeniem rurociągu
mają rozpocząć się w pierwszym kwartale 2021 r. Układanie rurociągu przewidziano na okres od
pierwszego kwartału 2021 r. do pierwszego kwartału 2022 r. Prace na dnie morskim po położeniu
gazociągu są planowane do realizacji do trzeciego kwartału 2022 r. Planowaną datą uruchomienia
gazociągu po odbiorze wstępnym i oddaniu do eksploatacji jest czwarty kwartał 2022 r..
Poniżej na Rysunku 16-22 przedstawiono uproszczony harmonogram projektu.

Rysunek 16-22 Uproszczony harmonogram projektu Baltic Pipe.

Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 3.10 Raportu.
16.6 Metodyka OOŚ
Ocena oddziaływania na środowisko uwzględnia potencjalne oddziaływania, jakie mogą wystąpić
na wszystkich etapach realizacji Przedsięwzięcia (podczas budowy, eksploatacji i likwidacji), na
wszystkie receptory: środowiskowe i społeczne, wrażliwe na te oddziaływania.
Ocena oddziaływania obejmie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane i transgraniczne
oddziaływania Przedsięwzięcia. Odnosi się ona do oceny wpływu na receptory: środowisko
nieożywione (abiotyczne) i ożywione (biotyczne). Identyfikacji i ocenie podlegały wszystkie
oddziaływania krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne. Ocena
obejmuje także szeroką analizę oddziaływań na ludzi, ich zdrowie oraz dotychczasowy sposób
i komfort życia, identyfikując tym samym potencjalne źródła konfliktów społecznych.
Każde potencjalne oddziaływanie Przedsięwzięcia zostało przypisane poszczególnym emisjom lub
zaburzeniom, jakie w środowisku może spowodować realizacja Przedsięwzięcia. Na podstawie
określenia charakteru oddziaływania, jego zasięgu, czasu trwania, intensywności i odwracalności
skutków wyznaczono wielkość danego oddziaływania. Jednocześnie oceniono wrażliwość każdego
z receptorów na oddziaływania. Wynik końcowy oceny, wskazujący na znaczenie danego
odziaływania, jest wypadkową wrażliwości receptora i wielkości oddziaływania.
Podsumowanie graficzne znajduje się na Rysunku 16-23.
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Rysunek 16-23 Metodyka oceny oddziaływania

Ocenie zostały poddane oddziaływania Przedsięwzięcia zarówno w odcinku morskim, jak i lądowym
– od pierwszego suchego spawu do pierwszej stacji zaworowej gazu włącznie. Receptory podatne
na potencjalne odziaływania były podane charakterystyce i ocenie w strefie potencjalnych
oddziaływań Przedsięwzięcia. Strefy te zostały określone dla poszczególnych receptorów i rodzajów
oddziaływań.
Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 8 Raportu.
16.7 Ocena ryzyka
W raporcie przeprowadzono analizę ryzyka wystąpienia wypadków środowiskowych i zagrożeń na
społeczeństwo. Do najważniejszych ryzyk zaliczają się:
•

•

•

•

kolizje statków i wyciek ropy – ryzyko związane z przebiegiem rurociągu względem szlaków
żeglugowych i wystąpienia zdarzeń losowych – kolizji statku niezależnego i statku
zaangażowanego w budowę/eksploatację, co prowadzić może do zranienia ludzi lub/i wycieku
oleju do morza. Środkiem minimalizującym ryzyko jest wysyłanie powiadomień do pobliskich
jednostek, wyznaczenie obszarów bezpiecznych i wykorzystanie technologii AIS (system
automatycznej identyfikacji);
znalezienie UXO – ryzyko będzie minimalizowane poprzez przeprowadzanie analiz
geofizycznych dna morskiego, które pozwalają na zlokalizowanie i zidentyfikowanie
istniejących obiektów niebezpiecznych przed rozpoczęciem prac. W przypadku
nieplanowanego znalezienia broni chemicznej opracowane zostaną odpowiednie procedury
oraz jednostki zostaną wyposażone w środki pomocy na wypadek zatrucia gazem;
uszkodzenie rurociągu i uwolnienie gazu – w wyniku kotwiczenia awaryjnego, niezamierzonego
wleczenia kotwic, zatonięcia, osadzenia na mieliźnie statków lub porzucenia obiektów. Ryzyko
minimalizowane poprzez przyjęte założenia projektowe (grubość ścianek rur, osłona
betonowa)
oraz
zastosowanie
dodatkowego
zabezpieczenia
osłoną
kamienną
w obszarach krytycznych odcinkach trasy rurociągu;
sabotaż i ataki terrorystyczne – zredukowane są dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu
instalacji rurociągowej przy uwzględnieniu dostępnych środków technicznych.

Przedsięwzięcie jest planowane zgodnie z zasadą ALARP. Oznacza to, że potencjalne ryzyka są
ograniczane do możliwie najniższego akceptowanego poziomu. Dodatkowo projektowanie zostało
oparte na najlepszych praktykach branżowych dla budowy rurociągów podmorskich oraz
uwzględniono środki minimalizujące zagrożenia do poziomu mniejszego niż kryteria akceptacji
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ryzyka (RAC). Inwestor posiada ustanowione i wdrożone procedury ograniczające do minimum
ryzyko awarii i minimalizacji skutków awarii.
Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 4 Raportu.
16.8 Opis skutków dla środowiska niezrealizowania Przedsięwzięcia
Projekt Baltic Pipe jest inwestycją o znaczeniu strategicznym w zakresie rozbudowy infrastruktury
przesyłowej gazu na rynku europejskim. Projekt ten jest narzędziem realizacji szeregu celów
politycznych i gospodarczych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym. Najważniejsze z nich to:
•
•
•

redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów cieplarnianych w celu zatrzymania
zmian klimatycznych i poprawy jakości życia i zdrowia ludzi;
zrównoważony rozwój gospodarczy Europy i Polski oparty o bezpieczeństwo energetyczne
zapewnione m.in. przez dywersyfikację źródeł energii;
poszanowanie i ochrona cennych zasobów przyrodniczych.

Niezrealizowanie Przedsięwzięcia, będzie nieść za sobą liczne konsekwencje dla środowiska,
w obszarze uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i gospodarczych rozwoju Polski i Europy.
Brak nowego korytarza dostaw gazu do Polski spowoduje dalsze uzależnienie krajowej gospodarki
od znaczącego udziału dostaw gazu z jednego kierunku, co przyczyni się do niepewności
inwestycyjnej w zakresie wykorzystania gazu jako istotnego narzędzia modernizacji polskiej
energetyki. W konsekwencji istotnie zmniejszy się możliwość wykorzystania gazu jako paliwa do
wytwarzania energii i ciepła w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej oraz w regionie Morza
Bałtyckiego, zastępującego inne paliwa kopalne, których spalanie przyczynia się do wyższej emisji
CO2.
Brak możliwości rozwoju w Polsce energetyki gazowej jako elementu zwiększenia elastyczności
krajowego systemu elektroenergetycznego, zmniejszy możliwość integracji z systemem mniej
stabilnych odnawianych źródeł energii, a w konsekwencji spowolni dywersyfikację miksu
energetycznego i doprowadzi do utrzymania w nim dominującego udziału źródeł emisyjnych.
Niezrealizowanie Projektu Baltic Pipe, wobec braku realnych ekonomicznie i realizacyjnie
alternatywnych źródeł dostaw gazu w perspektywie długofalowej, może więc w istotny sposób
ograniczyć możliwość osiągnięcia przez Polskę wyznaczonych celów redukcji emisji gazów
cieplarnianych i wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii.
Brak realizacji Przedsięwzięcia przełoży się z drugiej strony na brak oddziaływań związanych z jego
realizacją. Należy jednak podkreślić, że potencjalne oddziaływania Przedsięwzięcia zostały
w zdecydowanej większości ocenione jako nieznaczące, występujące głównie lokalnie i chwilowo
lub krótkoterminowo. Korzyści ekologiczne z realizacji rurociągu Baltic Pipe przewyższają więc
wielokrotnie straty, które mogą wystąpić w środowisku, w związku z jego realizacją.
16.9 Opis rozważanych wariantów Przedsięwzięcia
Podczas całego procesu przygotowania Baltic Pipe, Inwestor i Projektant przeanalizowali wiele
możliwych wariantów lokalizacyjnych przebiegu gazociągu na morzu i lądzie, jak i scenariuszy
technologicznych jego budowy.
Pierwotnie rozważane były dwa główne warianty lokalizacji gazociągu Baltic Pipe na obszarach
morskich Morza Bałtyckiego. Pierwszy przez wyłączną strefę ekonomiczną Szwecji i drugi – przez
wyłączną strefę ekonomiczną Niemiec (Rysunek 16-24). W polskich obszarach morskich rozważane
były natomiast trzy warianty miejsc wyjścia na ląd: w okolicy miejscowości Niechorze i Pogorzelica
(wariant „Niechorze-Pogorzelica”), pomiędzy miejscowościami Mrzeżyno i Rogowo (wariant
„Rogowo”) i w okolicach miejscowości Gąski (wariant „Gąski”), na terenie województwa
zachodniopomorskiego. Jednocześnie rozważane były trzy alternatywne punkty przecięcia granicy
polskiej EEZ, jeden związany z przejściem przez wody niemieckie, a dwa związane z przejściem
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przez wody szwedzkie. Łącznie dawało to dziewięć alternatywnych wariantów przebiegu gazociągu
przez polskie obszary morskie.

Rysunek 16-24 Rozważane pierwotnie warianty przebiegu Projektu Baltic Pipe.

Na podstawie analiz, przedstawionych w Studium wyboru wariantów (Ramboll, 2018s), Inwestor
wraz z Projektantem wybrał jako preferowany do realizacji wariant trasy północnej, przechodzący
przez WSE Szwecji.
Projekt w wersji poddanej ocenie oddziaływania na środowisko w poszczególnych krajach, ma
łączną długość od ok. 274 do ok. 278 km (w zależności od wariantu) i obejmuje wybrany do
realizacji wariant wyjścia na ląd w Danii w Zatoce Faxe (Faxe South) oraz preferowany do realizacji
wariant wyjścia na ląd w Polsce w okolicy miejscowości Pogorzelica lub wariant alternatywny
wyjścia na ląd w Polsce w okolicy miejscowości Rogowo. Trasy przebiegające przez Morze Bałtyckie
między Danią a Polską, w tym przejście szwedzkiej WSE przedstawia Rysunek 16-25.
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Rysunek 16-25 Aktualne warianty przebiegu gazociągu Baltic Pipe.

Wstępne analizy potencjalnych oddziaływań rozważanych wariantów na środowisko morskie
i innych użytkowników morza, oraz ważne interesy gospodarcze kraju zostały wykonane w ramach
procedur w sprawie uzgodnień (dla odcinków w granicach EEZ) oraz pozwoleń (w granicach Morza
Terytorialnego) na układanie i utrzymanie rurociągów na dnie morza. W ramach tego procesu,
nastąpiła rezygnacja z jednego z wariantów lądowania rurociągu na polskim wybrzeżu – wariantu
Gąski. Spowodowane to było odmową wydania pozwolenia na układanie i utrzymanie gazociągów
podmorskich na polskich obszarach morskich. Przyczyną odmowy wydania decyzji lokalizacyjnej
dla tego wariantu było negatywne zaopiniowanie przez Ministra Obrony Narodowej, z powodu
negatywnego wpływu na obronność i bezpieczeństwo państwa. Ze względu na brak możliwości
realizacji Przedsięwzięcia w tym wariancie, przestał on spełniać przesłanki wariantu racjonalnego
i nie podlegał dalszej ocenie wpływu na środowisko. Zrezygnowano także z dokonania pełnej oceny
oddziaływania dla rozważanego podwariantu lądowania gazociągu w Niechorzu-Pogorzelicy. Polegał
on na wyjściu gazociągu ok 300 m na wschód od obecnej lokalizacji. Ze względu jednak na
możliwość trwałego zniszczenia fragmentu siedliska wydmy szarej, która jest siedliskiem
o wysokim statusie ochronnym w Unii Europejskiej i przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000
Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski, podjęto decyzję o zaniechaniu tego wariantu.
Przed opracowaniem Raportu o oddziaływaniu Inwestor wraz z Projektantem wskazali wariant
Niechorze-Pogorzelica jako preferowany do realizacji, zaś wariant Rogowo, jako racjonalny wariant
alternatywny. Następnie obydwa warianty zostały poddane pełnej ocenie oddziaływania na
środowisko.
Ostateczny
wybór
wariantu
zostanie
potwierdzony
wydaniem
decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Szczecinie.
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Tabela 16-7 Długość trasy rurociągu w granicach polskich obszarów morskich, z uwzględnieniem strefy
spornej WSE pomiędzy Polską i Danią (założenia projektowe, które mogą ulec niewielkim zmianom).

Miejsce wyjścia

Długość trasy w wodach terytorialnych i WSE poszczególnych krajów (km)

na ląd

Strefa sporna

Polska (WSE/MT)

Razem

Niechorze-Pogorzelica

30,3

28,9/22,5

81,7

Rogowo

30,3

31,7/23,5

85,5

Przebieg wariantu proponowanego i alternatywnego przedstawia Rysunek 16-26 poniżej.

Rysunek 16-26 Korytarz trasy gazociągu w granicach polskich wód morskich.

16.10 Wybór wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
Obydwa rozważane warianty zostały poddane pełnej ocenie oddziaływania na środowisko.
Ostateczny wybór wariantu zostanie potwierdzony wydaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. W ramach
Raportu o oddziaływaniu, na podstawie wykonanych analiz i badań, a także porównań, został
wskazany, zgodnie z wymogami prawa, wariant najkorzystniejszy dla środowiska.
Zasadniczym i nadrzędnym wnioskiem z dokonanej oceny i porównania wariantów jest to,
że wszystkie rozważane na etapie OOŚ warianty, są wykonalne, racjonalne i nie istnieją powody
środowiskowe, które wymuszałyby rezygnację z któregoś z wariantów.
Aby wskazać, zgodnie z wymogami prawa, wariant najkorzystniejszy dla środowiska, dokonano
zestawienia wszystkich najważniejszych parametrów Przedsięwzięcia, które mają wpływ na skalę
oddziaływań na środowisko każdego z nich. Następnie dokonano porównania, wyników oceny
oddziaływania na poszczególne elementy środowiska każdego z wariantów. Wynik przedstawia
Tabela 16-8, w której na zielono zaznaczono wariant o oddziaływaniu o mniejszej skali/znaczeniu
na dany element środowiska.

32

Tabela 16-8 Porównanie parametrów i oddziaływań Przedsięwzięcia mających wpływ na skalę
oddziaływań w rozważanych wariantach.

Parametr/oddziaływanie

NiechorzePogorzelica

Powierzchnia czasowego
zniszczenia siedliska
chronionego Natura 2000
(ląd)

2180 – 1,55 2130 –
0,01 [ha]

Powierzchnia trwałego
zniszczenia siedliska
chronionego Natura 2000
(ląd)

2180 – 0,38
2130 – 0 [ha]

Rogowo

Uzasadnienie

Brak

Wpływ negatywny na
integralność i przedmiot
ochrony obszaru Natura
2000 (budowa)

Brak

Wpływ negatywny na
integralność i przedmiot
ochrony obszaru Natura
2000 (eksploatacja)

Powierzchnia znaczącej
ingerencji w siedliska
priorytetowe Natura
2000 (ląd)

Brak

Brak

Wpływ negatywny na
integralność i przedmiot
ochrony obszaru Natura
2000 (budowa)

Czas płoszenia
zimujących ptaków
morskich (przedmiot
ochrony Natura 2000)

22 miesiące

22 miesiące

Wpływ negatywny na
integralność i przedmiot
ochrony obszaru Natura
2000 (budowa)

Strefa płoszenia
zimujących ptaków
morskich (przedmioty
ochrony Natura 2000)
wokół miejsca budowy

1,5 km

1,5 km

Wpływ negatywny na
integralność i przedmiot
ochrony obszaru Natura
2000 (budowa)

Zasięg najdalej idących
oddziaływań na
morświna (PTS)

6 km

6,6 km

Wpływ negatywny na
integralność i przedmiot
ochrony obszaru Natura
2000 (budowa)

Powierzchnia strefy
ochronnej w granicach
obszaru Natura 2000
(morze)

do 38 km

2

do 17 km

Wpływ pozytywny na
integralność i przedmiot
ochrony obszaru Natura
2000 (eksploatacja)

2

Długość odcinka
zakopywanego w dno

ok. 44 km

ok. 23 km

Wpływ na skalę oddziaływań
związanych z wzburzeniem
osadów i ingerencją w dno
(budowa)

Maksymalny zasięg
wzburzenia zawiesiny
podczas całego procesu
budowy
(10 mg/l)

882 km

557 km

Wpływ negatywny na
warunki bytowania bentosu,
ryb, ssaków morskich,
ptaków morskich

ok. 63 km

Wpływ negatywny na
bezpieczeństwo żeglugi i
hydronamikę w strefie
przydennej (eksploatacja)

Długość rurociągu
ułożonego na dnie

2

2

ok. 38 km

Wpływ na skalę oddziaływań
związanych z emisją hałasu i
zanieczyszczeń na lądzie
(budowa)
Wpływ na oddziaływania
związane z
zagospodarowaniem
odpadów (budowa)

Czas prac związanych z
budową mikrotunelu

35 tygodni

50 tygodni

Ilość wytworzonych
odpadów na etapie
budowy

6479,12 Mg

12636,42 Mg

Ilość zużytej wody na
etapie budowy

326703 m

377455 m

Wpływ na oddziaływania
związane ze zużyciem wody
i wytwarzaniem ścieków
(budowa)

Odległość placu
budowy/SZG od
istniejących/
planowanych obiektów
turystycznych

nie dotyczy

100 m

Wpływ na skalę oddziaływań
na turystykę (budowa i
eksploatacja)

3

3
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Parametr/oddziaływanie

NiechorzePogorzelica

Rogowo

Uzasadnienie

Ilość przejazdów
samochodów
transportowych podczas
budowy

1583 szt.

2414 szt.

Wpływ na emisję hałasu i
spalin, komfort i zdrowie
ludzi (budowa)

Czas budowy części
lądowej

12 miesięcy

16 miesięcy

Wpływ na oddziaływania
związane z komfortem i
zdrowiem ludzi oraz
płoszeniem zwierząt
(budowa)

Wielkość połowów w
granicach strefy
bezpieczeństwa (500 m
po każdej stronie
rurociągu)

208,9 ton

260,4 ton

Wpływ na rybołówstwo

Biorąc pod uwagę wszystkie skutki środowiskowe realizacji Przedsięwzięcia, a więc nie tylko
bezpośrednie oddziaływania na elementy przyrodnicze środowiska, ale także oddziaływania
związane z zużyciem wody, energii, wytwarzaniem odpadów oraz wpływem na zdrowie i warunki
życia ludzi, za wariant najkorzystniejszy dla środowiska uznano wariant Niechorze-Pogorzelica.
Obydwa warianty zlokalizowane są na obszarach Natura 2000 zarówno na odcinku lądowym, jak i
morskim. Na odcinku morskim skala i znaczenie potencjalnych oddziaływań w trakcie budowy na
Naturę 2000 obydwu wariantów będzie porównywalna. Mimo, że w trakcie budowy skala
oddziaływań na ptaki zimujące, będące przedmiotem ochrony obszaru Zatoka Pomorska, w
wariancie Niechorze-Pogorzelica będzie nieznacznie większa (dłuższy czas prac budowlanych w
granicach obszaru Natura 2000, większa ingerencja w siedliska bentosowe będące bazą
żerowiskową ptaków) to jednak różnica w skali oddziaływań będzie niewielka, a oddziaływania nie
będą miały charakteru znaczących. Należy jednak pamiętać, że okres budowy Przedsięwzięcia
będzie stosunkowo krótki (oddziaływania w maksymalnie dwóch okresach zimowania), a na etapie
eksploatacji (50 lat) inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na ptaki morskie. Będzie
natomiast oddziaływać pozytywnie i w wariancie Niechorze-Pogorzelica skala tego oddziaływania
będzie dwukrotnie większa. Oddziaływanie pozytywne będzie związane z utworzeniem strefy
bezpieczeństwa ponad gazociągiem, w której nie będzie możliwe prowadzenie działalności
rybackiej. Działalność ta jest wskazywana jako podstawowe źródło dodatkowej śmiertelności
ptaków morskich i ssaków morskich, w wyniku przyłowów w sieciach.
Wariant Rogowo jest potencjalne mniej odziaływujący na integralność i przedmiot ochrony
obszarów Natura 2000, w części lądowej ze względu na brak oddziaływań związanych z fizycznym
zniszczeniem chronionych siedlisk w ramach obszaru. Przy ocenie wpływu obydwu wariantów na
siedliska będące przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas
Nadmorski PLH320017 należy wziąć jednak także pod uwagę kumulację oddziaływań dalszej części
lądowej rurociągu Baltic Pipe. Wariant Rogowo będzie przebiegał przez tereny podmokłe m.in. w
dolinie Starej Regi, gdzie również może powodować oddziaływania na siedliska będące
przedmiotem ochrony.
W przypadku wariantu Rogowo, kluczowymi czynnikami zwiększającymi skalę oddziaływań na
środowisko są oddziaływania związane z procesem budowy, związane z dwukrotnie dłuższym
mikrotunelem, którym gazociąg ma być wyprowadzony na ląd. Konieczność zastosowania tak
długiego mikrotunelu wynika z niekorzystnych warunków dynamicznych dna. Strefa dużej
zmienności poziomu osadów na dnie sięga w tym wariancie około 1 100 m w głąb morza, co stwarza
istotne ryzyko dla stabilności, a tym samym bezpieczeństwa rurociągu. Niemal dwukrotnie dłuższy
mikrotunel w tym wariancie niż w wariancie Niechorze-Pogorzelica, przekłada się w sposób istotny
na dłuższy czas budowy, większe zapotrzebowanie na wodę, energię i materiały do budowy,
większą skalę emisji hałasu i zanieczyszczeń powietrza, a także większy ruch pojazdów
dostawczych. W wariancie tym, ze względu na lokalizację wyjścia na ląd oraz placu budowy stacji
zaworowej w zdecydowanie bliższym sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz obiektów
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turystycznych, występuje większe ryzyko konfliktów społecznych, wynikających z obawy
o potencjalne oddziaływania na zdrowie i warunki życia ludzi (hałas, emisje spalin, ruch
samochodowy).
Wszystkie powyższe powody wpływają na ostateczne wskazanie wariantu Niechorze-Pogorzelica
jako najkorzystniejszego pod względem środowiskowym.
16.11 Wybór wariantu proponowanego do realizacji wraz z uzasadnieniem
Jak widać z powyższego, Przedsięwzięcie poddane zostało kompletnej ocenie oddziaływania na
środowisko,
przeprowadzonej
dla
dwóch,
racjonalnych
wariantów
lokalizacyjnych.
Każdy z wariantów został ponadto poddany bardzo głębokim analizom techniczno-ekonomicznym.
Podczas całego procesu brano także pod uwagę powiązania z dalszą częścią Projektu, a więc
odcinkiem lądowym gazociągu łączącym Przedsięwzięcie z istniejącą krajową infrastrukturą
przesyłową gazu. Taka kompleksowa i całościowa analiza miała zasadnicze znaczenie dla wyboru
przez Inwestora wariantu preferowanego do realizacji.
Poza argumentami związanymi ze skalą potencjalnych odziaływań na środowisko obydwu
wariantów Przedsięwzięcia, które zostały omówione powyżej, przy wyborze wariantu
preferowanego Inwestor brał pod uwagę także aspekty ekonomiczne i techniczne jego realizacji.
W przypadku wariantu Niechorze-Pogorzelica kluczowe znaczenie miała całkowita długość
gazociągu, z uwzględnieniem części lądowej łączącej gazociąg podmorski z krajowym systemem
przesyłowym gazu. Parametr ten przekłada się w sposób bezpośredni na koszty inwestycji, czas jej
przygotowania oraz efektywność przesyłu gazu. Wariant Niechorze-Pogorzelica jest ponadto
wariantem preferowanym pod względem technologicznym, zwłaszcza w odcinku lądowym, gdzie
występują lepsze parametry gruntowe realizacji inwestycji, niż na trasie wariantu alternatywnego.
Istotnym argumentem za realizacją Przedsięwzięcia w wariancie Niechorze-Pogorzelica jest także
akceptacja społeczna tej inwestycji wśród lokalnych społeczności i władz samorządowych,
co zmniejsza ryzyko potencjalnych konfliktów społecznych opóźniających realizację inwestycji.
Z tych powodów, Inwestor dokonał wyboru wariantu Niechorze-Pogorzelica, jako preferowanego
do realizacji.
16.12 Opis środowiska i oddziaływań wariantu wybranego do realizacji
Dla Przedsięwzięcia w obydwu rozważanych wariantach zidentyfikowano szereg potencjalnych
oddziaływań na poszczególne elementy środowiska morskiego i lądowego, na etapie budowy,
eksploatacji i likwidacji. Każde z nich zostało poddane wnikliwej ocenie, zgodnie z opisaną powyżej
metodyką. W tym rozdziale dokonano podsumowania wyników, zarówno w odniesieniu do
charakterystyki środowiska, jego wrażliwości na oddziaływania, jak i skutków jakie realizacja
Przedsięwzięcia może wywołać na środowisko i zdrowie oraz komfort życia ludzi.
Tabela 16-9 Podsumowanie najważniejszych oddziaływań na elementy środowiska morskiego
i lądowego.

Element
środowiska

Potencjalne oddziaływanie

Wyniki oceny
oddziaływania

Środowisko fizyczne i chemiczne – morze
•
Ukształtowanie
dna i głębokość
morza
(morfologia i
batymetria)

•
•

zmiana ukształtowania dna (związana z fizyczną ingerencją
w dno morskie, ponownym osadzaniem się wburzonych
osadów i obecnością nowej struktury na dnie – gazociągu)
osiadanie dna morskiego (związane z obecnością nowej
struktury – gazociągu)
przywrócenie struktury dna przed istnieniem gazociągu
(związane z usunięcie niezakopanego gazociagu)

Ocenia się, że
oddziaływania mają
charakter
nieznaczący oraz
wyłącznie lokalny.
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•

•
Hydrologia i
jakość wody

•
•
•
•

•
Geologia dna
morskiego,
osady
powierzchniowe
i
zanieczyszczenia

•
•

•
Klimat i jakość
powietrza

Podwodny
klimat
akustyczny

•

•

zmiana jakości wody związana ze wzrostem koncentracji
zawiesiny w wodzie (zmniejszenie przezroczystości wody)
oraz uwolnieniem zanieczyszczeń i substancji biogennych z
osadu do toni wodnej (związane ze wzburzeniem osadów)
zmniejszenie głębokości warstwy eufotycznej (związane ze
wzburzeniem osadów)
zmiana prądów morskich (w wyniku obecności rurociągu)
zwiększenie temperatury wody ponad naturalny poziom
(przez ciepło generowane przez gazociąg)
zwiększenie koncentracji metali w wodzie (w wyniku
uwalnianie substancji zanieczyszczających z ochrony
przeciwkorozyjnej)
przywrócenie prądów morskich do stanu przed istnieniem
gazociągu (po usunięciu niezakopanego gazociągu)
zmiana typu i struktury osadów (w wyniku zaburzenia
fizycznego dna morskiego, wzburzenie i ponownego
opadania osadów, usuwania niezakopanych elementów
gazociągu)
wymywanie osadów z dna (w wyniku zajęcia przez gazociąg
dna)
zwiększenie temperatury wody ponad naturalny poziom
(przez ciepło generowane przez gazociąg)
pogorszenie
jakości
powietrza
(przez
emisje
zanieczyszczeń)
zwiększenie stężenia gazów cieplarnianych (przez emisje
CO2)

podniesienie poziomu hałasu w środowisku podwodnym i
nawodnym (w wyniku prowadzenia prac budowlanych,
likwidacyjnych, zdarzeń nieplanowanych)

Wszystkie
potencjalne
oddziaływania
oceniono jako
niewielkie lub
nieistotne, ze
względu na małą
skalę i krótki czas
występowania.

Ocenia się, że
oddziaływania mają
charakter
nieznaczący oraz
wyłącznie lokalny.

Oddziaływania
nieznaczące ze
względu na krótki
czas występowania,
niewielką skalę i
lokalny charakter.
Oddziaływanie
nieistotne.
Oddziaływanie w
wyniku zdarzeń
nieplanowanych w
postaci detonacji
niewybuchów mogą
powodować
znaczące
oddziaływania na
ryby i ssaki morskie.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia takich
oddziaływań ocenia
się jako bardzo
małe. Zaleca się
zastosowanie działań
minimalizujących,
które zmniejszą
znaczenie
oddziaływania.

Środowisko fizyczne i chemiczne – ląd
•

zmiana
walorów
krajobrazowych
(przez
fizyczne
przekształcenie powierzchni terenu, w tym zmianę jego
pokrycia, zajęcie terenu)

•

wpływ na strukturę i funkcję brzegu, zmiana ukształtowania
terenu
i
struktury
gruntu/gleby
(przez
fizyczne
przekształcenie powierzchni terenu, w tym zmianę jego
pokrycia, zajęcie terenu)
zmniejszenie retencji wodnej spowodowane zmianami w
ukształtowaniu, pokryciu terenu
obniżenie poziomu zwierciadła wód podziemnych w wyniku
odwodnienia wykopów budowlanych
zanieczyszczenie wód powierzchniowych w przypadku
zrzutów ścieków

Krajobraz

Geologia, wody
podziemne i
powierzchniowe

•
•
•

Ocenia się, że
oddziaływanie ma
charakter
nieznaczący oraz
wyłącznie lokalny.

Ocenia się, że
oddziaływania są
małe lub pomijalne i
mają charakter
nieznaczący.
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Klimat i jakość
powietrza

Lądowy klimat
akustyczny

•

pogorszenie
jakości
zanieczyszczeń)

emisje

Ocenia się, że
oddziaływanie jest
małe i ma charakter
nieznaczący.

•

zwiększenie poziomu hałasu w środowisku (emisja hałasu i
wibracji)

Ocenia się, że
oddziaływanie jest
małe i ma charakter
nieznaczący.

powietrza

(przez

Środowisko biologiczne – morze
•

pogorszenie stanu i warunków rozwoju organizmów
morskich, struktury ilościowo-jakościowej oraz zwiększenie
ich śmiertelności (w wyniku wzburzenia osadów, uwolnienia
biogenów i zanieczyszczeń z osadów)

•

zaburzenie lub zniszczenie siedliska, zmiana warunków życia
(w wyniku ingerencji w dno morskie, wzburzenia osadów)
spadek liczebności i bioróżnorodności (w wyniku wzburzenia
osadów)
zasypywanie warstwą osadów, pogorszenie warunków życia
(przez opadające osady)
utrata siedliska lub powstanie „sztucznej rafy” (w wyniku
obecności gazociągu na dnie)
zmiana warunków życia (przez ciepło generowane przez
gazociąg)
ograniczenie ingerencji kotwic oraz narzędzi połowowych w
siedliska denne (ze względu na strefę bezpieczeństwa wokół
gazociągu)

Plankton

•
•
Siedliska denne,
fitobentos i
zoobentos

•
•
•

•
•
•

Ryby

•
•
•
•

•

•

Ssaki morskie

•
•
•
•
•

zniszczenie/zaburzenie siedliska, zmiana warunków życia,
ograniczenie bazy pokarmowej (w wyniku ingerencji w dno,
opadania zawiesiny)
pogorszenie kondycji, warunków życia, wzrost ich
śmiertelności (w wyniku wzburzenie osadów i uwalnianie z
nich zanieczyszczeń)
zmiana zachowania (w tym reakcja unikania i efekt
maskowania innych sygnałów) (podczas hałasu i wibracji
spowodowanych wykonaniem wykopu, instalacją materiału
skalnego, ruchem statków)
efekt bariery dla ryb (osobników młodocianych) (w wyniku
obecności nowych struktur/obiektów na dnie)
utworzenie nowego siedliska dla ryb – powstanie „sztucznej
rafy” na elementach gazociągu
efekt bariery przestrzennej (w wyniku obecności gazociągu)
ograniczenie ingerencji kotwic oraz narzędzi połowowych w
siedliska denne (ze względu na strefę bezpieczeństwa wokół
gazociągu)

pogorszenie warunków żerowania ssaków morskich,
zarówno ze względu na ograniczenie przejrzystości wody
(dot. gatunków wykorzystujących wzrok do polowania), jak
i poprzez wpływ na organizmy stanowiące pożywienie tych
organizmów (oddziaływanie wtórne)
uszkodzenia tkanek ciała, trwałe lub czasowe przesunięcie
progu słyszenia, zmiana zachowania (w wyniku hałasu i
wibracji związanych z układaniem i zabezpieczaniem
gazociągu)
kolizje ze statkami
maskowanie przez obecność statków i hałas
utrata siedliska przez zajęcie dna przez gazociąg
zwiększenie zasobów pokarmowych dzięki obecności
gazociągu
ograniczenie przyłowu w sieci rybackie dzięki wyznaczonym
strefom bezpieczeństwa

Ocenia się, że
oddziaływania mają
charakter
nieznaczący,
ponieważ występują
wyłącznie lokalnie,
głównie w strefie
przybrzeżnej.
Wszystkie
zidentyfikowane
potencjalne
oddziaływania mają
charakter lokalny i
odwracalny. W
konsekwencji
oddziaływania
należy uznać za
niewielkie lub
nieistotne i
nieznaczące.

Wszystkie możliwe
oddziaływania będą
nieznaczące, ze
względu na ich
lokalny i odwracalny
charakter.
Oddziaływanie w
wyniku detonacji
niewybuchów mogą
znacząco
oddziaływać na ryby
– mimo małego
prawdopodobieństwa
wystąpienia
zdarzenia
rekomendowane jest
stosowanie działań
minimalizujących.
Wszystkie możliwe
oddziaływania będą
nieznaczące, ze
względu na ich
lokalny i odwracalny
charakter.
Rekomendowane
jest stosowanie
działań
minimalizujących w
przypadku
przeprowadzania
kontrolowanej
eksplozji
niewybuchów, które
spowodują
wypłoszenie ssaków
morskich z obszaru
występowania
oddziaływania.
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•
•

•
Ptaki morskie

•
•
•

•
Nietoperze
migrujące

Różnorodność
biologiczna na
morzu

Obszary
chronione na
obszarach
morskich

powstanie bariery dla nietoperzy i zmiana trasy migracji
spowodowana płoszeniem lub oddziaływaniami świetlnymi
ze statków

Oddziaływania w odniesieniu do gatunków i siedlisk dennych
analizowane w kontekście:
•
możliwości utraty lub pogorszenia funkcji ekosystemów
pozwalających na utrzymanie populacji gatunków oraz
chronionych siedlisk przyrodniczych;
•
utraty, fragmentacji oraz izolacji siedlisk gatunków oraz
objętych ochroną siedlisk przyrodniczych;
•
utraty różnorodności gatunkowej;
•
utraty wewnątrzgatunkowej różnorodności genetycznej.

Oddziaływania jak w przypadku ssaków morskich, ptaków
morskich, ryb oraz obszarów Natura 2000 na morzu
•

Obszary Natura
2000 na morzu

ograniczenie bazy pokarmowej wynikające ze zniszczenia
zbiorowisk bentosu i osadzaniem zawiesiny na dnie
pogorszenie warunków żerowania, zarówno ze względu na
ograniczenie
przejrzystości
wody
(dot.
gatunków
wykorzystujących wzrok do polowania), jak i poprzez wpływ
na organizmy stanowiące pożywienie tych organizmów
płoszenie przez jednostki pływające i hałas przez nie
emitowany
utrata siedliska (w wyniku zajęcia dna przez gazociąg)
zwiększenie zasobów pokarmowych (w wyniku zajęcia dna
przez gazociąg i efektowi „sztucznej rafy”)
ograniczenie niepokojenia/płoszenia przez statki oraz
przyłowu w sieci rybackie dzięki wyznaczonym strefom
bezpieczeństwa

•

Oddziaływania w odniesieniu do gatunków ptaków i
morświna chronionych w obszarach Natura 2000 Zatoka
Pomorska PLB990003 i Ostoja na Zatoce Pomorskiej
PLH990002 takie jak analizowane dla ssaków morskich i
ptaków morskich
Pogorszenie cech obszaru i procesów pozwalających na
utrzymanie chronionych w obszarze populacji gatunków,
oraz jego powiązań z innymi obszarami

Oddziaływanie
ocenia się jako
nieistotne ze
względu na niewielki
zasięg i
krótkotrwałość
oddziaływań.

Oddziaływanie
ocenia się jako
nieistotne.

Przedsięwzięcie nie
przyczyni się do
zmniejszenia
różnorodności
biologicznej akwenu
morskiego, w
którym będzie ono
realizowane.
Nie dojdzie do
znaczących
oddziaływań na
obszary chronione
na morzu.
Przedsięwzięcie nie
wpłynie w sposób
znacząco negatywny
na integralność,
spójność i przedmiot
ochrony obszarów
Natura 2000 na
morzu

Środowisko biologiczne – ląd
•
Obszary i
obiekty
chronione,
korytarze
ekologiczne,
siedliska
przyrodnicze,
rośliny, grzyby i
zwierzęta (w
tym gatunki
inwazyjne)

Różnorodność
biologiczna na
lądzie

•

•
•

zniszczenie siedlisk i stanowisk gatunków, trwała utrata
powierzchni siedlisk gatunków (przez czasowe zajęcie
terenu i jego fizyczne przekształcenie, w tym zmianę jego
pokrycia (etap budowy))
zwiększenie śmiertelności zwierząt związane m.in. z
uwięzieniem
w
wykopach,
zasypywaniem
siedlisk
tymczasowych (np. głębokie koleiny wypełnione wodą) oraz
z kolizjami
płoszenie i niepokojenie zwierząt oraz zaburzenie ich
funkcjonowania skutkujące wyparciem z siedlisk (w wyniku
emisji hałasu i wibracji)
przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej, powtórne
zasiedlenie przez gatunki (oddziaływanie wtórne) (przez
fizyczne przekształcenie powierzchni oraz zaprzestanie
działań utrzymaniowych wzdłuż gazociągu (etap likwidacji))

Oddziaływania w odniesieniu do gatunków, siedlisk gatunków i
siedlisk przyrodniczych analizowane w kontekście:
•
możliwości utraty lub pogorszenia funkcji ekosystemów
pozwalających na utrzymanie populacji gatunków oraz
chronionych siedlisk przyrodniczych;
•
utraty, fragmentacji oraz izolacji siedlisk gatunków oraz
objętych ochroną siedlisk przyrodniczych;
•
utraty różnorodności gatunkowej;

Przedsięwzięcie nie
będzie w sposób
znacząco negatywny
oddziaływać na
środowisko
biologiczne na
lądzie, w tym rośliny
i zwierzęta, a także
ich siedliska i
korytarze
ekologiczne

Przedsięwzięcie nie
przyczyni się do
zmniejszenia
różnorodności
biologicznej obszaru
lądowego.

38

•

utraty wewnątrzgatunkowej różnorodności genetycznej.

•

Oddziaływania w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych
chronionych w obszarze Natura 2000 TrzebiatowskoKołobrzeski Pas Nadmorski PLH320017:
o zniszczenie/przekształcenie siedliska przyrodniczego w
związku z czasowym zajęciem terenu i jego fizycznym
przekształceniem, w tym zmianą jego pokrycia (teren
budowy) (etap budowy)
o utrata powierzchni siedliska przyrodniczego w związku
trwałym zajęciem terenu/zmianą sposobu użytkowania
(SZG, droga dojazdowa, utrzymanie odlesionego pasa
terenu nad łącznikiem gazociągu i w przypadku WP linią
kablową)
o przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej oraz
odbudowa siedlisk przyrodniczych (oddziaływanie
wtórne) w wyniku przekształcenie powierzchni
(usunięcia elementów naziemnych Przedsięwzięcia)
oraz zaprzestanie działań utrzymaniowych wzdłuż
gazociągu
Pogorszenie cech obszaru i procesów pozwalających na
utrzymanie chronionych w obszarze siedlisk przyrodniczych,
oraz jego powiązań z innymi obszarami

Obszary Natura
2000 na lądzie

•

Przedsięwzięcie nie
wpłynie w sposób
znacząco negatywny
na integralność,
spójność i przedmiot
ochrony obszarów
Natura 2000 na
lądzie

Środowisko socjoekonomiczne – morze

•
Żegluga i szlaki
żeglugowe

•
•

•
Rybołówstwo
komercyjne

Archeologia
(dziedzictwo
kulturowe) na
morzu

•

•
•

•
•
Kable, rurociągi
i farmy wiatrowe

•

ograniczenie żeglugi statków o dużym zanurzeniu (ze
względu na obecność gazociagu)
ograniczenie żeglugi i kotwiczenia (ze względu na strefy
bezpieczeństwa, obecność jednostek pływających)
przywrócenie możliwości wykorzystania obszaru dla innych
użytkowników morza (ze względu na usunięcie gazociągu)

zajęcie/ograniczenie obszarów dla rybołówstwa (ze względu
na strefy bezpieczeństwa i strefy ograniczeń)
utrudnienia dla rybołówstwa i uszkodzenie narzędzi
połowowych (ze względu na obecność statków, obecność
rurociagu)

uszkodzenia fizyczne (w wyniku fizycznej ingerencji w dno,
emisji hałasu i wibracji)
przykrycie obiektów warstwą osadów (w wyniku osadzanie
się zawiesiny na dnie)

uszkodzenie istniejącej infrastruktury (w wyniku fizycznej
ingerencji w dno, emisji)
ograniczenie dostępu do infrastruktury liniowej w miejscu
krzyżowania, wykluczenie obszaru z potencjalnych planów
inwestycyjnych (ze względu na obecność rurociagu)
przywrócenie możliwości wykorzystania obszaru dla innych
użytkowników morza (w przypadku usunięcia rurociągu)

Wszystkie
oddziaływania będą
nieznaczące, z uwagi
na ich chwilowy i
lokalny charakter.
Możliwe jest
zaplanowanie
zmiany kursów
żeglugi na podstawie
komunikatów
przekazywanych
przez administrację
morską.
Oddziaływania są
pomijalne lub małe i
mają lokalny
charakter. Możliwe
jest zaplanowanie
zmiany kursu lub
wybór innych łowisk
na podstawie
udostępnianych
komunikatów przez
administrację
morską.
W razie
nieoczekiwanych
odkryć
archeologicznych
podczas budowy
zostaną podjęte
działania zgodne z
obowiązującym
prawem polskim.

Oddziaływania będą
małe lub pomijalne.
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•
Miejsca
wydobycia
surowców

•
•

•
Obszary
wojskowe

•

•

Stacje
monitorowania
środowiska i
strefy badań

•

•

ograniczenie
możliwości
poszukiwania
i
wydobycia
surowców (ze względu na strefy bezpieczeństwa i strefy
ograniczeń, obecnośc statków)
wykluczenie obszaru z potencjalnych planów inwestycyjnych
(ze względu na obecność rurociagu)
ograniczenie żeglugi i kotwiczenia (ze względu ograniczenie
żeglugi wokół statków do serwisu)

Zaburzenia operacji
wydobywczych
zlokalizowanych w
sąsiedztwie mogą
mieć wyłącznie
charakter miejscowy
i krótkotrwały
(liczony w dniach).

utrudnienia dla żeglugi z/na obszary ćwiczeń wojskowych
(ze względu na strefy bezpieczeństwa i strefy ograniczeń,
obecnośc statków)
ograniczenia
kotwiczenia
(ze
względu
na
strefy
bezpieczeństwa)

Wszystkie
potencjalne
oddziaływania
zostały ocenione
jako małe lub
pomijalne.

wpływ na pomiary Państwowego Monitoringu Środowiska (w
wyniku wzburzenia osadów, emisji hałasu podwodnego i
wibracji)
utrudnienia w dostępie do obszarów, na których
zlokalizowane
są
stacje
badawcze
Państwowego
monitoringu środowiska, utrudnienia w prowadzeniu
monitoringu ptaków zimujących (ze względu na strefy
ograniczeń)
ograniczenia w prowadzeniu badań ingerujących w dno (ze
względu na strefy bezpieczeństwa)

Oddziaływania mają
charakter mały, z
uwagi na
krótkotrwały i
lokalny charakter.

Środowisko socjoekonomiczne – ląd
•
•
•
Ludzie i zdrowie
ludzkie

•
•
•

•
•
•
Turystyka i
obszary
rekreacyjne

•
•
•
•
•

Obszary
wosjkowe na
lądzie

•

ograniczenie zasobów wody dla mieszkańców i turystów oraz
dla przemysłu i usług (przez zużycie wody)
obniżenie komfortu życia mieszkańców (w wyniku emisji
hałasu i wibracji, emisji zanieczyszczeń do powietrza,
światła)
utrudnienia w ruchu drogowym dla mieszkańców (przez
zwiększenie natężenia ruchu pojazdów)
ograniczenia w wykorzystaniu terenu (w tym wyłączenie z
produkcji leśnej) oraz zmiania wartości nieruchomosci (w
wyniku zajęcia terenu, obecności gazociagu)
wzrost zatrudnienia w regionie i dodatkowe przychody do
budżetu gminy (dzieki zatrudnieniu pracowników)
poprawa walorów krajobrazowych, przywrócenie możliwości
zagospodarowania obszaru (dzięki usunięciu elementów)
ograniczenie wykorzystania obszarów na potrzeby turystyki
i rekreacji (sporty wodne, jachty, nurkowanie) (w wyniku
ograniczenia żeglugi)
pogorszenie walorów turystycznych w gminach nadmorskich
(zaburzenie krajobrazu) (przez obecność jednostek
pływających)
zakłócenie
wypoczynku
turystów
(sporty
wodne,
wypoczynek na plaży) (przez emisję hałasu)
obniżenie walorów krajobrazowych i turystycznych (przez
zajęcie terenu, emisję hałasu i wibracji, emisję
zanieczyszczeń do powietrza, światła)
ograniczenie zasobów wody dla mieszkańców i turystów oraz
dla przemysłu i usług (przez zużycie wody)
utrudnienia w ruchu drogowym dla mieszkańców (przez
zwiększenie natężenia ruchu pojazdów)
ograniczenia w wykorzystaniu terenu (w wyniku zajęcia
terenu, obecności gazociagu)
poprawa walorów krajobrazowych, przywrócenie możliwości
zagospodarowania obszaru (dzięki usunięciu elementów)
utrudnienia w ruchu drogowym do jednostki wojskowej (w
Pogorzelicy) (w wyniku zwiększenia natężenia ruchu
pojazdów)

Oddziaływania
oceniono jako
niewielkie lub
nieistotne.

Oddziaływania
oceniono jako
niewielkie lub
nieistotne.

Oddziaływania
oceniono jako
pomijalne.
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Poszukiwanie i
wydobycie
surowców

•

ograniczenie działań poszukiwawczo-rozpoznawczych na
koncesji Trzebiatów 60/2009/Ł (w wyniku zajęcia
terenu/zmiany sposobu użytkowania)

Oddziaływania
oceniono jako małe.

Poniżej zawarto podsumowanie charakterystyki środowiska, wyników oceny oddziaływania oraz
kluczowe wnioski dla każdego receptora w wariancie preferowanym Niechorze-Pogorzelica.
Morfologia dna i batymetria
Charakterystyka środowiska
Przeprowadzony został kompleksowy program badań wszystkich elementów ekosystemu
morskiego, który posłużył do wyznaczenia właściwości fizyczno-chemicznych morza, w tym
morfologii dna morskiego i batymetrii (ukształtowaniu dna i jego głębokości). Wyniki wskazują,
że dno morskie na trasie rurociągu charakteryzuje się zmiennościami, które są wynikiem
naturalnych procesów w środowisku morskim.
Na trasie rurociągu dno morskie po około dwóch pierwszych kilometrach od brzegu osiąga 14 m
głębokości. Przez kolejne 20 km głębokość waha się w przedziale 14-18 m. W kolejnym odcinku
występują lokalne wypłycenia dochodzące nawet do 12 m. Za tą strefą zmiennej głębokości
następuje wolne i proporcjonalne pogłębianie. Najgłębsze miejsce, na trasie rurociągu jest położone
na głębokości około 58 m.
Wyniki oceny oddziaływania
Na etapie budowy gazociągu może dochodzić do zmiany ukształtowania dna i zmian głębokości,
jednak w minimalnym stopniu. Będą one związane z zakopywaniem rurociągu, lub przygotowaniem
dna do jego ułożenia. Prace układania gazociągu będą prowadzone na niewielkiej przestrzeni i będą
się stopniowo przemieszczać wzdłuż trasy gazociągu. Samo ułożenie gazociągu na dnie, w stosunku
do głębokości morza (kilkadziesiąt metrów), nie będzie powodować istotnych zmian, gdyż średnica
gazociągu wynosi zaledwie około jednego metra, a na głębokościach mniejszych niż 20 m zakłada
się, że gazociąg będzie zakopany w dnie.
Podczas wykonywania wykopu, w którym będzie ułożony rurociąg lub na potrzeby mikrotunelu,
wykopany urobek może być składowany wzdłuż trasy gazociągu. W wyniku naturalnych procesów
związanych z falowaniem, prądami morskimi tak powstały nasyp będzie rozmywany i dno w tych
miejscach wróci do stanu sprzed wystąpienia oddziaływania.
Wnioski
•
•

Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie wpływać w sposób znaczący na ukształtowanie dna
morskiego i zmiany głębokości.
Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową i eksploatacją
rurociągu powodować znaczące oddziaływania na dno morskie.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.1 Raportu.
Hydrologia i jakość wód morskich
Charakterystyka środowiska
W ramach badań środowiskowych przebadano parametry wód morskich takie jak: zasolenie,
temperatura, zawartość tlenu, przejrzystość wody i zawartość zawiesiny, poziom eutrofizacji,
odczyn wody morskiej, występowanie prądów morskich, falowanie, poziom morza, zawartość
substancji biogennych i zanieczyszczeń.
Wyniki badań prowadzonych na potrzeby inwestycji zostały uzupełnione przez wyniki badań
prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, obejmującego sieć stacji na całej
polskiej części Morza Bałtyckiego.
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Uzyskane wyniki badań potwierdzają stan ekologiczny wód w rejonie realizacji inwestycji jako
typowy dla polskich obszarów morskich.
Wyniki oceny oddziaływania
Budowa i eksploatacja gazociągu na morzu będzie wiązała się z oddziaływaniami na jakość wody
głównie w związku ze wzburzeniem osadów na dnie morskim, emisją ciepła czy uwalnianiem
niewielkich ilości cynku i aluminium z systemu ochrony przeciwkorozyjnej rurociągu.
Wszystkie oddziaływania na jakość wody, związane z realizacją Przedsięwzięcia w obszarze
morskim, będą dotyczyły niewielkiej przestrzeni i a ich zasięg będzie się przemieszczał wraz
z postępem prac wzdłuż trasy układanego rurociągu. Oznacza to, że parametry wody zostaną
zakłócone jedynie w stopniu małym, w niewielkim obszarze i po ustaniu prac powrócą do stanu
pierwotnego.
Zmiany parametrów wód morskich będą pośrednio wpływać na inne elementy środowiska takie jak
plankton, organizmy żyjące na dnie, ryby, ssaki morskie czy ptaki. Będą to jednak oddziaływania
nieznaczące, zwłaszcza ze względu na niewielkie stężenia powstałej zawiesiny w wodzie oraz
szybkie tempo jej opadania na dno.
Na jakość wody mogą wpłynąć zdarzenia takie jak rozszczelnienie gazociągu i uwolnienie gazu
ziemnego. Jest to jednak zdarzenie nieplanowane i mało prawdopodobne ze względu na stosowane
środki bezpieczeństwa.
Wnioski
•
•

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na jakość wód morskich.
Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową i eksploatacją
rurociągu powodować znaczące oddziaływania na jakość wód morskich.
Zmiany parametrów wód morskich pośrednio wpłyną na organizmy morskie, ale wpływ ten nie
będzie istotny.

•

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.2 Raportu.
Geologia, osady powierzchniowe
Charakterystyka środowiska
W trakcie badań środowiskowych pobrano próbki osadów z dna morskiego w dziewięciu różnych
miejscach. Ich wyniki potwierdziły, że warunki panujące w miejscu realizacji Przedsięwzięcia są
typowe dla Morza Bałtyckiego, a zawartość zanieczyszczeń w osadach nie przekracza
obowiązujących norm.
Wyniki oceny oddziaływania
Prace polegające na układaniu i zakopywaniu rurociągu będą powodowały wzburzenie osadów
zalegających na dnie morza i przemieszczanie się ich w formie zawiesiny. Efekt ten będzie dotyczył
jednak stosunkowo niedużego obszaru, na którym aktualnie będą prowadzone prace budowlane,
stężenie osadów w toni wodnej nie będzie większe niż powstające w wyniku sztormu, a czas
opadania osadów na dno nie przekroczy 1 dnia. Podczas tego procesu mogą zostać uwolnione do
toni wodnej zanieczyszczenia, która są związane z osadami. Ponieważ jednak ich ilość w osadach
nie przekracza określonych norm, nie spowoduje to istotnych zanieczyszczeń wody i będzie miało
miejsce tylko w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu. Wzburzenie osadów ma także pozytywne
strony – dojdzie do ich napowietrzenia i zmniejszenia zanieczyszczenia co poprawi ich jakość.
Wnioski
•

Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie wpływała znacząco na dno morskie i jakość osadów na
żadnym z etapów, nawet w przypadku wystąpienia zdarzeń nieplanowanych.
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•

Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową i eksploatacją
rurociągu powodować znaczące oddziaływania na środowisko morskie.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.3 Raportu.
Klimat i jakość powietrza na morzu
Charakterystyka środowiska
Morze Bałtyckie znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego, o dużej zmienności sezonowej.
Temperatura powietrza waha się od ok. -30 °C w zimie, do 30 °C w lecie. Średnia roczna prędkość
wiatru na Morzu Bałtyckim wynosi od 6 do 8 m/s, wartości niższe niż 6 m/s mierzone są w strefie
przybrzeżnej, natomiast większe od 7 m/s na otwartym morzu. Usłonecznienie (czyli sumaryczna
liczba godzin, podczas którego na określone miejsce padają bezpośrednio promienie słoneczne) dla
Bałtyku wynosi między 1 592 (Lund, Szwecja) a 1 881 (stacja Visby, Szwecja). Zachmurzenie na
obszarze Bałtyku jest dość duże. Liczba dni z opadami na wybrzeżu Bałtyku waha się od 158 do
182 dni. W zależności od regionu na Morzu Bałtyckim może występować pokrywa lodowa.
Modelowanie zmian klimatu wskazuje na dalszy wzrost temperatury na obszarze Morza Bałtyckiego
i wzrost ten nadal będzie większy niż odpowiadający mu wzrost średniej temperatury na świecie.
Wzrost temperatury powierzchni morza może wynosić około 2 °C w południowej części Morza
Bałtyckiego i około 4 °C w północnych częściach pod koniec tego stulecia. Przewiduje się, że
warstwa wód powierzchniowych będzie ogrzewać się mocniej niż warstwy przy dnie we wszystkich
częściach Morza Bałtyckiego. W kolejnych dekadach może wzrastać poziom morza i może dochodzić
do częstszych gwałtownych zdarzeń pogodowych, jak sztormy, czy ulewy.
Wpływ na jakość powietrza mają liczne statki pływające po Bałtyku i ich emisje.
Wyniki oceny oddziaływania
Oszacowano, że prace budowlane przyczynią się w nieznacznym stopniu do wzrostu zanieczyszczeń
w powietrzu, ze względu na małą liczbę statków i maszyn biorących udział w pracach budowlanych.
Ich aktywność przyczyni się do wzrostu dotychczasowej emisji CO2 o ok. 0.77%, NOx o ok. 0,33%
i SOx o ok. 0,25% i będzie miał miejsce tylko przez czas budowy gazociągu. Na etapie eksploatacji
będą to wartości niezauważalne. Taka skala oddziaływań nie pogorszy jakości powietrza ani nie
wpłynie na klimat w obszarze Morza Bałtyckiego.
Ważnym aspektem jest to, że sama realizacja Przedsięwzięcia przyczyni się do zmiany
(modernizacji) sektora energetycznego w Polsce i wypełniania celów unijnej polityki w zakresie
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Większa dostępność, konkurencyjnego cenowo gazu
ziemnego przyczyni się do rozwoju elektrowni systemowych i indywidualnych pieców opalanych
tym paliwem, które emitują znacznie mniej zanieczyszczeń do powietrza niż źródła opalane
węglem. Będzie to pozytywny wpływ na ogólne zmniejszenie emisji i poprawę powietrza w Polsce.
Większy udział energetyki gazowej w systemie elektroenergetycznym pozwoli na dynamiczny
rozwój nieemisyjnych odnawialnych źródeł energii.
Gazociąg zostanie wybudowany zgodnie z restrykcyjnymi normami i zasadami, dzięki czemu będzie
odporny na zmiany w środowisku, które mogą nastąpić w wyniku zmian klimatu podczas całego
okresu jego eksploatacji.
Wnioski
•

•

Przedsięwzięcie nie będzie powodować znaczących negatywnych oddziaływań na klimat
i jakość powietrza, na żadnym z etapów, zarówno pojedynczo jak i w powiązaniu z innymi
przedsięwzięciami.
Projekt Baltic Pipe jest ważnym narzędziem wykonawczym strategii wdrażania polityki
klimatycznej Unii Europejskiej.
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Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.4 Raportu.
Podwodny klimat akustyczny
Charakterystyka środowiska
W ramach badań środowiskowych wykonano pomiary obecnego poziomu hałasu podwodnego.
Wyniki badań potwierdziły, że poziom hałasu na obszarach planowanej budowy gazociągu jest
wysoki ale nie odbiega od klimatu akustycznego na Morzu Bałtyckim.
Wyniki oceny oddziaływania
Prace polegające na układaniu lub zakopywaniu rurociągu nie będą powodowały odczuwalnego
wzrostu hałasu pod wodą. Największą emisję hałasu będzie powodować zrzucanie materiału
skalnego ze statków za pomocą dedykowanych rur zrzutowych w celu zasypania i stabilizacji
rurociągu. Jego poziom nie spowoduje jednak przekraczania hałasu tła typowego dla Morza
Bałtyckiego w tym rejonie.
W sytuacji odkrycia na trasie rurociągu przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego
i braku możliwości ominięcia lub usunięcia, może zostać podjęta decyzja o kontrolowanej detonacji
tych przedmiotów w morzu. W takiej sytuacji chwilowy poziom hałasu może istotnie wzrosnąć. Jest
to jednak zdarzenie nieplanowane, a prawdopodobieństwo jego wystąpienia jest bardzo małe.
Jeżeli jednak wystąpi, będzie powodować istotne oddziaływania wtórne na ryby i ssaki morskie, co
zostanie opisane poniżej.
Wnioski
•
•

Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie wpływała na podniesienie poziomu hałasu podwodnego.
Wyjątkiem
jest
wystąpienie
kontrolowanej
detonacji
niewybuchów,
jednak
prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest bardzo małe.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.5 Raportu.
Krajobraz
Charakterystyka środowiska
W miejscu budowy Przedsięwzięcia dominuje zalesiony pas wydm. W odległości ok. 400 m
w kierunku wschodnim (licząc od terenu przeznaczonego pod budowę stacji zaworowej gazu)
znajduje się teren o przekształconym krajobrazie. Jest to ogrodzony teren wojskowy
z ograniczonym wstępem dla osób niepowołanych z budynki do obsługi i przechowywania
materiałów wojskowych.
Wyniki oceny oddziaływania
Plac budowy nie będzie widoczny z plaży, kluczowych tras turystycznych oraz z punktów
widokowych. W tym obszarze naturalną barierę stanowi las. Wyjście gazociągu na ląd będzie
wykonane metodą bezwykopową (mikrotunelem), dzięki czemu teren plaży i wydm nie zostanie
zniszczony ani zamknięty. Gazociąg będzie instalacją podziemną. Także stacja zaworowa będzie
zlokalizowana pod ziemią w betonowych komorach.
Przebieg podziemnej, kablowej linii elektroenergetycznej zasilającej stację zaworową został
zaplanowany wzdłuż drogi dojazdowej do stacji zaworowej oraz wzdłuż istniejących dróg leśnych.
Dzięki temu maksymalnie ograniczono obszar na którym konieczna będzie wycinka drzew.
Oddziaływanie na krajobraz będzie zatem minimalne i ograniczone do okresu budowy, kiedy
w krajobrazie leśnym pojawią się maszyny budowlane i samochody obsługujące budowę.
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Wnioski
•

•

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na krajobraz – plac budowy, a później
elementy gazociągu na etapie eksploatacji nie będą wyeksponowane i nie będą widoczne
z miejsc o istotnych walorach turystycznych.
Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogłyby w kumulacji z budową i eksploatacją
rurociągu istotnie wpłynąć na krajobraz.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.6 Raportu.
Geologia, wody podziemne i powierzchniowe na lądzie
Charakterystyka środowiska
Według podziału hydrograficznego Polski, Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze
dorzecza Odry, w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Inwestycja będzie
realizowana w znacznej odległości od wód powierzchniowych (rzek, jezior itp.). Badania
geologiczne przeprowadzone w ramach badań środowiskowych pozwoliły określić budowę podłoża
w miejscu lokalizacji Przedsięwzięcia. Na jej podstawie stwierdzono warstwy występowania wód
podziemnych (warstwy wodonośne). Wyniki badań potwierdziły brak ryzyka wystąpienia osuwisk.
Wyniki oceny oddziaływania
Wykonanie wejścia na ląd gazociągu metodą bezwykopową (mikrotunelem pod brzegiem) zapewni
brak oddziaływania na ukształtowanie terenu, geologię oraz budowę brzegu. Prace ziemne
w wyniku budowy elementów gazociągu będą ograniczały się do niewielkiego obszaru, dzięki czemu
oddziaływanie będzie minimalne.
Wierzchnia warstwa gleby (istotna dla późniejszego odtworzenia roślinności) będzie zdjęta podczas
budowy i po zakończeniu prac zostanie ponownie wykorzystana, a teren zostanie przywrócony do
stanu sprzed budowy z wyjątkiem niewielkiego obszaru stacji zaworowej gazu oraz pasa terenu
bezpośrednio nad rurociągiem, który ze względów bezpieczeństwa pozostanie niezadrzewiony.
Może wystąpić konieczność odwodnienia obszaru budowy, czyli takiego zabezpieczenia wykopu,
aby nie był zalewany przez wody znajdujące się w gruncie. W takiej sytuacji może dojść do
obniżenia zwierciadła wód podziemnych. Planowane jest zastosowanie ścianek szczelnych, które
zabezpieczą wykopy przed spływem wody. Ewentualne obniżenie zwierciadła wód nie wystąpi
w tym przypadku poza terenem placu budowy. Przy instalacji linii kablowej zapewniającej dostęp
energii elektrycznej dla stacji zaworowej gazu ewentualne odwodnienia, jeśli będą konieczne, będą
krótkotrwałe. Przy przyjętych założeniach projektu, prace budowlane nie wpłyną na poziom i jakość
wód podziemnych, w związku z tym nie pogorszą ich stanu.
Wnioski
•

•
•

Budowa Przedsięwzięcia oraz późniejsze jego funkcjonowanie nie wpłyną na budowę
geologiczną, wody podziemne i powierzchniowe w miejscu lokalizacji. Nie będzie powodowało
także oddziaływań na glebę.
Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogłyby wspólnie z budową i eksploatacją
rurociągu wpłynąć na zwiększenie oddziaływań.
Szczegółowy plan robót budowlanych zostanie wyznaczony na etapie opracowania projektu
budowlanego w oparciu o szczegółowe badania geologiczne (tzw. badania geotechniczne) oraz
modelowania hydrogeologiczne prac odwodnieniowych.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.7 Raportu.
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Klimat i jakość powietrza na lądzie
Charakterystyka środowiska
Stan jakości powietrza w miejscu realizacji Przedsięwzięcia jest bardzo dobry – stężenia
pomierzone w miejscowości Pogorzelica są wielokrotnie niższe od tych wskazywanych w normach
jako dopuszczalne.
Wyniki oceny oddziaływania
Prace na etapie budowy rurociągu będą źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W celu oceny
ich skali zostały wykonane modelowania rozchodzenia się zanieczyszczeń w powietrzu. Były one
podstawą do stwierdzenia, że prace budowlane nie przyczynią się do przekroczenia wyznaczonych
norm jakości powietrza poza terenem budowy. Wyjątkiem jest stężenie dwutlenku azotu, które
może zostać nieznacznie przekroczone w odległości do 50 m poza terenem budowy. Będzie to
jednak sporadyczne zdarzenie.
Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie stwarzać zagrożenia dla środowiska. Ze względu na znaczne
oddalenie placu robót od najbliższych obszarów mieszkalnych oraz otoczenie terenu budowy lasem,
prace nie będą powodowały uciążliwości dla mieszkańców. W tym przypadku zieleń pełni funkcję
izolacyjną i ograniczy rozprzestrzenianie zanieczyszczeń.
Nie będzie występowała emisja zanieczyszczeń w czasie eksploatacji, zaś podczas usuwania
rurociągu emisja zanieczyszczeń będzie podobna jak na etapie budowy.
Wnioski
•
•

•

Przedsięwzięcie nie będzie powodowało zagrożenia dla środowiska i nie będzie źródłem
uciążliwości dla mieszkańców w zakresie zanieczyszczeń powietrza.
Prace związane z budową inwestycji nie będą istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza
i nie wpłyną na klimat. Nie ma zatem potrzeby stosowania specjalnych dodatkowych działań
ograniczających emisję zanieczyszczeń.
Ze względu na znaczne oddalenie terenu planowanych prac od najbliższych zabudowań
mieszkalnych nie jest wymagane prowadzenia monitoringu stanu jakości powietrza w trakcie
trwania prac budowlanych.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.8 Raportu.
Lądowy klimat akustyczny
Charakterystyka środowiska
W celu oceny wielkości rozchodzenia się hałasu, który będzie powstawał podczas prac budowlanych
wykonano modelowanie, które określa jak daleko hałas może być słyszalny przy wykonywaniu
poszczególnych działań.
Na potrzeby oceny oddziaływania na środowisko zmierzono poziom hałasu w miejscach gdzie ma
być zlokalizowany rurociąg. Wynoszą one w porze dziennej (w godzinach 6-22): 36,3 dB(A)
i w porze nocnej (w godzinach 22-6): 35,2 dB(A). Dopuszczalne wartości hałasu w obszarach
mieszkalnych oraz przebywania turystów zgodnie z normami wynoszą w porze dziennej
w godzinach 6:00 ÷ 22:00: 55 dB i w porze nocnej w godzinach 22:00 ÷ 6:00: 45 dB.
Wyniki oceny oddziaływania
Największy hałas będzie emitowany podczas wbijania grodzic (ścianek szczelnych izolujących
wykop przed napływem wody). Wyniki modelowania wskazują, że normy związane z poziomem
hałasu nie zostaną przekroczone i prace nie będą uciążliwe dla mieszkańców i turystów. Uzyskane
wyniki dla najbliższych terenów zamieszkanych i turystycznych to: w porze dziennej (w godzinach
6-22): 38,2 dB(A) i w porze nocnej (w godzinach 22-6): 29,9 dB(A). Dla porównania około 40 dB
to poziom hałasu porównywalny do normalnej rozmowy, a 30 dB do tykania zegara.
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Na etapie eksploatacji nie wystąpią działania emitujące hałas, zaś na etapie likwidacji poziom
hałasu nie będzie większy niż na etapie budowy. Oceniono również, że wibracje powodowane przez
użycie ciężkiego sprzętu na placu budowy będą pomijalne i nie będą odczuwalne przez
mieszkańców ani środowisko przyrodnicze poza placem budowy.
Wnioski
•

•
•

Znaczne oddalenie najbliższych zabudowań oraz lokalizacja terenu robót w lesie, sprawiają,
że hałas i wibracje powstałe podczas prac budowlanych nie będą uciążliwe dla mieszkańców
i turystów. Oddziaływania nie będą także stwarzać zagrożenia dla środowiska.
Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogłyby w kumulacji z budową i eksploatacją
rurociągu wpłynąć na zwiększenie poziomu hałasu i wibracji.
Nie zachodzi potrzeba stosowania specjalnych, dodatkowych działań ograniczających hałas
i wibracje.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.9 Raportu.
Plankton
Charakterystyka środowiska
Na potrzeby Przedsięwzięcia, w strefie jego potencjalnego oddziaływania w polskich obszarach
morskich przeprowadzone zostały badania środowiskowe planktonu, tj. organizmów unoszących
się biernie w toni wodnej. Określona została struktura gatunków oraz liczebność tych grup
organizmów, oraz jej zmiany sezonowe.
Uzyskane wyniki badań są zgodne z aktualną wiedzą na temat planktonu w polskich obszarach
morskich. Żaden z gatunków planktonu występujących w strefie budowy gazociągu nie jest objęty
ochroną na podstawie prawa krajowego lub unijnego.
Wyniki oceny oddziaływania
Realizacja Przedsięwzięcia może wpływać na funkcjonowanie planktonu. Wpływ ten wynika
w głównej mierze ze wzburzenia osadów z dna morskiego do toni wodnej w trakcie budowy.
Wzburzony osad ograniczyć dostęp światła i pogorszyć warunki życia organizmów planktonowych.
Czas trwania tego wzburzenia będzie jednak bardzo krótki (maksymalnie kilkanaście godzin),
a skutki niezauważalne, zwłaszcza biorąc pod uwagę dużą zmienność sezonową planktonu i krótki
okres życia.
Plankton jest dla niektórych organizmów podstawowym pożywieniem i istotnym ogniwem łańcucha
pokarmowego, dlatego oceniono czy wpływ na plankton będzie oznaczać również oddziaływanie na
inne organizmy. Pomijalny charakter oddziaływań na plankton pozwala stwierdzić również brak
wpływu na dalsze ogniwa łańcucha pokarmowego.
Wnioski
•
•

Przedsięwzięcie będzie w sposób niezauważalny wpływać na plankton, nie dojdzie także do
oddziaływań na inne organizmy, których plankton jest głównym pokarmem.
Nie zidentyfikowano działań ani przedsięwzięć, zarówno w ramach realizacji Przedsięwzięcia ani
poza jego realizacją, które mogły by spowodować istotną kumulację oddziaływań na plankton.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.10 Raportu.
Siedliska denne, fitobentos, zoobentos
Charakterystyka środowiska
Bentos to organizmy, których tryb życia jest związany z dnem, fitobentos to organizmy roślinne,
natomiast zoobentos to organizmy zwierzęce.
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W ramach kampanii badań środowiska przeprowadzono analizę dostępnych danych literaturowych
oraz pobrano próbki w obszarze gdzie planowana jest instalacja rurociągu. Wyniki wskazują na
brak występowania gatunków roślin naczyniowych zakorzenionych w dnie piaszczystym
i występowanie incydentalne tylko jednego gatunku makroglonów. Zidentyfikowano również dwa
siedliska zoobentosu o typowym składzie gatunkowym dla tego obszaru – jeden typowy dla dna
miękkiego, a drugi typowy dla dna twardego i kamienisk. Obydwa siedliska mają bardzo ważne
znaczenie jako pożywienie dla ryb, ptaków morskich i ssaków morskich.
Wyniki oceny oddziaływania
Na etapie budowy gazociągu będzie dochodziło do oddziaływania na organizmy bentosowe przez
ich fizyczne zniszczenie w miejscu ułożenia lub zakopania rurociągu. Będzie to miało miejsce na
bardzo ograniczonym obszarze, biorąc pod uwagę jego małą średnicę. Na bentos będzie także
oddziaływać wzburzenie osadów, wzrost mętności wody i ich ponowne opadanie, powodujące
przykrycie organizmów warstwą opadającego osadu.
Z uwagi na prowadzenie prac w danym czasie na małym obszarze, który będzie się przesuwał
w miarę postępu instalacji wzdłuż trasy układania gazociągu – wzburzenie osadów będzie
następowało stopniowo. Przy ocenie uwzględniono tempo instalacji (w najdalej idącym scenariuszu
jest to od 100 do 800 m na godzinę), krótki czas utrzymywania się zawiesiny w wodzie (średni czas
utrzymania się zawiesiny w wodzie to kilka godzin) oraz cienką warstwę jaką utworzy opadający
osad (jedynie na kilku kilometrach kwadratowych warstwa osadów osiągnie grubość 1 cm).
Oddziaływania związane ze wzburzeniem osadów nie będą zatem istotne, a ich skala nie będzie
większa niż wzburzenie i osadzanie się osadów jakie ma miejsce podczas sztormu.
Zniszczenie siedlisk bentosowych w miejscu układania/zakopania gazociągu będzie odwracalne –
po zainstalowaniu rurociągu organizmy ponownie zasiedlą zajęty obszar, a pełne ich odtworzenie
nie przekroczy pięciu lat. W przypadku gdy gazociąg nie zostanie zakopany wystąpi pozytywne
zjawisko odbudowywania się siedlisk – nazywane efektem „sztucznej rafy”. Na twardym podłożu
gazociągu osiedlą się nowe organizmy, w tym zwłaszcza cenne dla ryb i ptaków morskich małże,
które nie osiedliłyby się na podłożu piaszczystym.
Wnioski
•
•
•

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na siedliska denne oraz gatunki związane
z dnem, także w przypadku wystąpienia oddziaływań nieplanowanych.
Oddziaływania na siedliska denne będą powodować oddziaływania pośrednie na ryby i ptaki
morskie, nie będą to jednak oddziaływania znaczące.
Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogłyby wspólnie z budową i eksploatacją
rurociągu powodować znaczące oddziaływania na siedliska denne i organizmy denne.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.11 Raportu.
Ryby
Charakterystyka środowiska
Na potrzeby inwestycji przeprowadzono całoroczne badania ryb na trasie gazociągu Baltic Pipe
i w obszarze sąsiadującym, na którym mogą występować oddziaływania. Badania przeprowadzono
z wykorzystaniem różnych narzędzi połowowych, takich jak sieci stawne czy włoki.
Wyniki badań potwierdziły typowy dla tego obszaru Morza Bałtyckiego skład gatunkowy ryb, gdzie
wśród poławianych ryb dominują: dorsz, stornia, śledź, szprot. W połowach badawczych,
przeprowadzonych w rejonie inwestycji, odnotowano larwy dwóch gatunków podlegający ochronie
częściowej – dennik i babka.
Nie stwierdzono na badanym obszarze występowania ikry, co wskazuje na brak obszarów tarła
w strefie oddziaływań Przedsięwzięcia.
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Wyniki oceny oddziaływania
Główne oddziaływania Przedsięwzięcia na ryby wystąpią na etapie budowy i późniejszej likwidacji
gazociągu. Większość z nich będzie pomijalna lub mała. Najistotniejsze oddziaływania będą
związane z zakopywaniem lub usuwaniem rurociągu (na etapie likwidacji) i obejmują zniszczenie
siedlisk dennych oraz ograniczenie bazy pokarmowej w odniesieniu do niektórych gatunków
o znaczeniu dla rybołówstwa. Istotne znaczenie ma tez wzburzanie i osiadanie osadów dennych.
Oddziaływanie to ma znaczenie w przypadku najbardziej wrażliwych na zmiany środowiska
młodocianych osobników, może też powodować płoszenie stad i ławic ryb. Oddziaływania te będą
jednak odczuwalne lokalnie (w promieniu kilku kilometrów od gazociągu). Nie wpłyną istotnie na
funkcjonowanie populacji ryb w regionie.
Potencjalnie groźnym oddziaływaniem na ryby może być hałas związany z detonacjami
przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego. Nie jest to jednak oddziaływanie planowane,
gdyż w przypadku znalezienia takich niewybuchów przed ułożeniem gazociągu będą one albo
omijane albo wydobywane w celu zniszczenia na lądzie. W przypadku konieczności dokonania takiej
eksplozji, w celu ograniczenia do minimum negatywnych skutków dla ryb (trwałego uszkodzenia
ciała i/lub śmierci), przed przeprowadzeniem detonacji zalecone jest przeprowadzenie sonarowej
obserwacji rejonu potencjalnej detonacji w celu zweryfikowania obecności stad i ławic ryb w strefie
oddziaływania. W przypadku stwierdzenia ich występowania zaleca się wstrzymanie wykonania
detonacji.
Wnioski
•

•
•
•

Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie powodować znaczących negatywnych oddziaływań na
ryby podczas zaplanowanego procesu inwestycyjnego ani w trakcie eksploatacji w żadnym
z rozważanych wariantów.
W przypadku konieczności dokonania kontrolowanej detonacji znalezionych niewybuchów na
dnie morskim, konieczne będzie zastosowanie działań minimalizujących.
Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową, eksploatacją
i likwidacją rurociągu powodować znaczące oddziaływania na ryby.
Ryby są pożywieniem dla ssaków i ptaków morskich, dlatego oddziaływania Przedsięwzięcia
na ryby wpływają też pośrednio na te zwierzęta. Nie będą to jednak oddziaływania znaczące.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.12 Raportu.
Ssaki morskie
Charakterystyka środowiska
Podczas całorocznych badań ssaków morskich w rejonie realizacji inwestycji stwierdzono obecność
morświna, nie zaobserwowano zaś fok ani podczas obserwacji morskich ani na brzegu morza.
Największą aktywność morświny wykazywały w okresie letnim, a nieco mniejszą w okresie
wiosennym. W pozostałych okresach morświny pojawiały się na badanym obszarze tylko
okazjonalnie. Aktywność ssaków morskich na obydwu rozważanych trasach rurociągu była
podobna.
Wyniki oceny oddziaływania
Ssaki morskie są wrażliwe na hałas podwodny, który może występować podczas realizacji
Przedsięwzięcia, związany z ruchem statków i układaniem materiału skalnego na dnie. Ze względu
jednak na duży poziom hałasu w Morzu Bałtyckim oraz niewielkim natężeniem wytwarzanego
hałasu podczas prac budowlanych rurociągu, oddziaływania w postaci płoszenia ssaków morskich
czy też maskowania ich sygnałów komunikacyjnych nie będą miały istotnego znaczenia.
Potencjalnie groźnym oddziaływaniem na morświny, podobnie jak w przypadku ryb może być hałas
związany z kontrolowanymi detonacjami znalezionych przedmiotów wybuchowych pochodzenia
wojskowego (jedynie w przypadku braku możliwości ich ominięcia lub kontrolowanej detonacji na
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lądzie). W takim przypadku, w celu ograniczenia do minimum negatywnych skutków dla ssaków
morskich (utrata stała lub czasowa słuchu lub uszkodzenie ciała), przed przystąpieniem do
detonacji zalecone jest prowadzenie obserwacji ssaków morskich i wstrzymanie się z jej
wykonaniem w przypadku stwierdzenia obecności ssaków morskich w strefie potencjalnych
oddziaływań oraz nie wykonywanie detonacji w okresie letnim o największej aktywności morświna
w rejonie inwestycji.
W trakcie eksploatacji rurociągu wystąpi oddziaływanie pozytywne, związane z ograniczeniem
przyłowów w sieci rybackie ssaków w strefie bezpieczeństwa ustanowionej nad rurociągiem.
Przyłowy ssaków morskich (zaplątanie w sieci) to jedna z najważniejszych presji na te zwierzęta
ze strony ludzi.
Wnioski
•

•

•
•

Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie powodować znaczących negatywnych oddziaływań na
ssaki morskie podczas zaplanowanego procesu inwestycyjnego ani w trakcie eksploatacji
w żadnym z rozważanych wariantów.
W przypadku konieczności dokonania kontrolowanej detonacji znalezionych niewybuchów na
dnie morskim, konieczne będzie zastosowanie działań minimalizujących, które spowodują
wypłoszenie ssaków morskich z obszaru na którym mogłoby dojść do negatywnego
oddziaływania na nie.
Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary Natura 2000, których przedmiotem ochrony
jest morświn.
Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową i eksploatacją
rurociągu powodować znaczące oddziaływania na ssaki morskie.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.13 Raportu.
Ptaki morskie
Charakterystyka środowiska
Wybrzeże polskie Bałtyku jest bardzo ważnym miejscem zimowania wielu gatunków ptaków
morskich. Podczas badań ptaków morskich w lokalizacji Przedsięwzięcia stwierdzono 21 gatunków
ptaków morskich. Najliczniejsze gatunki to: lodówka, markaczka, uhla, alka i nurzyk, mewa
srebrzysta i nury (czarno i rdzawoszyi). Inne gatunki ptaków występowały sporadycznie.
Wyniki badań na potrzeby Baltic Pipe są spójne z wynikami monitoringów ptaków zimujących na
polskich obszarach morskich wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
zgodnie z którym gatunkiem zdecydowanie dominującym była lodówka, następnie markaczka
i uhla.
Wyniki oceny oddziaływania
Oceną wpływu realizacji Przedsięwzięcia objęto gatunki najliczniej występujące na obszarze
Przedsięwzięcia, które mogą być wrażliwe na oddziaływania. Oddziaływania negatywne będą
związane przede wszystkim z etapem budowy i ewentualnej likwidacji. Głównym oddziaływaniem
jest płoszenie ptaków wywołane obecnością i ruchem statków instalacyjnych czy sporadycznie
statków serwisowych (na etapie eksploatacji), ale także hałasem związanym z budową/likwidacją
gazociągu. Oddziaływanie nie będzie jednak istotne ze względu na niewielką liczbę
zaangażowanych statków (1-2 statki na etapie budowy, do tego kilka statków dostawczych),
niewielki zasięg płoszenia (ok. 1,5 km wokół miejsca budowy), a także fakt, że hałas powodowany
przez Przedsięwzięcie nie będzie się różnił od hałasu generowanego przez liczne statki pływające
na Morzu Bałtyckim.
Przedsięwzięcie może wpływać na bazę pokarmową ptaków (organizmy denne i ryby). Jest to
szczególnie istotne dla ptaków, które w miejscu Przedsięwzięcia zdobywają pokarm – lodówka,
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markaczka i uhla. Prace budowlane spowodują zniszczenie i ograniczenie zasobów pożywienia.
Oddziaływanie to będzie występowało jednak w ograniczonym obszarze prac na morzu.
Wystąpi również oddziaływanie pozytywne – po zainstalowaniu rurociągu na jego powierzchni będą
powstawały nowe siedliska, bogate w małże stanowiące główne pożywienie zimujących kaczek.
Zjawisko to nazywane jest efektem „sztucznej rafy”. Ponadto w trakcie eksploatacji rurociągu
wystąpi oddziaływanie pozytywne, związane z ograniczeniem przyłowów w sieci rybackie ptaków
nurkujących za pożywieniem w strefie bezpieczeństwa ustanowionej nad rurociągiem. Przyłowy
ptaków morskich (zaplątanie w sieci) to jedna z najważniejszych presji na te zwierzęta ze strony
ludzi.
Wnioski
•

•
•

Zidentyfikowane oddziaływania będą występowały na małym obszarze, gdzie prowadzone będą
prace budowlane/demontażowe. Po ich zakończeniu organizmy denne ponownie zasiedlą
obszar instalacji. W związku z tym realizacja Przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływać
na ptaki morskie w żadnym z rozważanych wariantów.
Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary Natura 2000, których przedmiotem ochrony
są ptaki morskie.
Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogłyby wspólnie z budową i eksploatacją
rurociągu powodować znaczące oddziaływania na ptaki morskie.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.14 Raportu.
Nietoperze migrujące
Charakterystyka środowiska
Niektóre gatunki nietoperzy wykonują sezonowe przeloty nad Morzem Bałtyckim - wiosenna
i jesienna migracja. W ramach badań środowiskowych przeprowadzono nasłuchiwanie ich
aktywności w obszarze budowy rurociągu. Na tej podstawie zidentyfikowano 6 gatunków.
Nietoperze zidentyfikowane podczas badań nie różnią się od tych typowo występujących w regionie
Morza Bałtyckiego w okresie migracji.
Wyniki oceny oddziaływania
Uzyskane wyniki świadczą o niewielkiej aktywności nietoperzy migrujących nad obszarem budowy
gazociągu. Budowa gazociągu nie wpłynie w żaden istotny sposób na możliwość odbycia migracji
nietoperzy. W prace na etapie budowy zaangażowane będą 1-2 statki. Jest to niewielka liczba w
porównaniu z pozostałym ruchem statków na Morzu Bałtyckim. Oznacza to, że realizacja Baltic Pipe
nie wpłynie na dotychczasowe zachowania nietoperzy.
Wnioski
•

Realizacja Przedsięwzięcia, na każdym etapie i nawet w kumulacji z innymi projektami, nie
będzie powodować istotnych oddziaływań na nietoperze migrujące nad Morzem Bałtyckim.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.15 Raportu.
Bioróżnorodność w obszarze morskim
Charakterystyka środowiska
Bioróżnorodność to zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji. Obejmuje
zróżnicowanie genów, gatunków oraz ekosystemów. W dużym uproszczeniu mianem
bioróżnorodności często określa się sumę gatunków lub ekosystemów w analizowanym obszarze.
Dane o bioróżnorodności morskiej w obszarze wyznaczonym do budowy rurociągu potwierdzają
niski jej stan określony w ramach badań bałtyckich HELCOM.
Wyniki oceny oddziaływania
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Oceny wpływu realizacji Przedsięwzięcia na bioróżnorodność biologiczną przeprowadzono w oparciu
o ocenę jej poszczególnych elementów, do których zaliczają się: plankton, siedliska denne,
plankton, ryby, ssaki i ptaki morskie. Dla każdego z tych elementów oddzielnie oraz dla wszystkich
łącznie wykonano ocenę wpływu Przedsięwzięcia na stan różnorodności biologicznej.
Na podstawie przeprowadzonej oceny nie stwierdzono istotnego wpływu Przedsięwzięcia na
poszczególne elementy środowiska, w związku z czym nie stwierdzono również wpływu na
bioróżnorodność. Przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływań, które mogłyby zmniejszać
różnorodność biologiczną takich jak: zniszczenia funkcji ekosystemów, znaczącej utraty
powierzchni oraz rozproszenia siedlisk gatunków i chronionych siedlisk przyrodniczych; izolacji
siedlisk gatunków oraz objętych ochroną siedlisk przyrodniczych; zmniejszenie ilości gatunków;
utraty różnorodności genetycznej w obrębie jednego gatunku.
Wnioski
•

Przedsięwzięcie nie wpłynie na różnorodność biologiczną obszarów morskich w żadnym
z rozpatrywanych wariantów.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.16 Raportu.
Obszary chronione na obszarach morskich
Charakterystyka środowiska
Przedsięwzięcie znajduje się w obrębie 3 obszarów chronionych na morzu: obszar Natura 2000
Zatoka Pomorska (PLB990003), obszar Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej (PLH990002)
oraz Morski Obszar Chroniony HELCOM nr 170 Zatoka Pomorska, których celem jest ochrona
siedlisk i gatunków ptaków, ssaków i ryb. Poniżej opisano jedynie wpływ na obszar HELCOM.
Oddziaływania na obszary Natura 2000 zostały opisane w kolejnym podrozdziale.
Wyniki oceny oddziaływania
Wyniki wykonanych badań środowiskowych dla ptaków morskich, ssaków i ryb potwierdzają, że nie
dojdzie do powstania znaczących dla nich oddziaływań. Oznacza to tym samym, że nie zostanie
zaburzone funkcjonowanie obszarów chronionych, w których są one przedmiotem ochrony.
W ramach obszaru HELCOM Zatoka Pomorska, jednym ze zidentyfikowanych presji na środowisko
jest zanieczyszczenie wód odpadami stałymi i mikroodpadami. Odpady powstałe podczas budowy
i eksploatacji Przedsięwzięcia nie będą wyrzucane do wody. Będą one gromadzone i następnie
przekazane do usunięcia. Oznacza to, że Przedsięwzięcie nie przyczyni się w tym zakresie do
zanieczyszczenia wód.
Potencjalnie groźnym oddziaływaniem jest emisja hałasu przy kontrolowanej detonacji
niewybuchów, co zostało wcześniej opisane przy okazji oceny oddziaływania na ssaki morskie.
W związku z tym zaproponowano działania minimalizujące, dzięki którym oddziaływanie nie będzie
znacząco negatywnie wpływać na te zwierzęta, w szczególności na morświna, będącego
przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej.
Wnioski
•
•

Realizacja Przedsięwzięcia, na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji, nie przyczyni się do
powstania znaczących oddziaływań na cele ochrony Obszaru HELCOM Zatoka Pomorska.
W przypadku konieczności dokonania kontrolowanej detonacji znalezionych niewybuchów na
dnie morskim, konieczne będzie zastosowanie działań minimalizujących, które spowodują
wypłoszenie ssaków morskich z obszaru na którym mogłoby dojść do negatywnego
oddziaływania na nie.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.17 Raportu.
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Natura 2000 na obszarach morskich
Charakterystyka środowiska
Jak wspomniano powyżej trasa rurociągu w części morskiej znajduje się w zasięgu obszarów:
Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003, którego celem jest ochrona gatunków ptaków oraz ich
siedlisk oraz Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002, którego celem jest ochrona
siedliska przyrodniczego (Piaszczyste ławice) oraz morświna i ryby z gatunku parposz.
Wyniki oceny oddziaływania
Wyniki ocen oddziaływania na ryby, ssaki i ptaki morskie potwierdzają, że większość oddziaływań
będzie miała ograniczony zasięg i będą występowały w krótkim czasie. Po zakończeniu prowadzenia
prac warunki środowiska morskiego będą ulegały stabilizacji, co oznacza, że wypłoszone gatunki
będą powracały do wcześniejszych obszarów.
Jedynie w przypadku ssaków morskich, które są przedmiotem ochrony Natura 2000 Ostoja na
Zatoce Pomorskiej PLH990002 istnieje ryzyko wystąpienia oddziaływań znaczących związanych
z ewentualną koniecznością wykonania kontrolowanej detonacji niewybuchów pozostawionych na
dnie morskim. Nie jest to jednak działanie planowane. W cel minimalizacji zaproponowano
odpowiednie działania polegające na monitorowaniu obecności ssaków i ich ewentualnym
wypłoszeniu z obszaru, na którym mogłoby dojść do negatywnego oddziaływania na nie.
W okresie eksploatacji gazociągu wystąpi pozytywne oddziaływanie w postaci ograniczenia presji
ze strony rybołówstwa na ssaki morskie i ptaki morskie w strefie ochronnej utworzonej wzdłuż
gazociągu, o szerokości do 500 m.
Wnioski
•

Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie znacząco oddziaływać na integralność, spójność
i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002, ani obszaru
Natura 2000 Zatoka Pomorska PLB990003 pod warunkiem zastosowania proponowanych
działań minimalizujących.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.18 Raportu.
Środowisko przyrodnicze na lądzie
Charakterystyka środowiska
Przeprowadzona została charakterystyka środowiska w zasięgu potencjalnych oddziaływań
powodowanych przez Przedsięwzięcie w zakresie: obszarów i obiektów chronionych, korytarzy
ekologicznych, zbiorowisk roślinnych, chronionych gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt.
Na terenie planowanym pod budowę stacji zaworowej gazu, dróg dojazdowych i linii kablowej
elektroenergetycznej zidentyfikowano 7 gatunków roślin chronionych, w tym: 1 gatunek rośliny
naczyniowej – bażyna czarna i 6 pospolicie występujących w lasach gatunków mchów. Wszystkie
powyższe gatunki występują również w sąsiedztwie planowanego obszaru budowy Przedsięwzięcia.
Nie zidentyfikowano chronionych gatunków grzybów. W odniesieniu do zwierząt, w rejonie
Przedsięwzięcia stwierdzono: 32 gatunki ptaków lęgowych, co najmniej 6 gatunków nietoperzy, 2
gatunki gadów, 6 gatunków bezkręgowców.
W zasięgu potencjalnego oddziaływania Przedsięwzięcia występują wyłącznie obszary Natura 2000
(oba warianty zlokalizowane są w granicach obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas
Nadmorski PLH320017, natomiast wariant Niechorze-Pogorzelica dodatkowo w granicach obszaru
Natura 2000 Wybrzeże Trzebiatowskie PLB320010). Sieć obszarów Natura 2000 powstała w celu
zachowania określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważane są za cenne
i zagrożone w skali całej Europy.
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Przedsięwzięcie znajduje się również w granicach północnego korytarza ekologicznego Pobrzeża
Zachodniopomorskie. Jest to korytarz leśny typu uzupełniającego (korytarz krajowy). Korytarzem
ekologicznym nazywany jest obszar, który umożliwiają migrację (przemieszczanie się) roślin,
zwierząt lub grzybów.
Wyniki oceny oddziaływania
W odniesieniu do roślinności, na etapie budowy i eksploatacji zidentyfikowane zostały dwa główne
rodzaje oddziaływań, polegające na fizycznym zniszczeniu siedlisk i stanowisk gatunków na etapie
budowy oraz trwałej utracie powierzchni siedlisk gatunków na etapie eksploatacji m.in. w miejscu
stacji zaworowej gazu. Powierzchnia zajęta na etapie budowy pod wszystkie elementy
Przedsięwzięcia (place budowlane, drogę dojazdową, linię kablową elektroenergetyczną) będzie
porównywalna z powierzchnią dwóch boisk piłkarskich. Na etapie eksploatacji teren trwale zajęty
będzie znacznie mniejszy i będzie porównywalny z połową boiska do piłki nożnej. Biorąc pod uwagę
niewielką skalę zajęcia terenu oraz pospolite występowanie gatunków, na które może oddziaływać
Przedsięwzięcie stwierdzono, że oddziaływanie nie wpłynie istotnie na ich populację.
W przypadku zwierząt Przedsięwzięcie może przyczyniać się do zniszczenia/przekształcenia ich
siedlisk/miejsc bytowania w wyniku prac budowlanych. Hałas generowany na placu budowy może
też powodować płoszenie i niepokojenie zwierząt. Mogą również wystąpić inne, mniej znaczące
oddziaływania jak utknięcie płazów/gazów w wykopach czy koleinach lub zderzenie zwierząt
z pojazdami zaangażowanymi w prace budowlane. Oddziaływania te nie będą znaczące ze względu
na niewielką skalę i możliwość przemieszczania się zwierząt, pomimo to zarekomendowano objęcie
obszaru budowy nadzorem przyrodniczym, który będzie czuwał nad właściwą, bezpieczną dla
przyrody, realizacją inwestycji.
W odniesieniu do siedlisk bytowania zwierząt i roślin, może dochodzić do ich utraty lub zmiany
warunków ich funkcjonowania. Dotyczy to szczególnie ptaków, w mniejszym stopniu dla nietoperzy.
Organizacja placu budowy wymaga wycinki drzew, na których mogłyby gniazdować ptaki. Część
tego obszaru zostanie ponownie zalesiona, jednak obszar stacji zaworowej gazu i wąski korytarz
bezpośrednio nad gazociągiem i wzdłuż linii kablowej pozostaną wylesione przez cały okres
eksploatacji, w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury. Spowoduje to zniszczenie i na
części obszaru całkowitą utratę stanowisk lęgowych ptaków. Strata kilku miejsc lęgowych nie
wpłynie jednak na populację gatunku. Rekomenduje się jednak, aby planowana wycinka była
prowadzona poza okresem lęgowym – czyli z wyłączeniem okresu od 1 marca do 15 września –
aby uniknąć zniszczenia już utworzonych na drzewach gniazd. W przypadku nietoperzy wycinka
drzew może mieć pozytywny efekt – powstałe korytarze będą wykorzystywane przez nietoperze
w trakcie przelotów, schronienia lub miejsc żerowania.
Poziom hałasu w sąsiedztwie placu budowy nie będzie na tyle wysoki, aby mógł powodować
uszkodzenie słuchu czy też trwałe lub tymczasowe przesunięcie progu słyszenia u ptaków. Ptaki
będą się przemieszczać unikając hałasu, dzięki czemu nie będzie występował problem komunikacji
pomiędzy osobnikami. Realizacja Przedsięwzięcia nie spowoduje utrudnienia migracji ptaków
i zwierząt.
Wnioski
•

•

Realizacja Przedsięwzięcia w rozważanych wariantach, nawet w powiązaniu z innymi
inwestycjami, nie będzie w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko
przyrodnicze, w tym rośliny i zwierzęta, a także ich siedliska i korytarze ekologiczne.
W celu zminimalizowania oddziaływania na środowisko przyrodnicze rekomenduje się objęcie
etapu budowy nadzorem przyrodniczym.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.19 Raportu.
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Bioróżnorodność w części lądowej
Charakterystyka środowiska
W obszarze części lądowej inwestycji zidentyfikowano wiele gatunków roślin, zwierząt, w tym
gatunków chronionych, które są istotnym elementem różnorodności biologicznej. W ramach badań
środowiskowych zidentyfikowano 7 gatunków flory, w tym 6 gatunków mchów; zidentyfikowano 32
gatunki ptaków lęgowych, co najmniej 6 gatunków nietoperzy, 2 gatunki gadów oraz 6 gatunków
bezkręgowców. Potwierdzono również występowanie istotnego siedliska przyrodniczego – lasy
mieszane i bory na wydmach nadmorskich.
Wyniki oceny oddziaływania
Oceny wpływu realizacji Przedsięwzięcia na bioróżnorodność biologiczną przeprowadzono w oparciu
o ocenę jej poszczególnych elementów (roślin, zwierząt, siedlisk). Dla każdego z tych elementów
oddzielnie oraz dla wszystkich łącznie wykonano ocenę wpływu Przedsięwzięcia na stan
różnorodności biologicznej.
W wyniku oceny stwierdzono, że Przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływań, które mogłyby
zmniejszać różnorodność biologiczną takich jak: zniszczenia funkcji ekosystemów, znaczącej utraty
powierzchni oraz rozproszenia siedlisk gatunków i chronionych siedlisk przyrodniczych; izolacji
siedlisk gatunków oraz objętych ochroną siedlisk przyrodniczych; zmniejszenie ilości gatunków;
utraty różnorodności genetycznej w obrębie jednego gatunku.
Wnioski
•

W żadnym z rozważanych wariantów budowy rurociągu nie przewiduje się, aby mogło dojść
do zmniejszenia różnorodności biologicznej obszaru lądowego.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.20 Raportu.
Obszary Natura 2000 na lądzie
Charakterystyka środowiska
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w granicach obszaru Natura 2000 Trzebiatowsko-Kołobrzeski
Pas Nadmorski (PLH320017). Obszar ten wyznaczony został w celu ochrony gatunków roślin
i zwierząt z wyłączeniem ptaków oraz siedlisk przyrodniczych.
Przedsięwzięcie w wariancie Niechorze-Pogorzelica będzie zlokalizowane w obrębie trzech
chronionych siedlisk, przy czym w obszarze planowanym pod budowę znajdują się dwa z nich:
•
•

2180 – Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich;
2130 – Nadmorskie wydmy szare* (niewielki fragment pod kablową linię elektroenergetyczną).

Na potrzeby przedsięwzięcia przeprowadzono inwentaryzację, która potwierdziła, że rośliny
i zwierzęta chronione w ramach powyższych siedlisk nie znajdują się w strefie zasięgu oddziaływań
powodowanych przez realizację rurociągu.
Dodatkowo Przedsięwzięcie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 Wybrzeże
Trzebiatowskie (PLB320010). Obszar ten, wyznaczony został w celu ochrony gatunków ptaków
i ich siedlisk. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, w obszarze Przedsięwzięcia oraz w zasięgu
jego oddziaływań nie stwierdzono występowania stanowisk ani siedlisk gatunków ptaków, które są
przedmiotem ochrony tego obszaru.
Wyniki oceny oddziaływania
Jednym z kluczowych oddziaływań jest zniszczenie stosunkowo niewielkiego obszaru siedliska
przyrodniczego tj. lasów mieszanych i boru na wydmach nadmorskich w wyniku budowy SZG, drogi
dojazdowej oraz linii elektroenergetycznej. Dojdzie także do zniszczenia części siedliska pod nazwą
„nadmorskie wydmy szare”, na których zlokalizowany zostanie kilkudziesięciometrowy odcinek linii
elektroenergetycznej.
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Po zakończeniu prac plac budowy będzie przywracany do stanu sprzed budowy, co oznacza,
że siedliska będą całościowo lub częściowo odtwarzane. Część obszaru zostanie jednak trwale
zajęta przez elementy przedsięwzięcia (SZG, droga dojazdowa) lub wylesiona (obszar bezpośrednio
nad rurociągiem i kablową linią elektroenergetyczną). Utrata siedlisk nie oznacza jednak jeszcze,
że Przedsięwzięcie będzie istotnie oddziaływać na obszar Natura 2000. W tym celu analizuje się czy
ingerencja w środowisko wpłynie na spójność, integralność sieci obszarów Natura 2000, a także na
przedmioty chronione w ramach wskazanego obszaru. Wyniki oceny pozwoliły stwierdzić,
że wielkość zajętego terenu, a także charakter wykonywanych prac nie będzie znacząco
oddziaływał na wskazane wyżej elementy.
Wnioski
•

•

Przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami
ochrony Natura 2000. Zajęty teren będzie jednak na tyle mały, że nie spowoduje znaczącego
oddziaływania i nie wpłynie negatywnie na integralność obszaru i spójność sieci Natura 2000.
Nie przewiduje się również wpływu na siedliska ptaków będących przedmiotami ochrony
obszaru Natura 2000 – znajdują się one poza obszarem realizacji i oddziaływania
Przedsięwzięcia.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.21 Raportu.
Żegluga i trasy żeglugowe
Charakterystyka środowiska
Morze Bałtyckie jest jednym z najbardziej zatłoczonych mórz na świecie, gdzie transport morski
stanowi 15% światowego transportu towarów drogą morską. Informacje z automatycznego
systemu identyfikacji statków wskazują, że Baltic Pipe przebiega przez jedną z głównych tras
żeglugowych w kierunku wschód-zachód na Bałtyku oraz przez dwie mniej uczęszczane trasy
biegnące z portów w Szczecinie i Świnoujściu na Bornholm oraz wzdłuż polskiego wybrzeża.
Wyniki oceny oddziaływania
Realizacją Przedsięwzięcia będzie wiązała się z ograniczeniem żeglugi i kotwiczenia w pobliżu
statków wykorzystywanych do układania rurociągu. Statki niezwiązane z budową będą
zobowiązane ominąć obszar budowy, co jednak nie powinno stanowić istotnego utrudnienia ze
względu na swobodę żeglugi i brak innych ograniczeń w najbliższym sąsiedztwie. Zakaz żeglugi
może wynieść maksymalnie 1,5 km od aktualnego miejsca układania i będzie się przesuwać wraz
z postępem prac w tempie około 2,5 do 4 km na dzień. Oddziaływanie będzie zatem chwilowe
i ograniczone w przestrzeni. Informacje o miejscu układania rurociągu będą podawane do
wiadomości jednostkom pływającym w rejonie inwestycji, w związku z czym utrudnienia nie będą
istotne.
W miejscach przecięcia tras żeglugowych, gdzie mogłoby wystąpić ryzyko zahaczenia dnem statku
o rurociąg (np. trasa wzdłuż polskiego wybrzeża, na głębokościach poniżej 15 m) lub uszkodzenia
go przez awaryjnie zrzucane kotwice rurociąg zostanie zakopany lub zabezpieczony warstwą
materiału skalnego.
Podczas budowy i eksploatacji gazociągu może potencjalnie dojść do kolizji statków poruszających
się po trasach żeglugowych ze statkami wykorzystywanymi przy realizacji i obsłudze
Przedsięwzięcia. Istnieje również ryzyko uszkodzenia gazociągu przez kotwice statków. W ramach
przeprowadzonej analizy ryzyka potwierdzono niski poziom ryzyka pod warunkiem zastosowania
takich działań jak: wysyłanie powiadomień do pobliskich jednostek, wyznaczenie obszarów
bezpiecznych i wykorzystanie systemu automatycznej identyfikacji do monitorowania ruchu
statków.
Na etapie eksploatacji rurociąg nie będzie powodował utrudnień dla żeglugi.
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Wnioski
•

•
•

•
•

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na żeglugę i trasy żeglugowe, podczas
zaplanowanego procesu inwestycyjnego ani w trakcie eksploatacji, w żadnym
z rozważanych wariantów.
W miejscach krzyżowania z trasami żeglugowymi rurociąg zostanie odpowiednio
zabezpieczony poprzez zakopanie lub przykrycie warstwą materiału skalnego.
Ryzyko wystąpienia kolizji statków na morzu w związku z realizacją Przedsięwzięcia oraz
ryzyko uszkodzenia gazociągu przez kotwice statków jest na akceptowalnym poziomie pod
warunkiem zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową i eksploatacją
rurociągu powodować znaczące oddziaływania na możliwość żeglugi na morzu.
Oba warianty Przedsięwzięcia będą w podobnym stopniu oddziaływać na żeglugę i trasy
żeglugowe.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.22 Raportu.
Rybołówstwo komercyjne
Charakterystyka środowiska
Rybołówstwo komercyjne jest wykonywane prawie na całym Bałtyku przez wszystkie kraje
w regionie. Podstawowymi gatunkami ryb poławianymi przez polskich rybaków w Morzu Bałtyckim
są: dorsz, szprot, śledź, łosoś, troć i ryby płaskie, dodatkowo poławiane są gatunki ryb
słodkowodnych, takich jak sandacz, leszcz, okoń, płoć.
Na podstawie sprawozdań połowowych składanych przez wszystkie jednostki rybackie, a także na
podstawie satelitarnego systemu monitoringu statków (obejmującego tylko statki rybackie powyżej
12 m długości) możliwe było określenie intensywnie poławianych obszarów. Przeanalizowano
również ilość statków zarejestrowanych w portach i przystaniach w pobliżu przedsięwzięcia oraz
dane dotyczące połowów rekreacyjnych.
Średnia produktywność rybacka liczona w kilogramach na kilometr kwadratowy wynosi około 4000
kg/km2. W obszarach, przez które przebiega Przedsięwzięcie produktywność wahała się od 659 do
4 171 kg/km2, przy czym na większości obszarów produktywność była znacznie niższa od średniej
kraju.
Ryby poławiane na obszarach, przez które przebiega Przedsięwzięcie dostarczane były do portów
i przystani rybackich zlokalizowanych w: Kołobrzegu, Mrzeżynie, Dziwnowie, Dźwirzynie i Rewalu.
W obszarze Przedsięwzięcia najczęściej wykorzystywane są sieci stawne (około 60%) oraz włoki
pelagiczne (25%). Włoki denne, czyli narzędzia najbardziej narażone w przypadku zahaczenia
o gazociąg stanowią około 10%.
Wyniki oceny oddziaływania
Obecność rurociągu na dnie może powodować ryzyko uszkodzenia narzędzi połowowych
ciągnionych po dnie (np. włoki). Prawdopodobnie rurociąg zostanie zakopany w dnie w strefie
przybrzeżnej na głębokościach mniejszych niż 20 m, nie można jednak wykluczyć, że na pewnych
odcinkach zostanie ułożony na dnie gdzie może stanowić przeszkodę dla połowów.
W celu zabezpieczenia rurociągu, na etapie eksploatacji administracja morska może ustanowić tak
zwaną strefę bezpieczeństwa ograniczającą połowy. Szerokość tej strefy może wynieść nie więcej
niż 500 m po każdej stronie rurociągu (maksymalnie korytarz o szerokości 1 km). Wykluczenie
obszaru nie musi oznaczać strat dla rybołówstwa, ponieważ obszar wykluczony będzie stosunkowo
niewielki w porównaniu do dostępnych obszarów połowowych, a statki rybackie mogą przenieść się
na inne łowiska.
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Realizacja Przedsięwzięcia na morzu będzie wiązała się z ograniczeniem żeglugi i kotwiczenia
w pobliżu statków wykorzystywanych do układania rurociągu. Dotyczy to również statków
rybackich. Jak wskazano w części dotyczącej żeglugi oddziaływanie będzie chwilowe i ograniczone
w przestrzeni i dzięki właściwemu przekazywaniu informacje o aktualnym miejscu instalacji
utrudnienia nie będą istotne.
Wpływ na rybołówstwo jest powiązany z oddziaływaniami na ryby. W ramach oceny oddziaływania
nie stwierdzono znaczącego oddziaływania Przedsięwzięcie na ryby, w tym gatunki poławiane
komercyjnie.
Wnioski
•

•

•

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na rybołówstwo w żadnym
z wariantów, podczas prawidłowo i planowo przebiegającego procesu budowy, eksploatacji
i likwidacji.
Oddziaływania Przedsięwzięcia mogą się kumulować z oddziaływaniami odcinka gazociągu
poza granicami polskich obszarów morskich, gdzie polscy rybacy również prowadzą połowy.
W wyniku kumulacji nie wystąpią oddziaływania znaczące.
Skala i znaczenie oddziaływań na rybołówstwo komercyjne będzie nieco większa w wariancie
Rogowo (w porównaniu z wariantem Niechorze-Pogorzelica), ponieważ przebiega on przez
obszary intensywniejszych połowów.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.23 Raportu.
Archeologia i dziedzictwo kulturowe na morzu
Charakterystyka środowiska
Na potrzeby oceny oddziaływania na dziedzictwo kulturowe przeprowadzona została analiza
dostępnych dokumentów, spisów i wykazów znanych obiektów archeologicznych zlokalizowanych
w strefie potencjalnych oddziaływań podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe oraz części gazociągu
związanej z wyjściem na ląd i SZG. Według danych archiwalnych w pobliżu przebiegu wariantu
Niechorze-Pogorzelica zlokalizowane są jedynie dwa wraki, które nie widnieją w wykazie zabytków
i nie mają istotnej wartości dla dziedzictwa kulturowego. Jeden z wraków znajduje się
w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej trasy przebiegu gazociągu.
Przeprowadzone badania dna morskiego nie potwierdziły obecności tych obiektów, które mogą
jednak zostać odkryte przy dokładniejszych badaniach. Zgodnie z zasadą przezorności wraki
uwzględniono w ocenie oddziaływania na dziedzictwo kulturowe.
Nie potwierdzono również obecności dowodów osadnictwa z epoki kamiennej, kiedy to dzisiejszy
obszar przybrzeżny nie był zalany wodą.
Wyniki oceny oddziaływania
Oddziaływania dotyczą jedynie potencjalnych wraków w pobliżu przebiegu wariantu NiechorzePogorzelica i obejmują przede wszystkim możliwość uszkodzenia tych obiektów przy wykonywaniu
wykopu w dnie morskich lub przez kotwice statków instalacyjnych. Jeśli obecność wraku zostanie
potwierdzona trasa rurociągu zostanie tak zaprojektowana by go ominąć. W związku z tym
oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe zostało uznane za nieznaczące.
Podczas instalacji rurociągu może dość także do odkrycia nieznanych do tej pory obiektów
archeologicznych, w takim przypadku zostaną poinformowane odpowiednie organy i podjęte
działania zgodne z obowiązującym prawem polskim.
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Wnioski
•

•
•

•

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obiekty istotne z punktu widzenia
dziedzictwa kulturowego w żadnym z rozważanych wariantów podczas zaplanowanego procesu
inwestycyjnego ani w trakcie eksploatacji oraz likwidacji.
Nie zidentyfikowano innych przedsięwzięć, które mogły by wspólnie z budową, eksploatacją
czy likwidacją rurociągu powodować znaczące oddziaływania na dziedzictwo kulturowe.
W przypadku nieplanowanego zdarzenia jakim jest odkrycie nowych obiektów
archeologicznych, zastosowane zostaną odpowiednie procedury zgodnie z prawem polskim
ograniczające ryzyko uszkodzenia obiektów.
Obiekty archeologiczne potencjalnie występują jedynie w przypadku wariantu NiechorzePogorzelica, choć nie zostały potwierdzone wynikami badań i nie przewiduje się znaczących
oddziaływań na nie. Można więc uznać, że oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe obu
wariantów będzie porównywalne.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.24 Raportu.
Kable, rurociągi i morskie farmy wiatrowe
Charakterystyka środowiska
Na dnie Morza Bałtyckiego znajduje się wiele czynnych i nieczynnych kabli telekomunikacyjnych,
elektroenergetycznych czy rurociągów. Przedsięwzięcie będzie potencjalnie krzyżować się
z nieczynnym kablem telekomunikacyjnym oraz kablem o nieznanym statusie (traktowany jako
nieczynny). Badania dna morskiego nie potwierdziły jednak ich obecności.
Planowana jest także budowa infrastruktury światłowodowej Eastern Light, która będzie przecinać
trasę przebiegu Baltic Pipe w pobliżu polskiego wybrzeża, brak jest jednak szczegółowych
informacji o harmonogramie ani przebiegu tej inwestycji.
W Polsce nie ma obecnie żadnej morskiej farmy wiatrowej, są one jednak planowane. Zgodnie
z projektowanym obecnie Planem zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich
wariant Niechorze-Pogorzelica nie przebiega przez obszar, który został przeznaczony pod budowę
farm wiatrowych na morzu. Ponadto, pierwsze elektrownie wiatrowe powstaną przynajmniej kilka
lat po zakończeniu budowy gazociągu.
Wyniki oceny oddziaływania
W przypadku potwierdzenia obecności kabli podmorskich lub w przypadku nowych inwestycji
miejsca krzyżowań zostaną zabezpieczone materiałem skalnym, żeby uchronić infrastrukturę przed
uszkodzeniem. Może to utrudnić serwisowanie i naprawę, będzie to jednak oddziaływanie
ograniczone do miejsca przecięcia się inwestycji.
Obecność rurociągu w wariancie wybranym do realizacji i ewentualnej strefy bezpieczeństwa wokół
niego nie spowoduje wykluczenia obszarów pod budowę morskich farm wiatrowych.
Wnioski
•

•

•

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na kable, rurociągi i morskie farmy wiatrowe
w żadnym z rozważanych wariantów podczas zaplanowanego procesu inwestycyjnego ani
w trakcie eksploatacji oraz likwidacji.
Oddziaływania Przedsięwzięcia mogą kumulować się z oddziaływaniami planowanej inwestycji
Eastern Light, brak jest jednak szczegółowych informacji na temat jej realizacji. Nawet
w przypadku wystąpienia kumulacji oddziaływania nie będą znaczące.
Pod kątem oddziaływania, oba warianty można uznać za porównywalne, z nieznaczną
przewagą na korzyść wariantu Niechorze-Pogorzelica.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.25 Raportu.
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Poszukiwanie i wydobycie surowców
Charakterystyka środowiska
W granicach korytarzy przebiegu Przedsięwzięcia nie występują koncesje wydobywcze ani
udokumentowane złoża surowców mineralnych. Wariant Rogowo przebiega jednak przez obszary
gdzie potencjalnie występują złoża węglowodorów (potencjalna koncesja poszukiwawcza „Ustronie
N”) oraz obszar potencjalnego występowania piasku do zasilania plaży. Wariant wybrany do
realizacji jest zlokalizowany poza tymi obszarami.
Wyniki oceny oddziaływania
Realizacja Przedsięwzięcia w wariancie wybranym do realizacji nie spowoduje utrudnień
w poszukiwaniu surowców, w tym gazu ziemnego i ropy naftowej oraz piasku na potrzeby zasilania
plaży.
Wnioski
•

•
•

Przedsięwzięcie
nie
będzie
znacząco
oddziaływać
na
możliwość
poszukiwania
i wydobycia surowców w żadnym z rozważanych wariantów podczas zaplanowanego procesu
inwestycyjnego ani w trakcie eksploatacji oraz likwidacji.
Oddziaływania Przedsięwzięcia mogą się kumulować z planowaną inwestycją Eastern Light,
brak jest jednak szczegółowych informacji na temat jej realizacji.
Wariant Niechorze-Pogorzelica nie koliduje z obszarami potencjalnego występowania
surowców, może zostać zatem uznany za korzystniejszy wariant pod względem oddziaływania
na możliwość ich wydobycia niż wariant Rogowo.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.26 Raportu.
Obszary wojskowe na obszarach morskich
Charakterystyka środowiska
Z punktu widzenia obronności Państwa istotne znaczenie mają obszary morskie wykorzystywane
do ćwiczeń Marynarki Wojennej, lotnictwa i obrony rakietowej. Poligony i trasy dotarcia do nich są
konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno w obszarze Morza Bałtyckiego, jak i poza nim.
Trasa rurociągu nie przebiega przez poligony, kotwicowiska ani infrastrukturę techniczną
wykorzystywanych przez polskie Siły Zbrojne na morzu. Przedsięwzięcie będzie jednak przebiegać
przez tory wodne Marynarki Wojennej prowadzące na obszary ćwiczeń wojskowych.
Wyniki oceny oddziaływania
Instalacja gazociągu może powodować chwilowe ograniczenia dla żeglugi (także jednostek
Marynarki Wojennej) wokół statków wykorzystywanych przy budowie i likwidacji Przedsięwzięcia.
Ograniczenia będą jednak miały charakter lokalny (maksymalnie do 1,5 km od statku) i będą
przemieszczały się wraz z postępem prac. Statki będą mogły swobodnie opłynąć miejsca, w którym
aktualnie będzie instalowany rurociąg.
Budowa gazociągu będzie oznaczać dodatkową ilość statków poruszających się po trasach
żeglugowych. Kilka dodatkowych jednostek jest jednak pomijalna biorąc pod uwagę, że w każdej
chwili po Morzu Bałtyckim porusza się ponad 1500 statków.
Trasa przebiegu Przedsięwzięcia nie koliduje z obszarami wykorzystywanymi na potrzeby ćwiczeń
wojskowych i nie utrudni możliwości poruszania się jednostek Marynarki Wojennej, w związku
z czym nie ma zagrożenia dla obronności państwa.
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Wnioski
•

•
•

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszary militarne w żadnym
z rozważanych wariantów podczas zaplanowanego procesu inwestycyjnego ani w trakcie
eksploatacji oraz likwidacji.
Trasa Przedsięwzięcia nie przebiega przez obszary ćwiczeń wojskowych, a sama budowa nie
spowoduje utrudnienia poruszania się jednostek Marynarki Wojennej.
Oddziaływanie Przedsięwzięcia na obszary militarne w każdym z rozważanych wariantów
można uznać za równoważne.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.27 Raportu.
System monitoringu środowiska i badania morskie
Charakterystyka środowiska
Polskie obszary morskie objęte są Programem Państwowego Monitoringu Środowiska, w ramach
którego mierzone są różne parametry, w tym fizyczne, biologiczne i chemiczne (np. stężenie
zawiesiny, fitoplankton, stężenie substancji chemicznych, hałas podwodny itp.).
W rejonie Przedsięwzięcia znajdują się 3 stacje monitoringu wód przybrzeżnych (do około 5 km od
brzegu) oraz 2 stacje monitoringu wód morskich (w większej odległości od brzegu). Ponadto,
w pobliżu portów/przystani w Kołobrzegu, Mrzeżynie i Niechorzu prowadzone są połowy badawcze
ryb. Cały obszar polskiego morza, w tym obszary objęte Przedsięwzięciem, są także objęte
Monitoringiem Zimujących Ptaków Morskich.
Wyniki oceny oddziaływania
Główne oddziaływania na stacje monitoringu związane są z etapem budowy tj. wykonywaniem
wykopu w dnie morskim, układaniem w nim gazociągu i zasypywaniem. Podczas instalacji osad na
dnie ulega wzburzeniu i może powodować zaburzenie wyników pomiarów przejrzystości wody.
Wzburzeniem osady opadają jednak średnio po kilku godzinach, w związku z tym nie wpłynie to
istotnie na wyniki pomiarów. Stacja badawcza, na której mierzony jest hałas podwodny znajduje
się w dużej odległości od planowanej trasy rurociągu, w związku z czym inwestycja nie zaburzy
wyników pomiarów.
Innym potencjalnym oddziaływaniem jest ograniczenie żeglugi dla statków badawczych względem
statków uczestniczących przy budowie i likwidacji rurociągu. Tempo układania rurociągu nie
spowoduje jednak ograniczeń dla wykonywania badań na morzu.
Oceniono również oddziaływania i ryzyko wystąpienia zdarzenia nieplanowanych np. wyciek ropy
w wyniku kolizji statków lub konieczność detonacji niewybuchów znajdujących się na dnie, które
mogłyby wpłynąć na wyniki badań na morzu. Ryzyko wystąpienia tych zdarzeń jest jednak na tyle
niskie, że nie stwierdzono istotnego oddziaływania.
Wnioski
•
•

•

•
•

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na system monitoringu środowiska i badania
morskie w żadnym z rozważanych wariantów.
Potencjalne oddziaływania są związane wyłącznie z ingerencją w dno (np. instalacja
rurociągu), jednak będą miały charakter chwilowy i ograniczą się do niewielkiego obszaru
wokół obszaru prac.
Ryzyko zdarzeń nieplanowanych takich jak wyciek ropy w wyniku kolizji statków lub
konieczność detonacji niewybuchów uznano za niskie i nie stanowiące zagrożenia dla
możliwości prowadzenia badań na morzu.
W strefie potencjalnych oddziaływań nie stwierdzono innych istniejących ani planowanych
inwestycji, których oddziaływania mogłyby kumulować się z Przedsięwzięciem.
Oddziaływanie Przedsięwzięcia na system monitoringu środowiska i badania morskie
w każdym z rozważanych wariantów można uznać za porównywalne.
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Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.28 Raportu.
Ludność i zdrowie ludzkie
Charakterystyka środowiska
Plany związane z budową gazociągu Baltic Pipe były uwzględniane w lokalnych dokumentach
planistycznych. Realizacja Przedsięwzięcia została zawarte w dokumentacji studiów
uwarunkowania i zagospodarowania przestrzennego. Miejsce wyjścia gazociągu na ląd, plac
budowy i SZG znajdują się w znacznych odległościach od najbliższych miejscowości i są
zlokalizowane w głównej mierze w lesie. W wariancie Niechorze-Pogorzelica najbliższe zabudowania
mieszkalne oddalone są o około 1200 m. Wyznaczona trasa rurociągu nie będzie przechodzić przez
obszary wykorzystywane rolniczo ani przemysłowo, a SZG wybudowana będzie na terenach
należących do Skarbu Państwa.
Głównym źródłem dochodu dla gminy jest sektor gospodarki mieszkaniowej. Duża część
mieszkańców jest zaangażowana w świadczenie usług noclegowych lub gastronomicznych dla
turystów. Dzięki temu kolejnym z głównych źródeł dochodu dla nich i budżetu gminy jest turystyka.
Działalność związana z rybołówstwem i rybactwem nie generują dochodu.
Wyniki oceny oddziaływania
Ze względu na lokalizację Przedsięwzięcia w znacznych odległościach od najbliższej zabudowy
mieszkalnej, hałas generowany na etapie budowy nie przekroczy dopuszczalnych norm. Dodatkowo
las otaczający plac budowy będzie pełnił funkcję wyciszającą. Potwierdzają to wykonane na
potrzeby oceny oddziaływania symulacje rozchodzenia hałasu.
Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie powodowała obniżenia walorów krajobrazowych. Wyjście
gazociągu na ląd zostanie wykonane metodą bezwykopową, co zapewnia, że plaża nie zostanie
zniszczona oraz nie będzie zamykana. Po zakończeniu prac budowlanych miejsca gdzie były
prowadzone prace będą przywracane do stanu pierwotnego czyli do stanu sprzed budowy. Stałemu
wylesieniu zostanie objęty niewielki obszar – to znaczy pas szerokości 4 m, w którym biegnie
zakopany rurociąg, teren usytuowania SZG oraz trasa linii elektroenergetycznej. Sama stacja
będzie niewidoczna – jej elementy będą zakopane pod powierzchnią ziemi. Powyższe w połączeniu
ze znacznym oddaleniem rurociągu od terenów mieszkalnych zapewnią brak wpływu na wartość
nieruchomości.
Prace budowlane będą się wiązały ze wzmożonym ruchem samochodów do placu budowy –
ok. 1381 przejazdów ciężarówek. W najintensywniejszym etapie budowy będzie to 18
pojazdów/dobę przez 3 tygodnie i 15 pojazdów/dobę przez 6 tygodni. Trasa komunikacyjna do
placu budowy może przechodzić przez tereny zamieszkałe oraz tereny o rozproszonej zabudowie.
Bezpośrednia droga dojazdowa do placu budowy jest jednak drogą prowadzącą wyłącznie do
pobliskich obiektów wojskowych. Aby zapobiec dyskomfortu oraz zakłóceń w ruchu drogowym dla
mieszkańców
i turystów, rekomenduje się aby zaplanować czas intensywnego transportu drogowego na potrzeby
budowy poza sezonem turystycznym.
Mimo zidentyfikowanego problemu deficytu wody w sezonie letnim, nie przewiduje się,
aby dodatkowy pobór wód z ujęć gminnych na cele sanitarne i budowlane powodował ograniczenia
zasobów wody dla mieszkańców i turystów.
Realizacja Przedsięwzięcia to także pozytywny wpływ na lokalną gospodarkę – szacuje się
dodatkowy wpływ z podatków do budżetu gminy. Może on wynieść 2% wartości inwestycji.
Wnioski
•

Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie powodowała znaczących oddziaływań na zdrowie
i życie ludności.
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•
•

•

Rekomendowane jest zaplanowanie okresu intensywnego transportu drogowego poza
sezonem turystycznym (lipiec-sierpień).
Przy jednoczesnej realizacji Przedsięwzięcia oraz budowy części lądowej gazociągu może
dochodzić do kumulowania się hałasu oraz wibracji. Jednakże z uwagi na znaczne odległości
od terenów mieszkalnych oraz krótkiego czasu realizacji obu inwestycji w tym samym czasie,
kumulacja oddziaływań nie będzie znacząca.
Z uwagi na większy dystans do zabudowań mieszkalnych i krótszy czas etapu budowy, wariant
Niechorze-Pogorzelica będzie w mniejszym stopniu oddziaływał na mieszkańców niż wariant
Rogowo.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.29 Raportu.
Archeologia i dziedzictwo kulturowe
Charakterystyka środowiska
Na potrzeby oceny oddziaływania na dziedzictwo kulturowe przeprowadzona została analiza
dostępnych dokumentów, spisów i wykazów znanych obiektów archeologicznych zlokalizowanych
w strefie potencjalnych oddziaływań części gazociągu związanej z wyjściem na ląd i SZG.
Wyniki oceny oddziaływania
W wyniku analizy nie zostały zidentyfikowane żadne zabytki ani elementy krajobrazu kulturowego,
na które mogłoby oddziaływać Przedsięwzięcie.
W przypadku odkrycia nowych obiektów zgodne z obowiązującym prawem polskim inwestor jest
zobowiązany do wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
zabezpieczenia przedmiotu i miejsce jego odkrycia oraz zawiadomienia o tym właściwych władz.
Wnioski
•

•

W obszarze oddziaływań Przedsięwzięcia nie zidentyfikowano obiektów o znaczeniu dla
dziedzictwa kulturowego i nie wystąpią oddziaływania z tym związane w żadnym
z rozważanych wariantów.
W przypadku odkrycia obiektów o znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego podczas robót
budowlanych, podjęte zostaną działania zgodnie z obowiązującym prawem polskim.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.30 Raportu.
Turystyka i obszary rekreacyjne
Charakterystyka środowiska
Turystyka jest ważnym elementem w funkcjonowaniu nadmorskich miejscowości. Duża liczba
mieszkańców jest zaangażowana w świadczenie usług noclegowych lub gastronomicznych dla
turystów. Dzięki temu jednym z głównych dochodów do budżetów gmin są podatki właśnie z usług
turystycznych. Co roku liczba turystów się zwiększa, a największy ruch turystyczny skupiony jest
w sezonie letnim i przypada na miesiące: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień.
W przypadku gminy Rewal centrum oferty turystycznej oraz najbliższe zabudowania mieszkalne,
w tym obiekty zakwaterowania turystycznego zlokalizowane są w znacznej odległości od terenu
gdzie będą prowadzone prace budowlane (ok. 1200 m). Teren, gdzie ma być prowadzona
inwestycja nie został uwzględniony w planach gminy obejmujących rozwój oferty i zaplecza
turystycznego.
Wyniki oceny oddziaływania
Budowa gazociągu nie będzie powodowała obniżenia lokalnych walorów krajobrazowych – przejście
gazociągu przez plaże będzie wykonywane metodą bezwykopową, co oznacza, że plaża nie zostanie
naruszona oraz pozostanie otwarta dla turystów. Dodatkowo, prace wykonywane na morzu nie
spowodują pogorszenia jakości wód.
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Szacowny czas trwania etapu budowy w wariancie Niechorze-Pogorzelica wynosi ok. 35 tygodni.
Na potrzeby budowy zostanie zajęty teren o powierzchni łącznie ok. 1,68 ha. Plac budowy będzie
otoczony lasem i nie będzie widoczny z terenów mieszkalnych i turystycznych. Dodatkowo las
będzie pełnił funkcję wyciszania hałasu generowanego przez prace budowlane. Potwierdzają to
symulacje – na terenach mieszkalnych hałas nie przekroczy dopuszczalnych norm.
Prace budowlane będą się wiązały ze wzmożonym ruchem samochodów do placu budowy –
ok. 1381 przejazdów ciężarówek. W najintensywniejszym etapie budowy będzie to 18
pojazdów/dobę przez 3 tygodnie i 15 pojazdów/dobę przez 6 tygodni. W celu zapobiegnięcia
ewentualnych utrudnień w ruchu drogowym zalecane jest zaplanowanie prac budowlanych, które
wymagają częstego transportu drogowego poza największym sezonem turystycznym (lipiec –
sierpień).
Wnioski
•

•

•
•

•

•

Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie powodować znaczących negatywnych oddziaływań na
turystykę i obszary rekreacyjne podczas zaplanowanego procesu inwestycyjnego ani w trakcie
eksploatacji, w żadnym z rozważanych wariantów.
Plac budowy i lokalizacja wyjścia gazociągu na ląd jest zaplanowana w znacznej odległości od
najbliższych zabudowań mieszkalnych i terenów turystycznych – dlatego większość
oddziaływań jest małe lub pomijalne.
W celu ograniczenia wpływu na ruch drogowy zaproponowano, aby intensywny transport
drogowy na potrzeby obsługi budowy prowadzony był poza sezonem turystycznym.
Ewentualne zdarzenia nieplanowane związane z rozszczelnieniem gazociągu i potencjalnym
wybuchem i/lub pożarem uznano za nieznaczące ze względu na zastosowane środki
bezpieczeństwa oraz małe prawdopodobieństwo zdarzenia.
Może wystąpić kumulacja oddziaływań z budową lądowej części gazociągu łączącego gazociąg
podmorski z krajowym systemem przesyłowym. Jednak nawet w przypadku kumulacji
oddziaływania nie będą miały charakteru znaczącego.
Ze względu na lokalizację Przedsięwzięcia oraz charakterystykę oddziaływań wariant
Niechorze-Pogorzelica jest wariantem korzystniejszym dla środowiska.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.31 Raportu.
Obszary wojskowe na lądzie
Charakterystyka środowiska
W wariancie Niechorze-Pogorzelica w odległości ok. 400 m na wschód od planowanej lokalizacji
stacji zaworowej gazu znajduje się kompleks wojskowy K-1712 Mrzeżyno. Wokół kompleksu
określona została strefa ochronna, w której obowiązywać ma zakaz wznoszenia obiektów
użyteczności publicznej, zakaz wznoszenia zabudowy zwartej i rozproszonej oraz budowy dróg
o dużym natężeniu ruchu i autostrad.
Wyniki oceny oddziaływania
Budowa Przedsięwzięcia będzie wiązała się ze zwiększonym ruchem ciężarówek na drodze, która
prowadzi do kompleksu wojskowego. Jest to jednak droga mało uczęszczana i nie spowoduje
istotnego oddziaływania.
Ewentualne zdarzenia nieplanowane związane z rozszczelnieniem gazociągu i potencjalnym
wybuchem i/lub pożarem uznano za nieznaczące ze względu na zastosowane środki bezpieczeństwa
(gazociąg i stacja zaworowa gazu będą całkowicie zakopane w ziemi) oraz małe
prawdopodobieństwo zdarzenia.

64

Wnioski
•
•

Przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na obszary militarne na lądzie
w żadnym z rozważanych wariantów.
Oddziaływanie dotyczy jedynie wariantu Niechorze-Pogorzelica i nie występuje w przypadku
wariantu Rogowo.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.32 Raportu.
Poszukiwanie i wydobycie surowców na lądzie
Charakterystyka
Przedsięwzięcie w obu wariantach będzie przebiegać przez obowiązującą koncesję „Trzebiatów”
obejmującą poszukiwanie i ewentualne wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej. Nie przebiega
natomiast przez tereny złóż czy obszary górnicze.
Wyniki oceny oddziaływania
Budowa Przedsięwzięcia może w niewielkim stopniu ograniczyć możliwość poszukiwania surowców,
jednak obszar wykluczony obejmuje mniej niż 0,05% powierzchni koncesji. Dlatego oddziaływanie
uznano za nieznaczące.
Wnioski
•

•

Przedsięwzięcie przebiega przez obszar koncesji dotyczącą gazu ziemnego i ropy naftowej,
jednak nie będzie znacząco oddziaływać na możliwość poszukiwania lub wydobycia tych
surowców.
Oddziaływanie jest porównywalne dla obu wariantów.

Szczegółowe informacje zawiera Rozdział 9.33 Raportu OOŚ.
16.13 Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii Morskiej i Ramowa Dyrektywa Wodna
W Raporcie OOŚ odniesiono się do celów środowiskowych określonych dla wód morskich
(wynikających z Dyrektywy Ramowej w sprawie Strategii Morskiej – RDMS), wód śródlądowych
i obszarów chronionych (określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej – RDM) oraz do celów
Bałtyckiego Planu Działań HELCOM.
Celem RDSM jest podjęcie działań niezbędnych dla osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu
środowiska wód morskich najpóźniej do 2020 r. W odniesieniu do RDM podstawowym celem jest
osiągnięcie dobrego stanu wód przez wszystkie jednolite części wód oraz osiągnięcie celów
wyznaczonych dla obszarów chronionych ustanowionych dla ochrony wód lub ekosystemów od wód
zależnych. Bałtycki Plan Działań zaś służy osiągnięciu dobrego stanu wód przy uwzględnieniu
zrównoważonego użytkowania cennych zasobów morskich w przyszłości.
Na podstawie przyjętych założeń projektowych, rozwiązań technicznych oraz ustaleń w zakresie
charakterystyki środowiska morskiego i wyników przeprowadzonej oceny oddziaływania, nie
przewiduje się istotnego wpływu realizacji Przedsięwzięcia na możliwość osiągnięcia celów
zawartych w wyżej wymienionych dokumentach.
Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 10 Raportu.
16.14 Oddziaływania skumulowane
W Raporcie dokonano oceny potencjalnej kumulacji oddziaływań Przedsięwzięcia z innymi
przedsięwzięciami będącymi na etapie planowania lub obecnie funkcjonującymi takimi jak np.:
morskie farmy wiatrowe, infrastruktura przesyłowa, inwestycje sektora ropa i gaz, żegluga, stacje
elektroenergetyczne, zabudowa mieszkalna, budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych,
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infrastruktura turystyczna, infrastruktura techniczna, wycinka drzew, zbiorniki retencyjne, obiekty
budowlane.
W szczególności dokonano oceny kumulacji z pozostałymi elementami projektu Baltic Pipe.
Ocena nie wykazała możliwości wystąpienia istotnego wzmocnienia potencjalnych oddziaływań
w części morskiej i lądowej. Nie przewiduje się także znaczących oddziaływań skumulowanych na
obszary Natura 2000.
Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 11 Raportu.
16.15 Oddziaływania transgraniczne
Przeprowadzono ocenę oddziaływania Przedsięwzięcia w zakresie transgranicznym, czyli
oddziaływania wykraczającego poza granice Polski i w tym przypadku obejmujące Danię, Szwecję
i Niemcy. Ocenie podlegają wyłącznie oddziaływania na środowisko o charakterze znaczącym,
jednak w Raporcie przeprowadzono analizę wszystkich zidentyfikowanych oddziaływań pod kątem
możliwości wystąpienia skutków transgranicznych. Z uwagi na skalę, ograniczony zasięg i typ
oddziaływania w części lądowej zostały w całości uznane za niegenerujące poza granice kraju.
Na tej podstawie ocenie pod kątem transgranicznym poddano:
•
•
•
•
•
•

oddziaływanie na jakość powietrza i klimat;
oddziaływanie na ryby;
oddziaływanie na ssaki morskie;
żegluga i trasy żeglugowe;
oddziaływanie na rybołówstwo;
oddziaływanie na obszary Natura 2000.

Oddziaływania, które mogą mieć zasięg transgraniczny, to oddziaływania o charakterze lokalnym,
odwracalnym, o ograniczonym czasie trwania i związane głównie z etapem układania rurociągu.
Największy potencjał wpływu ma wystąpienie oddziaływania nieplanowanego tj. detonacji
napotkanych przedmiotów wybuchowych pochodzenia wojskowego. Prawdopodobieństwo
wydarzenia jest niskie, jednak jego wystąpienie może mieć wpływ na środowisko w części morskiej
Danii. Zastosowanie rekomendowanego zestawu środków minimalizujących pozwala wykluczyć
powstawanie oddziaływań o charakterze znaczącym. Nie stwierdzono oddziaływań bezpośrednich
i pośrednich wpływających na środowisko socjoekonomiczne innych państw.
Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 12 Raportu.
16.16 Działania minimalizujące
Realizacja Przedsięwzięcia nie będzie powodowała oddziaływań znaczących na środowisko
przyrodnicze i społeczne w zakresie planowanych działań projektowych. Mogą wystąpić jednak
oddziaływania znaczące związane ze zdarzeniami nieplanowanymi, zwłaszcza detonacjami
niewybuchów. W celu niedopuszczenia do wystąpienia działań znaczących, a także ograniczenia do
minimum jakichkolwiek oddziaływań Przedsięwzięcia na środowisko, zaproponowano szereg
rekomendacji minimalizujących jego wpływ na etapie projektowania, ale także w przypadku
wystąpienia zdarzeń nieplanowanych. Zalecane jest także, aby działania na każdym z etapów były
wykonywane zgodnie z dobrą praktyką oraz z uwzględnieniem norm oraz przepisów prawnych.
Do kluczowych działań minimalizujących zaliczają się:
•

prowadzenie obserwacji ssaków morskich i stosowanie akustycznych narzędzi odstraszających
w przypadku znalezienia niewybuchów amunicji i podjęcia decyzji o jej detonacji. W przypadku
stwierdzenia obecności ssaków morskich w strefie potencjalnych oddziaływań zalecane jest
wstrzymanie się z jej wykonaniem oraz nie wykonywanie detonacji w okresie letnim
o największej aktywności morświna w rejonie inwestycji;
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•

•
•

prowadzenie obserwacji rejonu potencjalnej detonacji w celu ochrony ryb. W przypadku
stwierdzenia występowania miejsc przebywania larw i narybku gatunków ważnych
i wrażliwych w strefie potencjalnego oddziaływania, zaleca się dostosowanie terminu
przeprowadzenia kontrolowanej eksplozji, tak aby nie była wykonywana w ważnych dla rozwoju
ryb okresie lub zaniechania jej wykonywania w danym miejscu;
objęcie obszaru budowy nadzorem przyrodniczym;
prowadzenie wycinki drzew poza okresem lęgowym ptaków (1 marca – 15 września).

Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 13 Raportu.
16.17 Monitoring porealizacyjny
Celem oceny skuteczności podjętych działań minimalizujących oddziaływania Przedsięwzięcia
prowadzony będzie program monitoringu porealizacyjnego. Program obejmował będzie etap
budowy w zakresie monitoringu rozprzestrzeniania się i stężenia osadów oraz oceny skuteczności
działań ograniczających wpływ na ssaki morskie w przypadku zdarzenia nieplanowanego –
detonacja UXO. Na etapie eksploatacji rurociągu prowadzony będzie monitoring przywracania dna
morskiego, warunków sedymentacji i strefy przybrzeżnej do stanu pierwotnego. Szczegółowy
zakres oraz metodyka monitoringu zostanie uzgodniona z właściwymi organami administracji
środowiskowej i morskiej.
Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 14 Raportu.
16.18 Zakończenie
W Polsce projekt Baltic Pipe jest inwestycją o charakterze pionierskim (pod względem skali,
lokalizacji, specyfiki technicznej), co uniemożliwia porównanie rodzaju i skali oddziaływań z innymi,
podobnymi przedsięwzięciami. Raport został opracowany w oparciu o wiedzę i doświadczenie
innych państw, w których realizowane były analogiczne projekty. Zidentyfikowane luki lub
niedostatki wiedzy nie spowodowały jednak braku rzetelności w opracowaniu oceny oddziaływania
na środowisko.
Więcej informacji znajduje się w Rozdziale 15 Raportu.
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