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WYKAZ POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W OPRACOWANIU 

BAT – najlepsza dostępna technologia (ang. best available technology) 

B(a)P – benzo(a)piren 

BEIŚ – Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” przyjęta 

uchwałą nr 58 Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii 

„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (M. P. 2014, poz. 469) 

BEV (ang. battery electric vehicle) – pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłącznie 

energię elektryczna zgromadzoną w akumulatorach, które są doładowywane z zewnątrz bądź 

wymieniane  

BZT5 – biochemiczne zapotrzebowanie na tlen 

ChZTMn – chemiczne zapotrzebowanie na tlen - manganianowe 

CNG (ang. compressed natural gas) – sprężony gaz ziemny  

CO2– dwutlenek węgla 

Dyrektywa CAFE – dyrektywa 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 

i czystszego powietrza dla Europy (Dz. U. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1). 

Dyrektywa ramowa o odpadach – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 

19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. U. UE L 312 

z 22.11.2008, str. 12) 

Dyrektywa Morska – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 

2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego 

(dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. U. UE L 164 z 25.06.2008, str. 19) 

Dyrektywa Powodziowa – dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE L 288 

z 06.11.2007, str. 27) 

Dyrektywa Ptasia – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 

2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. UE L 20 z 26.01.2010, str. 27) 

Dyrektywa SEA – dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. U. UE L 193 

z 21.07.2001, str. 30) 

Dyrektywa Siedliskowa – dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE L 206 z 22.07.1992, str. 7) 
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Dyrektywa Szkodowa – dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 

2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania 

szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. U. UE L 143 z 30.04.2004, str. 56) 

Dyrektywa Ściekowa – dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania 

ścieków komunalnych (Dz. U. UE L 135 z 30.05.1991, str. 40) 

EEA – Europejska Agencja Środowiska 

Endemity – gatunki unikatowe dla danego miejsca albo regionu, występujący na ograniczonym 

obszarze, nigdzie indziej niewystępujący naturalnie  

EV (electric vehicles) – pojazdy elektryczne, zarówno PHEV, jak i BEV 

Fitobentos – organizmy roślinne żyjące na dnie zbiorników wodnych 

Gaz ze złóż niekonwencjonalnych – terminem ten obejmuje gaz z łupków, gaz zamknięty oraz metan 

pokładów węgla 

Gospodarka cyrkulacyjna (często definiowana jako gospodarka o obiegu zamkniętym) – to system 

produkcji i konsumpcji, który wytwarza jak najmniej strat. Stan idealny systemu to taki, w którym 

prawie wszystko może być ponownie użyte, poddane recyklingowi lub przetworzone do produkcji 

innych dóbr i w którym przeprojektowanie produktów i procesów produkcyjnych pomoże 

zminimalizować wytwarzanie odpadów i przetworzyć niewykorzystaną ich część w zasoby (EEA, 

Resource efficient green economy and EU policies, EEA report No 2/2014) 

Gospodarka o obiegu zamkniętym – gospodarka cyrkulacyjna – definicja podana wyżej 

GDOŚ – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

GZWP – główny zbiornik wód podziemnych 

jcw – jednolite części wód  

jcwpd – jednolite części wód podziemnych 

Krajowe ramy – Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 

LCNG (liquefied-to-compressed natural gas) – sprężony gaz ziemny (CNG)wytworzony z regazyfikacji 

gazu skroplonego (LNG) 

LNG (liquefied natural gas) – skroplony gaz ziemny  

LPG (liquefied petroleum gas) – gaz płynny ropopochodny  

Makrofity – wodne rośliny kwiatowe, mchy, wątrobowce i duże glony 

MOP (miejsce obsługi podróżnych) – teren wydzielony w pasie drogowym (w bliskim sąsiedztwie 

drogi), wyposażony w parking oraz w infrastrukturę zapewniającą komfort i odpoczynek podróżnym 

NGV (natural gas vehicles) – pojazdy napędzane gazem ziemnym  

NMLZO – niemetanowe lotne związki organiczne 
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NOx – tlenki azotu 

ooś – ocena oddziaływania na środowisko (wg ustawy ooś) 

OZE – odnawialne źródła energii 

Paliwa alternatywne (wg dyrektywy 2014/94/UE) – paliwa lub źródła energii, które służą 

przynajmniej częściowo jako substytut dla pochodzących z surowej ropy naftowej źródeł energii 

w transporcie i które mogą potencjalnie przyczynić się do dekarbonizacji transportu i poprawy 

ekologiczności sektora transportu, są to m.in.: energia elektryczna, wodór, biopaliw, paliwa 

syntetyczne i parafinowe, gaz ziemny CNG lub LNG, gaz płynny (LPG).  

PGNiG – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo  

PHEV (plug in hybryd electric vehicle) – pojazd samochodowy o napędzie spalinowo-elektrycznym 

posiadający akumulatory, które można doładować z zewnątrz  

PLB –  obszary specjalnej ochrony ptaków 

PLH –  specjalne obszary ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

PM2,5 – pył o średnicy aerodynamicznej do 2,5 µm 

PM10 – pył o średnicy aerodynamicznej do 10 µm 

POIiŚ 2014-2020 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 

Pojazd elektryczny – pojazd silnikowy wyposażony w zespół zawierający co najmniej jedno 

nieperyferyjne urządzenie elektryczne jako przetwornik energii z elektrycznym ładowalnym układem 

magazynowania energii, który można ładować z zewnątrz 

Pojazd napędzany gazem ziemnym – pojazd samochodowy wykorzystujący jako paliwo gaz ziemny 

w postaci CNG lub LNG  

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – są to przedsięwzięcia ujęte 

w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.). Dla tego typu 

przedsięwzięć obowiązuje procedura oceny oddziaływania na środowisko 

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – są to przedsięwzięcia 

ujęte w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.). Dla 

tego typu przedsięwzięć może (ale nie musi) obowiązywać procedura oceny oddziaływania na 

środowisko 

Publicznie dostępny punkt ładowania lub tankowania paliwa – punkt ładowania lub tankowania 

paliwa, dostarczający paliwa alternatywne, który umożliwia użytkownikom w całej Unii 

niedyskryminacyjny dostęp. Niedyskryminacyjny dostęp może oznaczać różne warunki w zakresie 

uwierzytelniania, użytkowania i płatności 
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Punkt ładowania – urządzenie, które umożliwia ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego lub 

wymianę akumulatora pojedynczego pojazdu elektrycznego 

Punkt ładowania o dużej mocy (tzw. szybkie ładowanie) – punkt ładowania o mocy większej niż 22 

kW, który umożliwia dostarczanie energii elektrycznej do pojazdu elektrycznego 

Punkt ładowania o normalnej mocy (tzw. normalne ładowanie) – punkt ładowania o mocy mniejszej 

lub równej 22 kW, który umożliwia dostarczanie energii elektrycznej do pojazdu elektrycznego, 

z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW, które są zainstalowane w prywatnych 

gospodarstwach domowych lub których zasadniczym celem nie jest ładowanie pojazdów 

elektrycznych i które nie są dostępne publicznie 

Punkt tankowania LNG – stanowisko tankowania gazu LNG, składające się ze stanowiska stałego lub 

ruchomego, stanowisk nabrzeżnych lub innego systemu 

Punkt tankowania paliwa – stanowisko tankowania dostarczające wszelkich paliw z wyjątkiem LNG 

za pomocą instalacji stałej lub ruchomej 

RDW – Ramowa Dyrektywa Wodna; dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

(Dz. U. UE L 327 z 22.12.2000, str. 1) 

SOx – tlenki siarki 

SO2 – dwutlenek siarki 

SOPO – system osłony przeciwosuwiskowej 

SOOŚ – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (wg ustawy ooś) 

Stacja ładowania – urządzenie składające się z więcej niż jednego punktu ładowania pojazdów 

elektrycznych 

Stacja tankowania – obiekt budowlany składający się z przynajmniej dwóch punktów tankowania 

paliwa 

TEN-T – (ang. Trans-European Transport Networks) transeuropejska sieć transportowa która 

obejmuje transport drogowy, kolejowy, śródlądowe drogi wodne i porty, a także porty lotnicze 

UE – Unia Europejska 

URE – Urząd Regulacji Energetyki 

Ustawa ooś – ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) 

WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

Zasilanie energią elektryczną z lądu – zasilanie zacumowanych statków morskich lub jednostek 

żeglugi śródlądowej w energię elektryczną z instalacji nabrzeżnych za pośrednictwem 

znormalizowanego urządzenia 
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Zielona gospodarka – jest to gospodarka, w której polityki i innowacje pozwalają społeczeństwu 

wykorzystywać efektywnie zasoby, zwiększając dobrobyt człowieka w sposób kompleksowy, przy 

jednoczesnym zachowaniu naturalnego systemu, który nas utrzymuje (EEA Report no 2/2014) 
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STRESZCZENIE
1 

1. WPROWADZENIE 

Celem opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko, projektu Krajowych ram rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i  uzgodnieniami, jest 

analiza możliwego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, przewidzianych w  tym 

dokumencie działań, ocena możliwości wystąpienia oddziaływań skumulowanych i analiza możliwości 

zastosowania rozwiązań alternatywnych. 

Prognoza powinna służyć ulepszeniu analizowanego dokumentu w celu zminimalizowania jego 

niekorzystnych oddziaływań na środowisko.  

 

2. PODSTAWY PRAWNE I UZGODNIENIE ZAKRESU PROGNOZY 

Podstawą prawną do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Krajowych ram 

polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawa ooś)2, która zawiera 

transpozycję do prawodawstwa polskiego dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko;3 

oraz związane z nią rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko4. W zakresie zagadnień ochrony 

przyrody uwzględniono w Prognozie ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody5.  

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą ooś dokonano uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości 

informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko z Generalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz dyrektorami urzędów morskich. 

 

 

 

                                                      
1
 W celu łatwiejszego odniesienia do wykonanej Prognozy, jej streszczenie przedstawiono w układzie 

poszczególnych rozdziałów. 
2
 Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 353)  

3
 Dz. U. UE L 197 z 21.07.2001, str. 30 

4
 Dz. U. z 2010 r. poz. 1397, z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71) 

5
 Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.  
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3. ANALIZA KRAJOWYCH RAM POLITYKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY PALIW ALTERNATYWNYCH 

Projekt Krajowych ram rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych opracowany został zgodnie 

z wytycznymi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych6. Określa on szczegółowe instrumenty wsparcia rozwoju 

infrastruktury dla paliw alternatywnych tylko w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego 

w formie CNG i LNG. Nie oznacza to braku poparcia dla rozwoju innych paliw alternatywnych w kraju. 

Dla rozpowszechnienia wykorzystania paliw alternatywnych w celu zmniejszenia presji transportu na 

środowisko oraz uniezależnienia się od importu paliw płynnych, w Krajowych ramach określono 

następujące cele: 

Do 2020 r. w 32 aglomeracjach: 

 50 tys. pojazdów elektrycznych, 

 3 tys. pojazdów CNG 

 6 tys. publicznie dostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych normalnej mocy, 

 400 punktów ładowania pojazdów elektrycznych o dużej mocy, 

 70 punktów ładowania CNG 

Do 2025 r.: 

 1 mln pojazdów elektrycznych, 

 54 tys. pojazdów napędzanych CNG, 

 3 tys. pojazdów napędzanych LNG, 

 projekty pilotażowe ładowania statków energią elektryczną na nadbrzeżu portów: 

Świnoujście, Szczecin, 

 14 publicznie dostępnych punktów tankowania LNG wzdłuż sieci TEN-T, 

 32 publicznie dostępne punkty tankowania CNG wzdłuż sieci TEN-T, 

 Dostępność usługi bunkrowania LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście. 

Analiza Krajowych ram była punktem wyjściowym do prac nad Prognozą. Objęła ona ich podstawową 

strukturę, na podstawie czego z ogólnych sformułowań kierunków interwencji wyciągnięto wnioski 

odnośnie konkretnych przedsięwzięć, jakie mogą być realizowane w ramach tego dokumentu, aby 

móc sprecyzować ich możliwe oddziaływania na środowisko. 

Przeprowadzone analizy dokumentu wykazały, że jest on wewnętrznie spójny oraz że realizuje 

kierunki dokumentów strategicznych globalnych, UE i Polski. 
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4. ANALIZA STANU ŚRODOWISKA 

W oparciu o dostępne materiały zidentyfikowano główne problemy i zagrożenia środowiska, jak 

również  określono jego aktualny stan. Celem analiz było umożliwienie oceny wpływu na środowisko 

działań realizowanych w ramach Krajowych ram i identyfikacja ewentualnych znaczących 

oddziaływań negatywnych oraz zaproponowanie działań minimalizujących ich wpływ, wskazanie 

działań alternatywnych i ewentualnie kompensujących.  

Polska w znacznym stopniu zachowała cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Większość z nich 

objęto różnymi formami ochrony przyrody o łącznej powierzchni ok. 10 mln ha, co stanowi ponad 

32,5% powierzchni kraju. Niemniej występują poważne problemy środowiska jak: utrata, 

fragmentacja i zmiany siedlisk przyrodniczych, degradacja walorów krajobrazowych, nasilające się 

wpływy ekstremalnych zjawisk pogodowych związanych ze zmianami klimatu, problemy związane 

z gospodarką odpadami, zanieczyszczenia powietrza (szczególnie na obszarach miast), problemy 

z narażeniem ludności na hałas, zanieczyszczenie wód powierzchniowych morskich i lądowych, 

zagrożenia dla wód podziemnych, problemy gospodarki wodnej (powodzie i susze), zagrożenia 

osuwiskami. Negatywne zjawiska występują w różnej skali czasowej i przestrzennej. 

 

5. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO KRAJOWYCH RAM 

W ramach analiz oceniono szczegółowo możliwe oddziaływania wszystkich grup działań objętych 

Krajowymi ramami na poszczególne elementy środowiska, w tym na: różnorodność biologiczną, 

integralność obszarów chronionych, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, 

krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki7 i dobra materialne. Przy ocenie wykorzystano 

wypracowane kryteria oceny oddziaływania uwzględniające stan i największe problemy środowiska, 

możliwe negatywne oddziaływania przedsięwzięć, jakie mogą być realizowane, oraz cele 

dokumentów strategicznych UE oraz Polski. 

Szczegółowe analizy zostały wykonane dla każdego rodzaju przedsięwzięć, zidentyfikowanych, jako 

potencjalnie możliwych do realizacji. Przedstawione są one w załączniku 3, a ich podsumowanie 

przedstawiono w głównej części Prognozy. 

Należy podkreślić, że wobec ogólnego charakteru Krajowych ram, przedstawione prognozowane 

oddziaływania mogą być przedstawione tylko w sposób ogólny, a konkretne oddziaływania będą 

często zależały od lokalizacji i charakterystyki poszczególnych przedsięwzięć. 

                                                      
7
 Pojęcie to obejmuje również zabytki archeologiczne. 
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W wyniku analiz stwierdzono, że realizacja przedsięwzięć objętych Krajowymi ramami przyczyni się 

ogólnie do zmniejszenia negatywnego oddziaływania transportu na środowisko w skali lokalnej 

i krajowej oraz do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Niemniej niektóre z przewidzianych w nich 

działań mogą oddziaływać negatywnie na niektóre elementy środowiska. W szczególności mogą to 

być sieci elektroenergetyczne związane z doprowadzeniem energii do punktów ładowania 

samochodów elektrycznych, gazociągi do punktów tankowania CNG, nowe stacje paliwowe z CNG, 

LNG i LCNG. 

Szczegółowe oceny, wnioski i zalecenia odnośnie poszczególnych grup przedsięwzięć przedstawione 

są w odpowiednich rozdziałach Prognozy. 

OCENA ODDZIAŁYWAŃ SKUMULOWANYCH 

Oddziaływania skumulowane definiowane są jako zmiany w środowisku wywołane wpływem 

proponowanych działań w połączeniu z innymi oddziaływaniami obecnymi w przestrzeni 

i oddziaływaniami będącymi wynikiem realizacji dokumentów strategicznych przewidzianych do 

realizacji w przyszłości. 

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych mają charakter ogólny i nie są 

w nich sprecyzowane możliwe do realizacji przedsięwzięcia zarówno, co do ich charakterystyki, jak 

i lokalizacji. W tej sytuacji można jedynie oceniać, że może następować kumulacja oddziaływań, jeżeli 

będą one zlokalizowane w obrębie już istniejących lub przewidywanych kumulacji oddziaływań 

z istniejącej lub planowanej infrastruktury. W związku z powyższym w podrozdziale 5.3 

przedstawiono planowane w Krajowych ramach przedsięwzięcia na tle innych istniejących 

i planowanych do realizacji przedsięwzięć, a także zidentyfikowane dotychczas8 obszary oddziaływań 

skumulowanych w trakcie innych prac. 

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNEGO 

W ramach prac nad Prognozą przeanalizowano możliwość wystąpienia oddziaływań na środowisko 

w aspekcie transgranicznym. W wyniku analiz, biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięć objętych 

Krajowymi ramami oraz ich skalę nie można stwierdzić, że prawdopodobieństwo wystąpienia 

znaczących oddziaływań transgranicznych wystąpi. Natomiast nie można wykluczyć, że przy ocenie 

oddziaływania na środowisko konkretnych projektów takie oddziaływanie nie zostanie 

zidentyfikowane. 

 

 

                                                      
8
 Źródło: Atmoterm S.A., Prognoza oddziaływania na środowisko POIiŚ 2014-2020, Warszawa, 2013 r. 
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WYNIKI ANALIZ PROBLEMÓW BADAWCZYCH 

W celu określenia wpływu realizacji Krajowych ram na poszczególne elementy środowiska i jego 

ogólnego wpływu na realizację polityki zrównoważonego rozwoju wykonano cały szereg 

szczegółowych badań. 

Dotyczyły one, przede wszystkim oceny dokumentu z punktu widzenia: komplementarności, 

zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju, minimalizowania oddziaływań negatywnych, 

zgodności z celami polityk krajowych i unijnych. 

 

6. OCENA KORZYŚCI Z REALIZACJI KRAJOWYCH RAM ORAZ SKUTKÓW W PRZYPADKU BRAKU ICH REALIZACJI 

Na podstawie analiz można ocenić, że prognozowane do roku 2025 zmiany w strukturze floty 

pojazdów (na auta spełniające wyższe normy Euro) wraz z planowanymi w Krajowych ramach 

działaniami, w korzystny sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza w zakresie 

zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu i w efekcie dotrzymania obowiązujących standardów, na 

obszarach aglomeracji, gdzie występują ich przekroczenia, co jednocześnie będzie miało pozytywny 

wpływ na zdrowie mieszkańców. 

Nastąpi również redukcja emisji dwutlenku węgla z sektora transportu drogowego, co będzie 

wpisywało się w politykę energetyczno - klimatyczną. 

Wpływ redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze statków, na skutek zastosowania LNG, będzie 

mniejszy w strefie nadmorskiej, ale może mieć znaczenie dla środowiska morskiego, gdzie nakładają 

się zanieczyszczenia licznych statków płynących z wielu portów po Morzy Bałtyckim. 

W przypadku nie przyjęcia Krajowych ram i nie realizowania proponowanych w nich przedsięwzięć 

nie uzyska się przedstawionych wyżej efektów, a szczególnie w zakresie poprawy jakości powietrza 

w aglomeracjach, gdzie przekroczone są normy jakości powietrza, co negatywnie wpływać będzie na 

zdrowie ich mieszkańców. 

Również trudniej będzie uzyskać poprawę stanu środowiska Morza Bałtyckiego. 

 

7. MOŻLIWOŚĆ WYBORU WARIANTU ALTERNATYWNEGO 

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zawierają wskazania odnośnie 

budowy odpowiedniej liczby instalacji, nie wskazując ich szczegółowych lokalizacji podając tylko 

ogólne wskazania typu: „wybrane aglomeracje”, „miasta”, czy „sieć TEN-T”, gdzie mają być 

realizowane działania z ww. dokumentu.  

W tej sytuacji przedstawienie rozwiązań alternatywnych może jedynie odnosić się do liczby instalacji i 

ich rodzaju lub ich przybliżonych lokalizacji. 
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Proponuje się, w trakcie dalszych prac nad lokalizacją punktów ładowania i tankowania, szczególnie 

w aglomeracjach i miastach przyjąć kryterium zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu oraz 

pyłami, szczególnie tam, gdzie przekroczone są standardy jakości powietrza i gdzie emisja 

zanieczyszczeń powietrza jest największa i mieszka znacząca część społeczeństwa. 

 

8. PROPOZYCJE METOD OCENY SKUTKÓW REALIZACJI KRAJOWYCH RAM 

Biorąc pod uwagę ogólny charakter Krajowych ram, a szczególnie brak szczegółowych lokalizacji 

przewidywanych w nich przedsięwzięć proponuje się ocenę skutków realizacji oprzeć, z jednej strony, 

na wojewódzkich raportach o stanie środowiska, które wykonywane są corocznie przez 

wojewódzkich inspektorów środowiska, a z drugiej strony, na systemie monitoringu państwowego 

i ogólnych wskaźnikach dotyczących całej Polski.  

 

9. OGÓLNE ZALECENIA 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stanu środowiska, problemów i wyzwań, w tym zakresie 

na przyszłość, wskazano najważniejsze zalecenia środowiskowe, jakie powinny spełniać działania 

realizowane w ramach Krajowych ram. 

Spełnienie tych zaleceń powinno wpłynąć na zapewnienie, że działania realizowane w ramach 

Krajowych ram będą projektami proekologicznymi, nastawionymi na minimalizację oddziaływań 

uciążliwych dla środowiska i zdrowia ludzi i ogólnie wpływać pozytywnie na środowisko i zdrowie 

ludzi. 

Zalecenia usystematyzowano jako ogólne odnoszące się do wymagań formalno-prawnych, 

planistyczno-strategicznych, techniczno-technologicznych, społecznych i zdrowotnych, 

przyrodniczych i zarządzania środowiskowego oraz odnoszące się do poszczególnych kierunków 

priorytetowych Krajowych ram. 

 

10. WNIOSKI I REKOMENDACJE 

Z przeprowadzonych analiz w ramach prac nad Prognozą oddziaływania na środowisko Krajowych 

ram można wyciągnąć następujące wnioski: 

 Ocenia się, że ogólnie realizacja Krajowych ram przyczyni się do zmniejszenia negatywnego 

oddziaływania transportu na środowisko w skali lokalnej i krajowej oraz do redukcji emisji gazów 

cieplarnianych. Niemniej niektóre z przewidzianych w nich działań mogą oddziaływać na 

środowisko również negatywnie. Szczegółowe oceny i wnioski odnośnie poszczególnych grup 

przedsięwzięć przedstawione są w odpowiednich rozdziałach Prognozy. 
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 W ramach prac nad Prognozą nie stwierdzono oddziaływań negatywnych na środowisko 

w aspekcie transgranicznym, jakkolwiek takie oddziaływania mogą być zidentyfikowane przy 

analizie oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć, choć prawdopodobieństwo 

ich stwierdzenia jest minimalne. 

 Na podstawie analizy celów krajowych dokumentów strategicznych można stwierdzić, że 

Krajowe ramy są zgodne z tymi dokumentami oraz, że realizują ich cele. 

 Podobnie można stwierdzić, że są one zgodne z celami dokumentów strategicznych na poziomie 

globalnym oraz unijnym. Jednakże biorąc pod uwagę narastające wyzwania w zakresie 

zatrzymania zmian klimatu i ambicje UE w tym zakresie oraz nowe cele redukcji gazów 

cieplarnianych do 2030 r., a także i dla późniejszych okresów, działania określone w Krajowych 

ramach będą musiały być, w perspektywie znacznie rozszerzone, bowiem transport jest jednym 

z głównych emitorów gazów cieplarnianych. Również ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza z transportu jest wyzwaniem z punktu widzenia ochrony zdrowia ludzi, szczególnie 

w miastach, gdzie normy jakości powietrza są przekroczone, tym bardziej, że można przewidzieć 

ich dalsze zaostrzenie. 

 Biorąc pod uwagę powyższe wyzwania wydaje się, że w ramach Krajowych ram polityki rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych, powinno się bardziej podkreślić konieczność rozwoju badań 

naukowych nad innowacyjnymi i proekologicznymi technologiami transportowymi dla 

przyszłości. 

 W związku z dużym stopniem ogólności Krajowych ram trudno byłoby przedstawić do nich 

rozwiązanie alternatywne. Jedynie można rozważyć zmianę rozmieszczenia punktów ładowania 

samochodów elektrycznych uwzględniając stopień zanieczyszczenia powietrza różnych 

regionów. Szerzej propozycje w tym zakresie przedstawiono w rozdziale 7 Prognozy. 

 Wydaje się też, że skuteczne mogłoby być rozpropagowane domowych (w zależności od różnej 

formy budownictwa mieszkaniowego) urządzeń do ładowania akumulatorów samochodów 

elektrycznych i punktów do tankowania  CNG.  

 Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie uważa się, za słuszne 

przeanalizowanie celowości instalacji zasilania w energię elektryczną portów śródlądowych, 

jakkolwiek w wielu marinach śródlądowych takie instalacje już istnieją. 

 Perspektywicznie warto rozważyć produkcję paliw alternatywnych z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii. 

 Jednym z kierunków perspektywicznych, który powinien być rozważony to wypracowanie, 

wspólnie z sektorem energetyki systemu inteligentnych sieci, w których mogłyby być 

wykorzystane akumulatory samochodów do magazynowania i odzyskiwania energii. 
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 Biorąc pod uwagę wyzwania związane z koniecznością transformacji w kierunku gospodarki 

cyrkulacyjnej (o obiegu zamkniętym) proponuje się rozważyć także optymalizację 

wykorzystywania samochodów osobowych np. poprzez tzw. „car sharing”. 

 Ponieważ poza istnieniem infrastruktury paliw alternatywnych istotne jest przekonanie 

społeczeństwa do ich stosowania wydaje się, że ważna jest też edukacja ekologiczna 

społeczeństwa i stworzenie bodźców ekonomicznych do ich stosowania, co mogłoby być 

uwzględnione w Krajowych ramach. 

 Proponuje się dodać we wnioskach zamieszczonych w Krajowych ramach, zalecenie aby 

ustalenia i wskazania w nich zawarte zostały wprowadzone do dokumentów strategicznych na 

poziomie regionalnym i lokalnym, a szczególnie w zakresie transportu. 
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1. WPROWADZENIE 

1.1 CEL OPRACOWANIA PROGNOZY 

Celem opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko, projektu Krajowych ram polityki rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i  uzgodnieniami, jest 

analiza możliwego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska, przewidzianych w  nich 

przedsięwzięć, ocena możliwości występowania oddziaływań skumulowanych i analiza możliwości 

zastosowania rozwiązań alternatywnych. 

Prognoza powinna służyć ulepszeniu analizowanego dokumentu w celu zminimalizowania jego 

niekorzystnych oddziaływań na środowisko.  

 

1.2 KONTEKST 

Projekt Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych opracowany został 

w związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych, która ma na celu wsparcie zastosowania paliw alternatywnych 

w transporcie. Paliwami alternatywnymi w rozumieniu dyrektywy są paliwa lub źródła energii, które 

służą, przynajmniej częściowo jako substytut dla pochodzących z surowej ropy naftowej źródeł 

energii w transporcie i które mogą potencjalnie przyczynić się do zmniejszenia uzależnienia państw 

członkowskich UE od importu ropy naftowej oraz do dekarbonizacji transportu i zmniejszenia 

negatywnego oddziaływania na środowisko tego sektora. Obejmują one między innymi: energię 

elektryczną, wodór, biopaliwa, paliwa syntetyczne i parafinowe, gaz ziemny (w tym biometan) 

w postaci sprężonego gazu ziemnego CNG i skroplonego gazu ziemnego LNG, gaz płynny LPG. 

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do opracowania i przyjęcia Krajowych ram polityki 

w zakresie paliw alternatywnych i określa co powinny zawierać. 

Wskazania dyrektywy związane są z realizacją najważniejszej dla rozwoju UE strategii Europa 2020 

oraz innych strategii UE, jak też wiążą się z celami polskich dokumentów strategicznych, w tym 

Długookresowej strategii rozwoju kraju, Średniookresowej strategii rozwoju kraju, Koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju, jak też szeregiem programów, planów itp. W związku 

z powyższym przeprowadzona została, w ramach Prognozy, analiza zgodności celów proponowanego 

dokumentu z wyżej wymienionymi dokumentami, a jej wyniki przedstawione są w rozdziale 3.2. 

Celem proponowanego dokumentu jest stworzenie ram politycznych dla rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych w celu ograniczenia uzależnienia od importu paliw, a także zmniejszenia uciążliwości 

transportu dla środowiska, w tym ograniczenia wpływu na zmiany klimatu. 
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W analizowanym dokumencie przedstawiono cele w zakresie wykorzystania energii elektrycznej oraz 

paliw gazowych w postaci  CNG i LNG. 

 

1.3 ZAŁOŻENIA, PPROBLEMY I NIEPEWNOŚCI  

Podstawowym problemem przy opracowywaniu Prognozy był ogólny charakter Krajowych ram, 

co przejawiało się brakiem wyszczególnienia konkretnych przedsięwzięć, jakie będą realizowane w 

ich ramach pod względem charakterystyki i lokalizacji. Ponieważ niemożliwa jest ocena wpływu na 

środowisko, jeżeli nieznane są rodzaje i lokalizacje projektów, dla potrzeb Prognozy podjęto próbę 

określenia typów projektów, jakie mogą być realizowane. Dokonano tego biorąc pod uwagę 

doświadczenia z opracowywania prognoz dla różnych strategii i programów. Zidentyfikowane 

przedsięwzięcia przedstawione są w podrozdziale 3.1, a ich przykładowa charakterystyka została 

zaprezentowana w załączniku 2. 

Przyjęto przy tym następujące założenia: 

 Zasilanie w energię pojazdów elektrycznych odbywać się będzie z istniejącego systemu 

elektroenergetycznego, który rozbudowywany będzie zgodnie z polityką energetyczną 

państwa,  w związku z tym w ramach prognozy nie będzie analizowana budowa nowych źródeł 

energii, ani rozbudowa sieci, poza ewentualnymi krótkimi odcinkami sieci doprowadzonymi 

bezpośrednio do punktów ładowania, 

 Podobnie w zakresie zaopatrzenia w gaz, poza odcinkami gazociągów doprowadzonych do 

punktów ładowania, 

 Analizy efektów środowiskowych będą wykonywane przy założeniu, że pojazdy zarówno 

elektryczne, jak i napędzane przez różne rodzaje gazu będą zastępowały samochody 

wykorzystujące tradycyjne paliwa płynne, 

 Analizy dokonane w ramach Prognozy obejmować będą tylko paliwa alternatywne 

uwzględnione w Krajowych ramach.  

 Z uwagi, iż analizowany dokument obejmuje działania realizowane w okresie do 2025 roku, 

przyjęto, uwzględniając zasadę przezorności i aktualne trendy rozwojowe, że proponowane 

przedsięwzięcia realizowane będą według  technologii zbliżonych do obecnych. 

W miarę możliwości starano się w Prognozie traktować wszystkie przedsięwzięcia na jednakowym 

poziomie ogólności. Wobec powyższych problemów należy podkreślić, że dokładniejsze analizy 

i oceny wpływu na poszczególne komponenty środowiska mogą zostać wykonane dopiero po 

ustaleniu ostatecznej lokalizacji i znajomości rozwiązań projektowych - na etapie pozyskiwania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
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Trudności w trakcie opracowywania Prognozy sprawiało także dotarcie do porównywalnych, 

aktualnych, danych dotyczących stanu różnych elementów środowiska, dlatego w takich przypadkach 

oparto się na danych ostatnio publikowanych. 

 

1.4 METODYKA 

Po ustaleniu zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko Krajowych ram rozwoju infrastruktury 

paliw alternatywnych, który wynikał z przepisów dotyczących ocen strategicznych, uzgodnień 

z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, Głównym Inspektorem Sanitarnym i dyrektorami 

urzędów morskich, wytycznych do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko9, wytycznych nt. 

integracji zagadnień zmian klimatu i różnorodności biologicznej w ocenach strategicznych10 oraz 

doświadczeń własnych, przyjęto, że elementami wyjściowymi do oceny będą: 

 analiza projektu Krajowych ram, 

 analiza aktualnego stanu środowiska. 

Analiza projektu Krajowych ram, w pierwszym etapie, objęła podstawową strukturę dokumentu, na 

podstawie czego z ogólnych sformułowań zakresu działań objętych Krajowymi ramami wyciągnięto 

wnioski odnośnie konkretnych przedsięwzięć, jakie mogą być realizowane, aby móc sprecyzować ich 

możliwe oddziaływania na środowisko. Na tym etapie dokonano jednocześnie pierwszej, wstępnej 

oceny (screeningu) w zakresie możliwego oddziaływania, w zależności od rodzaju działań.  

Wyniki w postaci potencjalnej listy przedsięwzięć jakie będą realizowane  po przyjęciu Krajowych ram 

przedstawiono w podrozdziale 3.1.  

Zidentyfikowane w ten sposób przedsięwzięcia były podstawą analiz z punktu widzenia ich wpływu 

na poszczególne elementy środowiska, co zawarte jest w załączniku nr 3 Analizy pogłębione. 

W ramach oceny projektu Krajowych ram przeprowadzono również analizy ich zgodności 

z dokumentami strategicznymi UE oraz Polski. Celem tych analiz było stwierdzenie, w jakim stopniu 

projekt Krajowych ram realizuje cele tych dokumentów oraz w jakim stopniu jest z nimi spójny. 

Analiza obecnego stanu środowiska była drugim podstawowym elementem wyjściowym do 

Prognozy. Analizą objęto, przede wszystkim, elementy i dziedziny możliwego negatywnego 

oddziaływania przedsięwzięć objętych Krajowymi ramami na środowisko oraz zagrożenia dla 

                                                      
9
Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007 – 2013, GRDP, 2006 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/sea_handbook_final_foreword.pdf, dostęp 
07.07.2016 r.  
10

 Guidance on integration Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment, European 
Commission 2013. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/sea_handbook_final_foreword.pdf
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środowiska. Aby możliwe było nawiązanie do trendów zmian w środowisku dokonujących się w skali 

Europy wykorzystano materiały publikowane przez Europejską Agencję Środowiska, w tym ostatni 

raport o stanie środowiska - SOER 201511 oraz ostatnio opublikowane opracowanie tej instytucji nt. 

wyzwań w zakresie transportu w Europie12. Generalnym podejściem, modyfikowanym w zależności 

od specyfiki danego elementu środowiska, była syntetyczna ocena stanu, notowane trendy zmian 

(zarówno stanu, jak i presji, również z punktu widzenia możliwej kumulacji oddziaływań), 

podejmowane działania w skali kraju i ich skutki, dotrzymanie obowiązujących przepisów 

(np. w zakresie jakości powietrza) oraz wnioski w zakresie najważniejszych problemów (biorąc pod 

uwagę możliwe oddziaływania realizacji Krajowych ram, jak i wybór kryteriów do oceny tych 

oddziaływań). 

Kolejnym etapem były szczegółowe analizy oddziaływań poszczególnych grup projektów, jakie będą 

realizowane w ramach Krajowych ram, na wszystkie elementy środowiska. Punktem wyjściowym do 

tych analiz było ustalenie kryteriów oceny. Dokonano tego na podstawie analiz stanu środowiska i 

najważniejszych problemów, wymogów prawnych, wniosków z analiz dokumentów strategicznych 

i analiz związanych z postawionymi pytaniami badawczymi. Wybrane kryteria przedstawione są 

w rozdziale 5. W celu przeprowadzenia oceny dotyczącej wpływu projektu Krajowych ram na obszary 

Natura 2000, wykorzystano metodologię rekomendowaną przez Komisję Europejską zawartą 

w opracowaniu pt. Ocena planów i przedsięwzięć znacząco oddziałujących na obszary Natura 2000, 

w Wytycznych metodycznych dotyczących przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 

92/43/EWG opublikowanych w listopadzie 2001 roku przez Generalną Dyrekcję ds. Środowiska13 oraz 

uwzględniono wskazówki zawarte w opracowaniu pt. Zarządzanie obszarami Natura 2000, a także 

postanowienia artykułu 6 dyrektywy siedliskowej 92/43/EWG14, jak też korzystano z podręcznika 

Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko15 i innej literatury przedmiotu. 

Wyniki analiz przedstawione są w arkuszach analiz pogłębionych, które stanowią załącznik 

3 do Prognozy. Systematyka ich zgodna jest z tabelą 3 w podrozdziale 3.1. 

Na podstawie analiz pogłębionych przeprowadzono analizy sumarycznego oddziaływania wszystkich 

przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach dokumentu na poszczególne elementy środowiska 

                                                      
11

 EEA 2015, Środowisko Europy 2015 – Stan i Prognozy. Synteza. Europejska Agencja Środowiska, Kopenhaga. 
12

 EEA Signals 2016, Towards clean and smart mobility, Transport and environment In Europe. Europejska 
Agencja Środowiska, Kopenhaga. 
13

 European Communities, Wytyczne metodyczne dotyczące przepisów Artykułu 6(3) i (4) Dyrektywy 
Siedliskowej 92/43/EWG, polski przekład: WWF Polska, 2005 r. 
14

 European Communities, Zarządzanie obszarami Natura 2000, polski przekład: WWF Polska, 2007 r. 
15

 Engel J., Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, Ministerstwo Środowiska, 
Warszawa 2009 r. 
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oraz rozważono możliwe działania zapobiegawcze (ograniczające negatywne oddziaływanie) lub 

kompensacyjne. W ramach tych analiz określono efekty realizacji Krajowych ram, np. w zakresie 

emisji zanieczyszczeń do powietrza lub emisji gazów cieplarniach.  

W ramach analiz dokonano także oceny skutków pozytywnych realizacji Krajowych ram, głównie 

z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.  

Wnioski z tych analiz wykorzystano do dalszych prac nad Prognozą. 

Dokonując analiz oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę możliwość wystąpienia kumulacji 

negatywnych oddziaływań na środowisko przedsięwzięć objętych Krajowymi ramami, jak i innych 

znanych przedsięwzięć planowanych do realizacji. Niemniej trzeba podkreślić, że możliwości 

przeprowadzenia kompletnej analizy była ograniczona, ze względu na ogólny charakter dokumentu, 

a szczególnie brak lokalizacji przedsięwzięć. Podobne trudności związane były z analizą możliwości 

wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko w aspekcie transgranicznym. 

W wyniku wyżej wspomnianych analiz rozważono celowość i możliwości zastosowania rozwiązań 

alternatywnych do proponowanych w dokumencie, wzięto przy tym pod uwagę między innymi 

wyniki analiz wykonanych w ramach opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko POIŚ 2014-

2020. 

Oceniono też skutki w przypadku braku realizacji dokumentu. 

Dla zapewnienia możliwie szybkiego reagowania na negatywne skutki dla środowiska, wynikające 

z realizacji dokumentu, przedstawiono metody analizy skutków jego realizacji. Przyjęto, że 

wykorzystany do tego powinien być krajowy system monitoringu środowiska i prowadzone oceny 

stanu środowiska przez wojewódzkich inspektorów środowiska. 

W ramach analiz problemów badawczych, poza zasadniczymi celami, dokonano przede wszystkim, 

oceny wpływu realizacji dokumentu na zrównoważony rozwój kraju i transformację na zieloną 

i cyrkulacyjną gospodarkę. 

Prace nad Prognozą były realizowane w dwóch etapach. 

Etap I obejmował: 

 przeprowadzenie wszystkich analiz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wyżej 

przedstawioną metodyką, a także uwzględnienie przy tym ewentualnych zmian dokumentu 

źródłowego, jakie mogą nastąpić w wyniku jego konsultacji z zamawiającym. Wynikiem tego 

było przedstawienie pierwszej wersji projektu Prognozy. 

Etap II obejmował: 

 czynny udział Wykonawcy w konsultacjach z organami właściwymi oraz w konsultacjach 

społecznych projektowanego dokumentu, w tym przedstawienie Prognozy opracowanej 

w ramach etapu I, 
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 zebranie wszystkich zgłoszonych uwag i opinii oraz opracowanie podsumowania z procesu 

opiniowania i konsultacji społecznych Prognozy, 

 opracowanie ostatecznej wersji projektu Prognozy z uwzględnieniem uwag zgłoszonych 

w ramach opiniowania i konsultacji oraz uwag zgłoszonych przez Zamawiającego. 

Prace nad Prognozą realizowane były w trybie ścisłej współpracy z Zamawiającym. 

Zespół opracowujący Prognozę oddziaływania na środowisko Krajowych ram rozwoju infrastruktury 

paliw alternatywnych objął swoimi specjalnościami zarówno wszystkie dziedziny środowiska, jak 

i wszystkie rodzaje działań realizowanych w ramach ocenianego dokumentu. 

 

2. PODSTAWY PRAWNE I UZGODNIENIE ZAKRESU PROGNOZY 

Podstawą prawną do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Krajowych ram 

polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tzw. ustawa ooś)16, która zawiera 

transpozycję do prawodawstwa polskiego dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko17, 

oraz związane z nią rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko18. 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko wymagane jest dla polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, 

energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, 

rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych 

przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. związanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 

2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko19. 

W zakresie zagadnień ochrony przyrody uwzględniono ustawę z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody20. 

                                                      
16

 Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 353)  
17

 Dz. U. UE L 197 z 21.07.2001, str. 30 
18

 Dz. U. z 2010 r. poz. 1397, z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71) 
19

 Dz. U. z 2010 r. poz. 1397, z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71) 
20

 Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm. 
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Do wyżej wymienionych dokumentów należą Krajowe ramy i w związku z tym organ opracowujący 

projekt takiego dokumentu zobowiązany jest do sporządzenia do niego Prognozy oddziaływania na 

środowisko. 

Prognoza, zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą zawiera: 

 informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 

z innymi dokumentami, 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu Prognozy, 

 propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Ponadto Prognoza określa, analizuje i ocenia: 

 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody21, 

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, unijnym i krajowym, 

istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne 

problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 

i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

 różnorodność biologiczną, 

 ludzi, 

 zwierzęta, 

 rośliny, 

 wodę, 

                                                      
21

 jw.  



 

28 

 powietrze, 

 powierzchnię ziemi, 

 krajobraz, 

 klimat, 

 zasoby naturalne, 

 zabytki22, 

 dobra materialne 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na 

te elementy. 

Prognoza przedstawia również: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, 

 rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz 

z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru 

albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 

wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

 

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą dokonano uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości 

informacji wymaganych w Prognozie oddziaływania na środowisko z Generalnym Dyrektorem 

Ochrony Środowiska, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz dyrektorami urzędów morskich. 

Zebrane uwagi organów właściwych do uzgodnienia zakresu i szczegółowości Prognozy zostały 

przedstawione w niżej załączonej tabeli. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
22

 Pojęcie to obejmuje również zabytki archeologiczne. 
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Tabela 1 Wskazania i uwagi właściwych organów do zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy
23

 

Nazwa 

instytucji 
Lp. Treść uwag 
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1.1 

Prognoza powinna w pełnym zakresie odpowiadać wymaganiom, wynikającym 

z art. 51 ust 2 ustawy ooś, przy zachowaniu warunków, o których mowa w art. 52 

ust. 1 i 2 ww. ustawy. Prognoza powinna odnosić się do pełnej wersji 

projektowanego dokumentu, a wszystkie prowadzone analizy oraz proponowane 

zalecenia powinny być dostosowane stopniem szczegółowości do stopnia 

szczegółowości zapisów projektowanego dokumentu. 

1.2 

Prognoza powinna określać, analizować i oceniać oddziaływania wynikające 

z realizacji wszystkich inwestycji oraz działań, które zostaną zawarte w projekcie 

Krajowych ram, uwzględniając również efekty skumulowane i wpływ transgraniczny. 

Ocenie poddane powinny zostać również cele i zasady rozmieszczenia infrastruktury 

paliw alternatywnych oraz inne założenia, które zostaną określone w projekcie 

Krajowych ram, mogące spowodować negatywne oddziaływanie na środowisko, 

także w odniesieniu do konkretnych uwarunkowań przestrzennych. 

1.3 

W przypadku analiz wpływu realizacji postanowień dokumentu na poszczególne 

komponenty środowiska przyrodniczego, w tym na obszary i gatunki objęte ochroną 

oraz korytarze ekologiczne, prognoza powinna z podobną uwagą traktować zarówno 

sytuacje bezpośredniego zagrożenia dla gatunków i siedlisk przyrodniczych, jak 

również oddziaływania pośrednie. Ponadto prognoza powinna na wczesnym etapie 

wskazać potencjalne kolizje z chronionymi obszarami przyrodniczymi oraz 

zidentyfikować ewentualne konflikty społeczne. Prognoza powinna także w sposób 

uzasadniony i racjonalny przedstawić rozwiązania mające na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na formy 

ochrony przyrody. 
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 Źródło: opracowanie własne. 
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Nazwa 

instytucji 
Lp. Treść uwag 

1.4 

Jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wynika, że realizacja 

dokumentu może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, to nie 

może on zostać przyjęty o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 

34 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.). Zgodnie 

z niniejszym przepisem właściwy organ może zezwolić w takiej sytuacji na realizację 

planu, jeśli przemawiają za tym niezbędne wymogi nadrzędnego interesu 

publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym. Powyższa 

przesłanka może zostać uznana tylko w przypadku braku rozwiązań alternatywnych 

oraz przy zapewnieniu wykonania kompensacji przyrodniczej niezbędnej do 

zagwarantowania spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 

2000. W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk 

i gatunków priorytetowych, nadrzędny interes publiczny odnosi się wyłącznie do: 

ochrony zdrowia i życia ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego 

i uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska 

przyrodniczego. W sytuacji gdy przyjęcie dokumentu, który może znacząco 

negatywnie oddziaływać na siedliska i gatunki priorytetowe, wynika z innych 

koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, przed przyjęciem 

dokumentu, wymagane jest uzyskanie opinii Komisji Europejskiej. Mając na uwadze 

przytoczone przepisy, w przypadku stwierdzenia znaczącego negatywnego 

oddziaływania na obszary Natura 2000, należy w prognozie wyraźnie wykazać 

i uzasadnić istnienie wymienionych przesłanek. 

1.5 

Istotne jest, aby w prognozie poruszono kwestie wpływu planowanych działań na 

obszary Natura 2000, w szczególności na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin 

i zwierząt, będące przedmiotami ochrony w tych obszarach. Analizy w powyższym 

zakresie powinny uwzględniać wszystkie obszary Natura 2000, na które może 

wpływać dana inwestycja, niezależnie od tego, czy przedsięwzięcie realizowane jest 

w granicach obszaru, czy poza nimi. Uwzględnienia wymaga także wpływ 

przedsięwzięć na powiązania między obszarami Natura 2000. 
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Nazwa 

instytucji 
Lp. Treść uwag 

1.6 

Propozycje w zakresie metod monitoringu skutków realizacji zadań wynikających 

z Krajowych ram powinny być opracowane tak, by pozwoliły na zbadanie 

rzeczywistych skutków środowiskowych realizacji postanowień programu, w tym na 

określenie, czy właściwie oceniono skalę i zasięg oddziaływania na środowisko 

poszczególnych działań oraz na ocenę skuteczności zaproponowanych działań 

minimalizujących. 

1.7 

Przy opracowywaniu prognozy należy uwzględnić wytyczne Komisji Europejskiej 

do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pod kątem uwzględniania 

zmian klimatu oraz różnorodności biologicznej. 
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2.1 

Uzgadniam przedłożony zakres i stopień szczegółowości prognozy pod warunkiem 

odniesienia się w prognozie do oddziaływania na zdrowie ludzi. Należy wskazać, że 

zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o oddziaływaniu na 

środowisko rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie ludzkie. 
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3.1 
Proponuję by w Prognozie oddziaływania na środowisko uwzględnić analizę korzyści 

ekologicznych pod względem wielkości emisji ze statków dwutlenku węgla i siarki. 

3.2 

„Ze względu na korzystanie z zasilania elektrycznego z lądu podczas postoju statków 

w porcie, proponujemy ocenie emisji CO2 oszczędzonej dzięki temu, w skali 

rocznej.” 

3.3 

Poddane analizie mogłaby być również emisja hałasów ze statków w związku 

z poborem energii elektrycznej z lądu i nie korzystaniem w tym czasie ze źródeł 

statkowych. 

3.4 

„Ze względu na infrastrukturę do tankowania statków paliwem gazowym LNG, 

w przypadku uznania takiej potrzeby, proponujemy by zakres informacji i stopień 

szczegółowości do uwzględnienia w prognozie OOŚ obejmował porównanie 

i oszacowanie ilości niewyemitowanej siarki w skali rocznej.” 
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Nazwa 

instytucji 
Lp. Treść uwag 
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4.1 

Uwzględnić istniejące i projektowane obszary chronione, o których mowa w art. 6 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z 

późn. zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie przyrody. 

4.2 

Przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko zalecanym jest 

zachowanie układu chronologicznego zawartego w art. 51 ust. 2 ustawy ooś. 

Informacje zamieszczone w prognozie powinny być opracowane stosownie do stanu 

wiedzy i metod oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektu 

dokumentu. 

4.3 

Należy zwrócić uwagę, że prognoza oddziaływania na analizować i oceniać cele   

ochrony środowiska międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z 

punktu widzenia dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu. 

4.4 

Wskazujemy, że w przekazanym piśmie stwierdzono, że budowa instalacji do 

zasilania energią elektryczną statków z lądu w portach morskich i śródlądowych jest 

obecnie ekonomicznie nieuzasadniona. Zgadzając się z tą tezą w stosunku do żeglugi 

morskiej zastosowanie takiego samego podejścia w stosunku do żeglugi śródlądowej 

naszym zdaniem wymagałoby przeprowadzenia dogłębnej analizy. W związku z 

powyższym, wydaje się uzasadnione osobne przeanalizowanie potrzeby zasilania 

energią elektryczną statków cumujących przy nabrzeżach w portach morskich i 

portach śródlądowych, ponieważ wynik takiej analizy może naszym zdaniem 

doprowadzić do odmiennych wniosków. 

4.5 

WW myśl art. 55 ust. 2 ustawy ooś projekt dokumentu nie 

może zostać przyjęty, jeżeli ze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

wynika, że jego realizacja może znacząco negatywnie oddziaływań na obszary 

Natura 2000, a nie zostaną spełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 

34 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przyrody. 

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy, w przypadku stwierdzenia 

znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000, należy w prognozie wyraźnie 

wskazać i uzasadnić istnienie wymienionych przesłanek. 
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Nazwa 

instytucji 
Lp. Treść uwag 
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5.1 

Prognoza powinna uwzględniać potencjalny wpływ zapisów zawartych w Krajowych 

ramach na środowisko morskie tj. na: 

 Wartości przyrodnicze polskich obszarów morskich, w tym – na gatunki i ich 

siedliska, będące przedmiotami ochrony w obszarach Natura 2000; 

 Czystość wód morskich, w tym – na realizację celów wynikających z Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. 

Przy opracowywaniu Prognozy oddziaływania na środowisko Krajowych ram wykorzystane zostały 

wytyczne do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko24 oraz wytyczne nt. integracji 

problemów zmian klimatu i różnorodności biologicznej w strategicznych ocenach oddziaływania na 

środowisko25, jak też i inne materiały metodyczne. 

 

3. ANALIZA KRAJOWYCH RAM POLITYKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY PALIW 

ALTERNATYWNYCH 

3.1 CELE I DZIAŁANIA PROPONOWANE W KRAJOWYCH RAMACH 

 

Projekt Krajowych ram rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych opracowany został zgodnie 

z wytycznymi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych. Określa on szczegółowe instrumenty wsparcia rozwoju 

infrastruktury dla paliw alternatywnych tylko w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego 

w formie CNG i LNG, które już funkcjonują na rynku paliw transportowych w Polsce. Nie oznacza to 

braku poparcia dla rozwoju innych paliw alternatywnych w kraju (w dyrektywie 2014/94/UE wśród 

paliw alternatywnych wymieniono także: wodór, biopaliwa, paliwa syntetyczne i parafinowe oraz 

                                                      
24

 Handbook on SEA for Cohesion Policy 2007 – 2013, GRDP, 2006 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/sea_handbook_final_foreword.pdf, dostęp 
30.06.2016 r. 
25

 Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Impact Assessment, EU, 2013 
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/SEA%20Guidance.pdf, dostęp 30.06.2016 r. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/doc/sea_handbook_final_foreword.pdf
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/SEA%20Guidance.pdf
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LPG26), jednak szczegółowa strategia wsparcia rozwoju infrastruktury dystrybucji tych paliw, jak 

wskazano w analizowanym dokumencie, będzie wypracowana dopiero, gdy technologie produkcji 

tych paliw osiągną odpowiedni etap rozwoju – etap wymagający budowy sieci dystrybucyjnych. 

Aktualnie, według ocenianego dokumentu statystyka istniejących w Polsce pojazdów przedstawia się 

jak w zamieszczonej niżej tabeli. 

 

Tabela 2 Porównanie liczby pojazdów napędzanych gazem ziemnym (CNG i LNG) w stosunku do paliw 

tradycyjnych w Polsce
27

 

Rodzaj pojazdów 

Liczba pojazdów Udział  

pojazdów 

napędzanych 

gazem ziemnym 

[%] 

wykorzystujących 

tradycyjne paliwa 

napędzanych gazem 

ziemnym 

Samochody osobowe 

i lekkie ciężarowe 
20 000 400 3 050 0,02 

Autobusy 106 057 400 0,05  

Samochody ciężarowe 

(samochody ciężarowe 

+ ciągniki samochodowe) 

3 037 427 50 0,00163 

Pozostałe  – 100  

Suma 23 143 884 3 600 - 

Autobusy napędzane gazem ziemnym w postaci CNG są wykorzystywane do świadczenia usług 

transportu publicznego w 21 miastach (415 autobusów CNG)28. Wykorzystywane są również 

autobusy napędzane gazem ziemnym LNG (ponad 46 autobusów29). Jednym z pierwszych miast, 

prowadzących projekt pilotażowy był Wałbrzych, ale obecnie autobusy LNG są wykorzystywane 

również w Warszawie i Olsztynie. 

W niżej zamieszczonej tabeli przedstawia się informację odnośnie wykorzystania gazu CNG i LNG 

w transporcie publicznym wybranych miast. 

                                                      
26

 Konsumpcja LPG jest już rozwinięta w znaczącej skali w Polsce. W 2014r. było ponad 5 tys. punktów 
tankowania LPG w kraju (Źródło: projekt Krajowych ram rozwoju polityki infrastruktury paliw alternatywnych).  
27

 Źródło: opracowanie Ministerstwa Energii na podstawie danych GUS i NGV Europe.  
28

 Źródło: Plan rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych za CEPiK, stan na 01.03.2015 r. 
29

 Źródło: oprac. Ministerstwo Energii na podst. informacji na stronach internetowych przewoźników, styczeń 
2016r. 
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Tabela 3 Liczba autobusów napędzanych gazem CNG i LNG wykorzystywanych do świadczenia usług transportu 

publicznego w wybranych miastach
30

 

Miasto 
Liczba autobusów 

napędzanych gazem CNG 

Liczba autobusów 

napędzanych gazem LNG 

Gdynia 31 – 

Tarnów 20 – 

Zamość 33 – 

Tychy 75 – 

Olsztyn – 11 

Rzeszów 64 – 

Warszawa - 35 

 

W zakresie wykorzystania LPG w Krajowych ramach podkreślono, że Polska posiada jeden 

z najbardziej rozwiniętych rynków w tym zakresie. W 2014 r. udział samochodów wykorzystujących 

LPG wyniósł ponad 14% ogólnej liczby samochodów, a liczba stacji tankowania osiągnęła 5 460 sztuk. 

W ocenianym dokumencie nie przewidziano potrzeby wsparcia rozwoju tego rynku paliw. 

 

W zakresie wykorzystania energii elektrycznej do napędu samochodów osobowych sytuację 

przedstawiono w niżej zamieszczonej tabeli. 

Tabela 4 Liczba pojazdów osobowych w Polsce
31

 

Rodzaj napędu 
Liczba pojazdów w latach 

Udział pojazdów EV w ogólnej liczbie 

nowych pojazdów  zarejestrowanych 

w Polsce w latach [%] 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Hybrydowy (PHEV) 762 1 869 3 887 0,28 0,64 1,26 

Elektryczny (BEV) 28 31 81 0,01 0,01 0,03 

Razem pojazdy EV 790 1 900 3 968 0,29 0,65 1,29 

W zakresie transportu publicznego autobusy elektryczne, jak podają Krajowe ramy, 

wykorzystywane są, lub będą w najbliższej przyszłości w: Warszawie (10 szt.), Krakowie (4 szt.) oraz 

w Jaworznie, Lublinie i Rzeszowie.  

                                                      
30

 Źródło: jw.  
31

 Źródło: Plan rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, za KAPE S. A. 
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Na podstawie analiz dokumentu  określono, że dla osiągnięcia poszczególnych celów mogą być 

realizowane zarówno działania bezpośrednie jak i pośrednie (Tabela 5). Należy podkreślić, że 

przedstawione w tabeli wielkości są podane jedynie jako orientacyjne. 

 

Tabela 5 Cele analizowanego dokumentu i przewidywane działania w zakresie rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych w transporcie
32

 

Rok Cele dokumentu 
Przewidywane działania 

bezpośrednie 

Przewidywane 

działania pośrednie 

Pojazdy elektryczne 

2020 

 

50 tys. pojazdów 

elektrycznych 

Zwiększenie liczby punktów 

ładowania pojazdów elektrycznych 

normalnej mocy do . 6 tys. i . 0,4 tys. 

punktów szybkiego ładowania o 

dużej mocy. 

Rozwój sieci 

elektroenergetycznyc

h oraz  wzrost 

produkcji energii 

elektrycznej. 

2025 
1 mln pojazdów 

elektrycznych 
brak szczegółowych informacji  

Pojazdy napędzane gazem CNG 

2020 
3 tys. pojazdów 

napędzanych gazem CNG 

Zwiększenie liczby punktów 

tankowania gazu CNG 

w aglomeracjach do  ok. 70.  

Rozwój sieci 

gazowych, wzrost 

zapotrzebowania na 

gaz CNG.  2025 
54 tys. pojazdów 

napędzanych gazem CNG 

Zwiększenie liczby punktów 

tankowania gazu CNG wzdłuż sieci 

TEN-T do 32.  

Pojazdy napędzane gazem LNG 

2025 
3 tys. pojazdów 

napędzanych gazem LNG 

Zwiększenie liczby punktów 

tankowania gazu LNG wzdłuż sieci 

TEN-T do 14.  

Wzrost 

zapotrzebowania na 

gaz LNG. Ewentualna 

budowa 

dodatkowego 

                                                      
32

 Źródło: opracowanie własne na podstawie Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw 
alternatywnych. 
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terminala LNG lub 

rozbudowa terminala 

w Świnoujściu. 

Statki ładowane energią elektryczną  w portach morskich 

 2025 

Projekty pilotażowe w 

portach: Świnoujście, 

Szczecin ewentualnie 

dodatkowo, później również 

w Gdańsku i Gdyni (są to 

4 porty morskie należą 

do sieci TEN-T) 

Nie stwierdzono uzasadnienia 

ekonomicznego dla budowania 

infrastruktury ładowania statków 

energią elektryczną w portach. 

Planowana jest realizacja projektów 

pilotażowych  

Rozwój sieci 

elektroenergetycznyc

h. Wzrost produkcji 

energii elektrycznej. 

Statki tankujące gaz LNG w portach 

2020, 

2025 

4 porty: Gdańsk, Gdynia, 

Szczecin, Świnoujście. 

Rozpatrywane jest zaopatrzenie 

statków w LNG przy pomocy 

cystern, bunkierek lub kontenerów.  

Wzrost 

zapotrzebowania na 

gaz LNG,               

ewentualna budowa 

dodatkowego 

terminala LNG lub 

rozbudowa terminala 

w Świnoujściu. 

 

Oceniany dokument ma charakter ogólny, wobec czego wyszczególnionym zadaniom nie przypisano 

konkretnych lokalizacji, a wskazano tylko miasta w których poszczególne działania mają być 

wykonane lub trasy TEN-T wzdłuż których mają być zlokalizowane punkty tankowania gazu, albo też 

porty w których potencjalnie będzie możliwość tankowania gazem albo zasilania statków energią 

elektryczną. Nie podano też szczegółowych rozwiązań projektowych. Wyżej podane względy 

ograniczają możliwości bardziej szczegółowej analizy oddziaływania analizowanego dokumentu na 

środowisko w ustalonej lokalizacji. 

Hipotetycznie przyjęto, że w efekcie przyjęcia dokumentu realizowane będą niżej wymienione 

przedsięwzięcia, a ich oddziaływanie na środowisko będzie analizowane ogólnie w zależności od 

możliwości dokładnego określenia  ich lokalizacji: 
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Tabela 6 Identyfikacja przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach Krajowych ram rozwoju infrastruktury 

paliw alternatywnych
33

 

Lp. 
Typowe 

przedsięwzięcia 

Możliwy zasięg terytorialny 

oddziaływań 

Potencjalne oddziaływania 

na środowisko 

Pojazdy elektryczne 

1 

Punkty ładowania 

pojazdów 

elektrycznych 

normalnej mocy - 6 tys.  

32 aglomeracje określone w 

Krajowych ramach34  

Niewielkie oddziaływanie negatywne 

na środowisko w trakcie budowy 

przyłączy do sieci 

elektroenergetycznych i krótkich 

odcinków nowych sieci. Natomiast 

istotne, pozytywne oddziaływanie 

pośrednie pojawi się z uwagi na 

redukcję ilości emisji zanieczyszczeń 

do powietrza z paliw tradycyjnych 

2 

Punkty szybkiego 

ładowania pojazdów 

elektrycznych dużej 

mocy - 0,4 tys.  

32 określone w Krajowych 

ramach aglomeracje (punkty 

końcowe linii autobusowych, 

zajezdnie 

Pojazdy napędzane gazem CNG 

3 

Punkty tankowania 

gazu CNG 

w aglomeracjach – 70  

32 aglomeracje określone w 

Krajowych ramach 

Punkty tankowania gazu CNG mogą 

potencjalnie znacząco negatywnie 

oddziaływać na środowisko35, jednak, 

ze względu na ograniczone 

pojemności zbiorników gazu 

oddziaływania te będą ograniczone. 

Należy jednak zauważyć, że będą one 

wymagać dostawy gazu ziemnego 

gazociągami (omówione niżej) lub w 

postaci LNG (wtedy mogłyby 

powstawać  punkty tankowania 

4 

Punkty tankowania 

gazu CNG wzdłuż sieci 

TEN-T – 32 lokalizacje 

Otoczenie sieci TEN-T 

(lokalizacja punktów 

tankowania gazu CNG może 

zostać ustalona na 

istniejących stacjach paliw 

w punktach MOP lub też 

w nowych lokalizacjach 

wzdłuż sieci TEN-T) 

                                                      
33

  Źródło: opracowanie własne 
34

 Aglomeracje wybrane dla potrzeb Krajowych ram to: Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, 
Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice, Białystok, Toruń, Kielce, Rzeszów, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski, Opole, 
Zielona Góra, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bielsko-Biała, Bytom, Ruda Śląska, 
Rybnik, Tychy, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock. 
35

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397 § 3 ust.1, pkt. 35 z późn. zmn. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71) 
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LCNG). Natomiast pośrednio, punkty 

te będą wpływały pozytywnie na 

ograniczenie ilości emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 

5 

Gazociągi 

doprowadzające gaz do 

punktów tankowania 

gazu CNG 

W zależności od potrzeb, w 

32 wskazanych 

aglomeracjach oraz w pobliżu 

sieci TEN-T. 

Gazociągi doprowadzające gaz do  

punktów tankowania gazu CNG mogą 

potencjalnie znacząco negatywnie 

oddziaływać na środowisko36, zależeć 

to jednak będzie od ich lokalizacji i 

długości. Należy jednak dodać, że ze 

względu na opłacalność, stacje CNG 

powinny być lokalizowane blisko 

gazociągów dystrybucyjnych lub 

przesyłowych przez co długość 

gazociągów doprowadzających do 

stacji nie powinna być duża. 

Pojazdy napędzane gazem LNG 

6 

Punkty tankowania 

gazu LNG – 14 

lokalizacji.  

Otoczenie sieci TEN-T Punkty tankowania gazu LNG są 

wyłączone z listy przedsięwzięć 

mogących  potencjalnie znacząco 

negatywnie oddziaływać na 

środowisko, niemniej mogą, w 

sposób ograniczony oddziaływać na 

nie negatywnie,  szczególnie trakcie 

budowy37.  

Transport gazu LNG odbywać będzie 

się cysternami z terminala LNG. 

Może to również powodować 

negatywne oddziaływania na 

                                                      
36

 Jak wyżej, § 3 ust.1, pkt. 33 ww. rozporządzenia 
37

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
Dz. U. 2010, nr 213, poz. 1397 § 3 ust.1 pkt 35 z późn. zmn. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71). 
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środowisko. Pośrednio stacje LNG 

będą pozytywnie oddziaływać na 

środowisko poprzez redukcję ilości 

emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Statki zasilane energią elektryczną w portach morskich 

7 

 Punkty zasilania 

statków energią 

elektryczną w portach 

morskich 

Porty morskie należące do 

sieci TEN-T: Szczecin, 

Świnoujście, ewentualnie 

później Gdańsk, Gdynia 

Niewielkie oddziaływanie negatywne 

na środowisko w trakcie budowy 

przyłączy do sieci 

elektroenergetycznej  i  odcinków 

nowych sieci. Ze względu na duże 

zapotrzebowanie mocy przez większe 

statki cumujące w portach nowe linie 

elektroenergetyczne mogą 

negatywnie oddziaływać na 

środowisko. Przedsięwzięcia te mogą 

również pośrednio, pozytywnie 

oddziaływać na redukcję ilości emisji 

zanieczyszczeń do powietrza.  

8 

Sieci 

elektroenergetyczne 

do punktów zasilania 

energią elektryczną w 

portach morskich  

Rejony połączeń sieci 

elektroenergetycznych z 

portami jw. 

Mogą oddziaływać na środowisko 

negatywnie w zależności od napięcia, 

w tym potencjalnie znacząco lub 

zawsze znacząco. Poza tym razem z 

zasilaniem w energię statków 

pośredni wpływ będzie pozytywny. 

Statki tankujące gaz LNG w portach morskich 

9 

Tankowanie gazu LNG 

w portach morskich 

poprzez: cysterny, 

kontenery, bunkierki 

Porty morskie należące do 

sieci TEN-T: Gdańsk, Gdynia, 

Szczecin, Świnoujście 

Niewielkie oddziaływanie negatywne 

na środowisko może wystąpić 

w trakcie transportu gazu LNG. Te 

przedsięwzięcia mogą również 

pośrednio, pozytywnie oddziaływać 

na redukcję ilości emisji 

zanieczyszczeń do powietrza.  

 



 

41 

W Krajowych ramach nie przewidziano rozwoju infrastruktury do zasilania energią elektryczną 

samolotów ze względów ekonomicznych i z uwagi na brak zainteresowania zarządów portów 

lotniczych oraz przewoźników.  

W wymienionej liście przedsięwzięć, które będą realizowane w wyniku przyjęcia  Krajowych ram, nie 

uwzględniono działań pośrednich związanych ze zmianami zapotrzebowania na poszczególne nośniki 

energii i związane z tym przedsięwzięcia w postaci rozwoju sieci elektroenergetycznych 

(elektrycznych i gazowych), magazynów gazu, terminali LNG, itp.  Są one zawarte w innych 

dokumentach strategicznych, np. w polityce energetycznej Polski do której wykonywano już 

odpowiednie strategiczne oceny oddziaływania na środowisko38. Należy nadmienić, że stopień 

szczegółowości wyżej wspomnianych ocen strategicznych jest podobny do stopnia szczegółowości 

Krajowych ram i w zakresie ocen wyżej wymienionych przedsięwzięć ponowna ocena nie wniosłaby 

nic nowego, dlatego też w niniejszej ocenie Krajowych ram nie powiela się zapisów zawartych w ww. 

prognozach.   

Zidentyfikowane, potencjalne działania, jakie przewiduje się do realizacji w ramach analizowanego 

dokumentu  będą przedmiotem dalszych analiz z punktu widzenia ich oddziaływania na środowisko. 

Z przedstawionej wyżej klasyfikacji działań wynika, że przeważającą większość z nich nie można 

zakwalifikować  do przedsięwzięć mogących zawsze  lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko39. Wyjątek stanowić mogą tylko  punkty tankowania 

gazu CNG i CLNG oraz gazociągi doprowadzające gaz do punktów tankowania CNG.   Ze względu na 

swoją funkcję, gazociągi CNG, nie powinny mieć znacznych długości ani powodować rozległych 

oddziaływań na środowisko przyrodnicze. 

 

3.2 ANALIZA ZGODNOŚCI KRAJOWYCH RAM Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI GLOBALNYMI, UE I POLSKI 

Celem analizy jest ocena zgodności projektu Krajowych ram infrastruktury paliw alternatywnych 

z celami najważniejszych dokumentów strategicznych. Analizie poddano następujące dokumenty: 

Na poziomie globalnym: 

 Dokument końcowy Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju 

Rio+20, Przyszłość jaką chcemy mieć, 

                                                      
38

Prognoza oddziaływania na środowisko Polityki energetycznej Polski do roku 2030, czerwiec 2009 r. 
http://www.me.gov.pl/galeria/DE/Prognoza_raport.pdf oraz prognoza oddziaływania na środowisko projektu 
Polityki energetycznej Polski do roku 2050 ( aktualizacja - czerwiec 2015 r.) http://bip.me.gov.pl/node/24670  
39

 Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm. (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 71) 

http://www.me.gov.pl/galeria/DE/Prognoza_raport.pdf
http://bip.me.gov.pl/node/24670
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 Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 25.09.2015 r. Przekształćmy naszą świat; Agenda dla 

zrównoważonego rozwoju 2030 

 Ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu wraz z Protokołem z Kioto, 

 Konwencję o różnorodności biologicznej, 

 Europejską Konwencję Krajobrazową, 

 Konwencję w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości, 

 

Na poziomie Unii Europejskiej: 

 Strategię Europa 2020 – Strategię na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 

sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

 Projekt przewodni Strategii Europa 2020: Europa efektywnie korzystająca z zasobów, 

 Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie 

korzystającej z zasobów wraz z Planem działań na rzecz zasobooszczędnej Europy, 

 Rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania 

prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. wraz Mapą 

drogową do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r., 

 Mapę drogową w zakresie energetyki do 2050 r., 

 VII Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. Dobra jakość życia 

z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety, 

 Strategię UE ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. Nasze ubezpieczenie na życie 

i nasz kapitał naturalny, 

 Pakiet czyste powietrze Komisji Europejskiej, 

 Konkluzje Rady Europejskiej z 23 i 24 października 2014 r., 

 Białą księgę Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 

osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, 

 Komunikat Komisji Czysta energia dla transportu; europejska strategia w zakresie paliw 

alternatywnych, 

 Dyrektywę w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, 

 Dyrektywę w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 

 Propozycję Komisji Europejskiej z dn. 20.07.2016 regulacji w sprawie zobowiązujących celów 

redukcji emisji gazów cieplarnianych od 2021 do 2030 r. (nieuzgodniona). 

 Europejską strategię na rzecz mobilności niskoemisyjnej propozycja Komisji Europejskiej 

z dn. 20.07.2016 r. 
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Na poziomie kraju: 

 Długookresową strategię rozwoju kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności, 

 Koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 

 Średniookresową strategię rozwoju kraju – Strategia Rozwoju Kraju 2020, 

 Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (projekt 29.07.2016 r.) 

 Krajową strategię rozwoju regionalnego 2010 - 2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie 

 Strategię bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r., 

 Politykę energetyczną polski do roku 2050 (projekt 2015), 

 Krajowy plan działań w zakresie energetyki odnawialnej, 

 Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej 2014, 

 Założenia Narodowego programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, 

 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030, 

 Strategię Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 r.), 

 Politykę wodną państwa do roku 2030, 

 Politykę morską Rzeczpospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Szczegółowe analizy dokumentów przedstawione są w załączniku 1 do Prognozy. Z analiz tych 

wynikają następujące wnioski: 

 Stwierdza się, że Krajowe ramy generalnie wspierają realizację celów analizowanych dokumentów 

w zakresie ograniczenia negatywnych wpływów transportu na środowisko, w tym ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń powietrza; 

 Nie zidentyfikowano sprzeczności celów Krajowych ram z celami dokumentów strategicznych na 

poziomie krajowym, jak i międzynarodowym; 

 Niektóre cele wyżej wymienionych dokumentów nie są zaadresowane w Krajowych ramach, ze 

względu na fakt, że dokument odnosi się wyłącznie do infrastruktury paliw alternatywnych; 

 Pomimo stwierdzeń, jak wyżej należy zauważyć, że polityka UE do 2050 r. w zakresie ograniczania 

negatywnego wpływu na środowisko, w tym na klimat oraz zdrowie ludzkie zakłada dalsze 

poważne redukcje emisji zanieczyszczeń z transportu z czym związane może być przyjęcie 

kolejnych celów dotyczących szerszego i bardziej intensywnego wykorzystania paliw 

alternatywnych.  

 

 

 

 



 

44 

 

4. ANALIZA STANU ŚRODOWISKA 

Celem analizy jest zidentyfikowanie najważniejszych problemów środowiska w Polsce, w tym 

najbardziej wrażliwych jego elementów i czynników powodujących niekorzystne zmiany 

w środowisku. Analiza stanu środowiska może stanowić podstawę oceny możliwości wpływania 

Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych na rozwiązanie problemów i 

zagrożeń występujących w środowisku, jak również oceny potencjalnych negatywnych oddziaływań 

realizacji tego dokumentu na  środowisko. 

Wyniki analizy przedstawiono w odniesieniu do poszczególnych dziedzin ochrony środowiska. 

 

4.1. PRESJA NA ŚRODOWISKO 

Polską gospodarkę charakteryzuje obecnie systematycznie malejący poziom presji na środowisko 

ze strony źródeł przemysłowych, przy umiarkowanie rosnącej presji, związanej z rozwojem 

transportu, konsumpcją indywidualną oraz z rozwojem usług publicznych i procesami 

urbanizacyjnymi.  

Presja na środowisko wywierana jest przede wszystkim przez:  

 sektor energetyki (zawodowej, przemysłowej i ciepłownictwa) – konsumuje obecnie 

największą ilość zasobów paliw kopalnych i wprowadza do środowiska znaczące ładunki 

zanieczyszczeń charakterystycznych dla procesu spalania paliw (CO2, SO2, NOx, pył) oraz ma 

najwyższy udział w poborach wód powierzchniowych; 

 sektor gospodarki komunalnej i gospodarstw domowych – wytwarza ponad 55% wszystkich 

ścieków krajowych wymagających oczyszczenia i ok. 10 mln ton odpadów oraz emituje 

znaczące ilości zanieczyszczeń powietrza; 

 transport samochodowy – wpływa na wzrost zanieczyszczenia powietrza produktami spalania 

paliw, a także na powstawanie zjawisk smogowych oraz na lokalne pogorszenie klimatu 

akustycznego. Rozwój sieci transportowych powoduje zajęcie dodatkowych terenów oraz 

może wpływać na fragmentację obszarów chronionych; 

 sektor rolnictwa – powoduje takie zjawiska jak zakwaszanie i chemizacja gleb, erozja 

powierzchniowa, eutrofizacja rzek oraz pogorszenie wskaźników różnorodności biologicznej; 

 urbanizacja – powoduje zmianę dotychczasowego charakteru wykorzystania przestrzeni, 

fragmentację ekosystemów i spadek różnorodności biologicznej; 

 sektor przemysłu i usług – jest źródłem istotnych zanieczyszczeń powietrza i wody oraz 

konsumentem znaczącej ilości zasobów nieodnawialnych. 
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Przepisy w zakresie ochrony środowiska i ekoinnowacyjności wprowadzane systematycznie 

w ostatnich latach przyczyniły się do zwiększenia wydajności zasobowej wyrażonej względnym 

„rozłączeniem” wskaźników wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i wytwarzania odpadów 

od wskaźników wzrostu gospodarczego w pewnych dziedzinach. Całkowite „rozłączenie” i przejście 

do gospodarki cyrkulacyjnej, pozostaje jednak w dalszym ciągu wyzwaniem nie tylko w sektorze 

gospodarstw domowych. Nakreśla to obszar do podjęcia działań ukierunkowanych na usprawnienie 

procesów produkcyjnych, transportu towarów i osób oraz na zmianę wzorców konsumpcji i produkcji 

w celu zmniejszenia presji na środowisko. 

 

4.2. PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA 

Wprowadzenie 

Polska w znacznym stopniu zachowała cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Większość z nich 

objęto różnymi formami ochrony przyrody o łącznej powierzchni w roku 2014 – 10 165 tys. ha, co 

stanowi ponad 32,5% powierzchni ogólnej kraju40. Dla porównania obszary chronione na terenie Unii 

Europejskiej stanowią 21% jej powierzchni. 

Analizując stan zachowania różnorodności biologicznej w Polsce szczególną uwagę zwrócono na sieć 

obszarów Natura 2000 – spójny system obszarów chronionych na terenie UE oraz na korytarze 

ekologiczne, których drożność umożliwia funkcjonowanie tych obszarów. 

Obszary Natura 2000 pokrywają się w dużym stopniu z formami ochrony przyrody przyjętymi na 

szczeblu międzynarodowym tj.: rezerwatami biosfery UNESCO41, obszarami wodno-błotnymi 

Ramsar42 (145,2 tys. ha wg GUS) oraz Bałtyckimi Obszarami Chronionymi HELCOM (obszary BSPA)43, a 

także formami ochrony przyrody powoływanymi na szczeblu krajowym (np. parkami narodowymi i 

krajobrazowymi). 

 

Główne formy ochrony przyrody w Polsce 

W polskim prawodawstwie przewidzianych jest 8 obszarowych form ochrony przyrody. Tabela 

7 przedstawia liczbę obiektów objętych poszczególnymi formami ochrony w 2014r. oraz ich 

powierzchnię. 

                                                      
40

 GUS, Ochrona środowiska 2015 (łącznie z częścią obszarów sieci Natura 2000, która mieści się w granicach 
obszarów prawnie chronionych) 
41

 Międzynarodowy Program Man and Biosphere – MAB ("Człowiek i Biosfera"), wprowadzony UNESCO w 1971. 
42

 Konwencja Ramsarska, czyli Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, 
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. 
43

 BSPA – Baltic Sea Protected Areas – Bałtyckie Obszary Chronione utworzone w ramach Konwencji Helsińskiej. 



 

46 

Tabela 7 Formy ochrony przyrody w Polsce w 2014 r.
44

 

Lp. Forma ochrony przyrody Liczba obiektów 
Powierzchnia 

[tys. ha] 

Udział 
powierzchni 

kraju [%] 

1 Parki narodowe 23 314,7 1,0 

2 Rezerwaty przyrody 1481 165,7 0,5 

3 Parki krajobrazowe 122 2526,0 8,1 

4 
Obszary chronionego 
krajobrazu 

385 7010,1 22,4 

5 a 
obszary Natura 2000 - 
obszary specjalnej ochrony 
ptaków (OSO) 

145 4926,20545 15,8 

5b 
obszary Natura 2000 – 
specjalne obszary ochrony 
siedlisk (SOO) 

849 3491,10346 11,2 

6 Pomniki przyrody 36417 - - 

7 Stanowiska dokumentacyjne 165 0,9 0,0 

8 Użytki ekologiczne 7029 51,8 0,2 

9 
Zespoły przyrodniczo-
krajobrazowe 

335 95,9 0,3 

                                                      
44

 Źródło: opracowanie własne na podstawie GUS, Ochrona środowiska 2015, Warszawa 2015 r.  
45

 Ponadto 648,953 tys. ha obszarów OSO leżących na morzu.  
46

 Ponadto 359,881 tys. ha obszarów SOO leżących na morzu. 
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Rysunek 1 Obszary ochrony przyrody w Polsce

47
 

 

Znaczącą powierzchnię kraju obejmują obszary Natura 2000 – 17,8% obszary specjalnej ochrony 

ptaków (PLB) oraz 12,1% specjalne obszary ochrony siedlisk (PLH), tzw. obszary mające znaczenie dla 

Wspólnoty. Część powierzchni tych obszarów nakłada się na siebie i wchodzi w skład parków 

narodowych lub innych form ochrony przyrody. Rysunek zamieszczony niżej przedstawia 

rozmieszczenie obu typów obszarów Natura 2000 w Polsce. 

                                                      
47

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp 30.06.2016 r. 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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Rysunek 2 Obszary Natura 2000 w Polsce
48

 

 

Największa powierzchnia zajmowana przez obszary Natura 2000 znajduje się na północy kraju, na 

terenach górskich, w dolinach rzecznych oraz na obszarach morskich. Proces wyznaczania obszarów 

Natura 2000 w Polsce dobiega już końca. Aktualnie najważniejszym zadaniem jest zorganizowanie 

odpowiedniego systemu zarządzania na tych obszarach, czemu służyć mają opracowywane plany 

zadań ochronnych. 

Cenne siedliska i gatunki 

Zgodnie z danymi GIOŚ49 w Polsce zidentyfikowanych zostało 485 zespołów roślinnych, a 12% z nich 

to endemity. W przypadku zwierząt – zarejestrowanych jest 35,4 tys. gatunków dziko żyjących, przy 

czym szacuje się, że jest ich faktycznie około 47 tys., z czego 98% zwierząt to bezkręgowce, 

a jedynie 2% stanowią kręgowce. Zagrożonych lub narażonych na wyginięcie jest 1159 gatunków 

zwierząt, z czego 1080 gatunków to bezkręgowce (w tym 784 gatunki owadów) i 79 gatunków 

kręgowców (13 gatunków ssaków, 34 gatunki ptaków, 3 gatunki gadów i 29 gatunków ryb). 

                                                      
48

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://geoserwis.gdos.gov.pl, dostęp 30.06.2016 r. 
49

 Stan środowiska w Polsce. Raport 2014, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2014 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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W przypadku roślin zagrożeniom podlega 328 gatunków roślin naczyniowych, 62 gatunki mchów, 

545 gatunków porostów, 637 gatunków grzybów wielkoowocnikowych, 232 gatunki glonów. 

Część siedlisk i gatunków na terenie Polskie stanowi przedmioty ochrony na tzw. „siedliskowych” 

obszarach Natura 2000, ze względu na objęcie ich ochroną na mocy Dyrektywy Siedliskowej Jest to 

80 typów siedlisk przyrodniczych, 92 gatunki roślin i 143 gatunki zwierząt (bez ptaków), które są 

zagrożone w skali Europy. 

Do siedlisk chronionych w polskich, morskich obszarach Natura 2000 należą: „1110 Piaszczyste ławice 

podmorskie trwale przykryte wodą o niewielkiej głębokości, 1130 Estuaria, 1150 Laguny przybrzeżne, 

1160 Duże, płytkie zatoki, 1170 Rafy. W strefie przybrzeżnej chronione są ponadto inne siedliska jak 

np. klify, kidzina, różne rodzaje wydm czy solniska nadmorskie. Z gatunków morskich chronione są: 

minóg rzeczny i morski, parposz, foka szara i morświn. Z kolei w obszarach ptasich ochronie 

podlegają głównie kaczki, mewy, rybitwy, perkozy i nury.”50. 

Dyrektywa Siedliskowa zobowiązuje Polskę do utrzymywania odpowiedniego stanu zachowania 

gatunków i siedlisk. Uzyskane do tej pory wyniki monitoringu49 pokazują, że na terenie regionu 

kontynentalnego (96,2% powierzchni Polski) większość siedlisk i gatunków jest w niezadowalającym 

stanie ochrony. Lepiej zachowane są gatunki i siedliska w regionie alpejskim (Karpaty), który 

obejmuje jedynie 3,2% powierzchni kraju. Stan gatunków jest wyżej oceniany niż stan siedlisk 

przyrodniczych (Rysunek 3). 

 

Rysunek 3 Ocena stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce
51

 

 

                                                      
50

 Morskie obszary Natura 2000, GDOŚ 2012. 
51

 Źródło: Stan środowiska w Polsce. Raport 2014, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2014, 
za GIOŚ/PMŚ, Raport dla KE 2013 
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Jak wynika z powyższego wykresu, zaledwie 10% siedlisk przyrodniczych znajduje się we właściwym 

stanie ochrony, natomiast połowa jest w stanie niezadawalającym.  W przypadku gatunków roślin 

również roślinność wysokogórska cechuje się najlepszą kondycją (około 50% gatunków w dobrym 

stanie). W przypadku zwierząt 30% gatunków, które występują na terenie Polski, wykazuje właściwy 

stan ochrony, 36% – stan niezadowalający, a 19% – zły. 

 

Korytarze ekologiczne 

Jednym z warunków skutecznej ochrony zasobów przyrodniczych jest zapewnienie powiązań oraz 

ciągłości ekosystemów. Łączność pomiędzy obszarami o wysokiej różnorodności biologicznej jest 

niezbędna dla wymiany genowej w obrębie metapopulacji roślin i zwierząt, wpływa też na 

zwiększenie stabilności ekosystemów. Istnienie ciągłych obszarów naturalnego krajobrazu w formie 

korytarzy ekologicznych jest szczególnie ważne dla wędrownych gatunków zwierząt. 

Rysunek 4 przedstawia rozmieszczenie korytarzy ekologicznych na obszarze Polski. Sieć korytarzy 

w miarę równomiernie pokrywa teren kraju, choć jej największe zagęszczenie występuje na północy. 

Korytarze główne łączą się z pozostałymi korytarzami wyznaczanymi na poziomie kraju i województw 

w celu zapewnienia wariantowości dróg migracji. 

Łącznie około 83% powierzchni korytarzy ekologicznych podlega ochronie prawnej ze względu na 

przebieg głównie przez tereny leśne (55%) oraz obszary chronionego krajobrazu, obszary 

Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, z czego znaczna część (42%) to łąki, pastwiska i uprawy 

rolne52. 
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 W. Jędrzejewski, D. Ławreszuk, Ochrona łączności ekologicznej w Polsce, Zakład Badania Ssaków PAN, 
Białowieża, 2009. 
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Rysunek 4 Korytarze ekologiczne w Polsce
53

 

 

Lasy 

W warunkach klimatycznych naszego kraju lasy pełnią istotną funkcję zapewnienia równowagi 

biologicznej. Obecnie powierzchnia lasów w Polsce wynosi 9403 tys. ha54, co odpowiada lesistości na 

poziomie 29,4%, podczas gdy w Europie (bez Rosji) wynosi ona 32,2%. Rozmieszczenie lasów jest 

nierównomierne, największa lesistość występuje w północno-zachodniej Polsce oraz na terenach 

górskich i w rejonie północno-wschodnim (Rysunek 5). 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie:  http://krakow.rdos.gov.pl/korytarze, dostęp 30.06.2016 r. 
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 GUS, Ochrona Środowiska 2015 – stan na dzień 31.12.2014 r. 

http://krakow.rdos.gov.pl/korytarze
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Rysunek 5 Lasy w Polsce
55

 

 

W składzie gatunkowym dominują drzewa iglaste, które stanowią ponad 3/4 powierzchni lasów 

(w tym ponad 60% sosna), jednak można obserwować stopniowy wzrost udziału gatunków 

liściastych. 

Zwiększanie powierzchni lasów następuje wskutek zalesiania gruntów nieleśnych użytkowanych 

rolniczo lub stanowiących nieużytki, a także jako efekt przekwalifikowania na lasy innych gruntów 

pokrytych roślinnością leśną. 

Udział drzew zdrowych w Polsce w latach 2007-2010 wynosił ok. 11,3% (w Europie od 11,3% do 93%). 

Udział drzew uszkodzonych waha się w okolicy 23%, podczas gdy w Europie waha się od 1,0% do 

50,3%56. 

Do najważniejszych zagrożeń antropogenicznych lasów można zaliczyć: 

 zanieczyszczenia powietrza pochodzące z sektorów energetyki, gospodarki komunalnej 

i transportu; 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy, dostęp 30.06.2016 r. 
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 GIOŚ Stan środowiska w Polsce. Raport 2014, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa 2014. 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
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 zanieczyszczenie wód i gleb wynikające z działalności przemysłowej, gospodarki komunalnej 

i rolnictwa; 

 przekształcenia powierzchni ziemi (np. górnictwo odkrywkowe); 

 pożary lasu; 

 szkodnictwo leśne: kłusownictwo i kradzieże, nadmierna rekreacja, masowe grzybobrania; 

 niewłaściwą gospodarkę leśną: schematyczne postępowanie, nadmierne użytkowanie, 

zaniechanie pielęgnacji. 

 

Gleby 

Gleba pełni wiele bardzo istotnych i niezbędnych dla istnienia człowieka i ekosystemów funkcji, m.in. 

jest źródłem pożywienia, biomasy i surowców oraz stanowi naturalne siedlisko dla wielu organizmów. 

Przeprowadzone w latach 1995, 2000 i 2005 badania gleb ornych w Polsce wskazują na brak 

istotnych zmian właściwości gleb, zwłaszcza w kierunku wyjałowienia i degradacji. Zmiany, które 

odnotowano nie wpływają w znacznym stopniu na przydatność rolniczą gleb. Większość gleb ornych 

(ponad 96%) posiada naturalną, lekko podwyższoną zawartość metali ciężkich, tj. kadm, miedź, nikiel, 

ołów, cynk, co klasyfikuje je, jako gleby o wysokiej jakości, na których jest możliwa produkcja 

bezpiecznej żywności57. Pod względem chemicznym gleby użytków rolnych w Polsce są w dobrym 

stanie, wyniki monitoringu nie wykazały pogorszenia wskaźników zasobności gleb w fosfor (P), potas 

(K) i magnez (Mg), nie występuje również nadmiernie zasolenie i zanieczyszczenie siarką oraz 

metalami śladowymi i WWA (poza nielicznymi rejonami). W przypadku niklu, chromu, baru i kobaltu 

nie zaobserwowano ponadto trendu akumulacji w warstwie powierzchniowej gleb. 

Istnieje natomiast potrzeba wprowadzenia programów wapnowania oraz systemów produkcji 

sprzyjających gromadzeniu materii organicznej w glebie, ponieważ największym problemem jest 

zakwaszenie gleb oraz niedostatek próchnicy. 

W Polsce największy udział w powierzchni kraju zajmują użytki rolne, których powierzchnia 

nieznacznie jednak spada od 2005 roku (19 148 tys. ha – 2005 r., 18 683 tys. ha – 2014 r.58), co jest 

kontynuacją trendu spadkowego od lat powojennych (od 65,6% powierzchni użytków rolnych 

w powierzchni kraju w 1950 r. do 49,4% w 2011 r.) Znaczna część użytków rolnych, głównie na 

glebach V klasy, przeznaczona została pod zalesianie. 
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 Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012, Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy 2012. 
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 Ochrona środowiska 2015, GUS. 
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W Polsce na około 80% powierzchni dominują gleby brunatne, bielicowe i płowe, zajmując głównie 

tereny nizinne (Rysunek 6). Są to najbardziej wartościowe gleby ze względu na produkcję rolniczą. 

Znaczna część tych gleb jest narażona na występowanie erozji wietrznej i wodnej. W 2011 roku 

zagrożenie erozją wietrzną wynosiło 27% powierzchni gleb użytkowanych rolniczo, natomiast 28,5% 

gruntów rolnych i leśnych zagrożonych było erozją wodną, powierzchniową. Ze względu na blisko 

30% narażenie powierzchni gleb na erozję, istotne jest jej przeciwdziałanie. Wśród czynników 

prowadzących do powstawania procesów erozji należy wymienić: niewłaściwie prowadzone 

melioracje, likwidację miedz w procesie łączenia małych gospodarstw, usuwanie żywopłotów, 

zakrzewień i zadrzewień śródpolnych, zbyt intensywny wypas zwierząt, nieodpowiednią lokalizację 

dróg, uprawę stromych stoków oraz uprawę wzdłuż stoku. 
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Rysunek 6 Gleby w Polsce
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 
z http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/ESDB/index.htm, dostęp 30.06.2016 r. 

http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/ESDB_Archive/ESDB/index.htm
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Najważniejsze zagrożenia 

 

Najważniejsze zagrożenia zidentyfikowane podczas diagnozy aktualnego stanu środowiska 

przyrodniczego w oparciu o monitoring przyrodniczy prowadzony przez GIOŚ zostały przedstawione 

w niżej zamieszczonej tabeli. 

 

Tabela 8 Główne czynniki wpływające na zmiany w przyrodzie
60

 

Zmiany w przyrodzie Czynniki zmian 

Utrata siedlisk 

nieleśnych i wodno-

błotnych dla ptaków 

Niewłaściwe prowadzenie melioracji, nadmierne nawożenie, zaniechanie 

użytkowania rolniczego, nieodpowiednia zabudowa hydrotechniczna, 

regulacja rzek, budowa infrastruktury technicznej (np. gazociągi, 

ropociągi, linie elektroenergetyczne) i komunikacyjnej, przemysłowe 

obiekty kubaturowe (np. elektrownie, elektrociepłownie), kopalnie 

odkrywkowe, zrzut wód kopalnianych, urbanizacja. Brak wystarczającej 

informacji na temat rozmieszczenia zagrożonych siedlisk i gatunków. 

Fragmentacja siedlisk, 

w tym przerywanie 

korytarzy ekologicznych 

Budowa infrastruktury w tym m. in. energetycznej, komunikacyjnej, 

turystycznej i intensywnej urbanizacji, nieodpowiednia zabudowa 

hydrotechniczna, regulacja rzek, kopalnie odkrywkowe. 

Brak wystarczającej informacji na temat rozmieszczenia zagrożonych 

siedlisk i gatunków. 

Zaburzenie składu 

gatunkowego siedlisk 

przyrodniczych 

Rozwój turystyki i komunikacji, a także nowe tereny przemysłowe (w tym 

kopalnie) przyczyniają się do gwałtownych zmian składu gatunkowego, 

w tym wzrostu liczebności gatunków obcych. 

Sukcesja wtórna siedlisk 

nieleśnych 

Zaniechanie użytkowania rolniczego, zwłaszcza zaniechanie użytkowania 

łąk, realizacja infrastruktury technicznej (energetycznej, gazowej). 

Wypieranie gatunków 

typowych i rodzimych 

przez gatunki inwazyjne 

i obce 

Rozwój turystyki i komunikacji, a także nowe zagospodarowanie 

przemysłowe przyczyniają się do wzrostu liczebności gatunków obcych. 
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 opracowanie własne na podstawie Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2011, Biblioteka Monitoringu 
Środowiska, Warszawa 2011 r. 
http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/Sygnaly_calosc_pol2011.pdf, dostęp 30.06.2016 r.  

http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/Sygnaly_calosc_pol2011.pdf
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Zmiany jakościowe 

i ilościowe siedlisk 

przyrodniczych na skutek 

eutrofizacji wód 

Nadmierne nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin, brak 

odpowiednich systemów oczyszczania w zakresie gospodarki ściekowej, 

podgrzewanie wód przez elektrownie, zasolenie wód. 

Niszczenie mechaniczne 

rzadkich roślin i siedlisk 

przyrodniczych 

Budowa infrastruktury (w tym energetycznej), nowe tereny przemysłowe, 

kopalnie odkrywkowe, rozwój turystyki i rekreacji. 

Degradacja walorów 

krajobrazowych 

Budowa infrastruktury komunikacyjnej, technicznej (m.in. liniowe 

i kubaturowe obiekty energetyczne), kopalnie odkrywkowe, 

infrastruktura turystyczna, urbanizacja. 

 

Na powyższe zmiany nakładają się również zmiany klimatyczne, przejawiające się głównie jako 

powodzie, huragany i susze, które wymagają przygotowania odpowiednich środków reagowania 

i długoterminowej strategii. Pomimo istniejących zagrożeń, tempo tych zmian w Polsce jest 

wolniejsze niż w wielu krajach europejskich i obejmuje mniejszą powierzchnię. 

 

4.3. ZMIANY KLIMATU 

W Europie i na świecie coraz bardziej odczuwalne stają się skutki zmian klimatu. Średnia roczna 

temperatura na świecie, która obecnie jest wyższa ok. 0,8°C od poziomu sprzed epoki przemysłowej  

w dalszym ciągu rośnie61. Zmieniają się naturalne procesy i struktury opadów, lodowce topnieją, 

podnosi się poziom morza. W ciągu ostatniej dekady (2002-2011) temperatura powierzchni gruntów 

w Europie wynosiła średnio 1,3°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, co oznacza, że 

wzrost temperatury w Europie przebiega szybciej w porównaniu ze średnią światową. Odnotowano 

większą częstotliwość niektórych ekstremalnych zjawisk pogodowych i częstsze fale upałów, pożary 

lasów i susze. Przewiduje się zmianę struktury opadów atmosferycznych (wzrost częstości 

występowania opadów ulewnych), co może przyczynić się do występowania podtopień i powodzi. 

Wzrost częstotliwości występowania zjawisk ekstremalnych wiąże się również z większym ryzykiem 

występowania sztormów i erozji obszarów przybrzeżnych.. Większa liczba takich zjawisk doprowadzi 

prawdopodobnie do zwiększenia skali klęsk żywiołowych, co z kolei spowoduje znaczące straty 

gospodarcze i problemy związane ze zdrowiem publicznym. 
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 Raport EEA nr 12/2012. Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2012, 
[http://www.eea.europa.eu/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012, dostęp 30.06.2016 r.] 

http://www.eea.europa.eu/publications/climate-impacts-and-vulnerability-2012
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W ramach prac nad Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 203062 sprecyzowano możliwe szkody powodowane 

przez zjawiska pogodowe dla najbardziej wrażliwych sektorów. 

 

Tabela 9 Zjawiska pogodowe i klimatyczne powodujące szkody społeczne oraz w gospodarce
63

 

Dziedzina 

Rolnictwo, 
różnorodność 
biologiczna, 

zasoby wodne 

Leśnictwo 
Zdrowie, 

społeczność lokalna 
Infrastruktura 

zjawisko 
powodujące 
szkody 

 powódź 

 huragan 

 piorun 
(wyładowania 
atmosferyczne) 

 susza 

 ujemne skutki 
przezimowania 

 przymrozki 
wiosenne 

 deszcz nawalny 
(powodujący 
podtopienia, 
obsunięcia 
ziemi) 

 grad 

 powódź 

 silne wiatry 
(huragan, trąba 
powietrzna) 

 susza 

 podtopienia 
i osunięcia 
gruntu 
(spowodowane 
deszczem 
nawalnym) 

 okiść, 
intensywne 
opady śniegu 

 piorun  

 fale upału 

 fale zimna 

 zdarzenia 
ekstremalne 
powodujące 
szkody 
psychospołeczne 
(powódź, silne 
wiatry, 
gradobicie) 

 powódź 

 podtopienia 

 huragan 

 wyładowania 
atmosferyczne 

 gradobicia  

 

Wraz ze wzrostem temperatury nasilać się będą niekorzystne zjawiska eutrofizacji wód śródlądowych 

i morskich. Zwiększać się będą zagrożenia dla życia i zdrowia w wyniku stresów termicznych i wzrostu 

zanieczyszczenia powietrza ozonem. Wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną w porze 

letniej. 

Biorąc pod uwagę, że zakończony został okres zobowiązań objętych Protokółem z Kioto, a nowe 

porozumienie (Paryskie) nie weszło jeszcze w życie, i stale obserwowany jest trend wzrostu emisji, 

nie można liczyć, że w przewidywalnej średniookresowej perspektywie emisja gazów cieplarnianych 

w skali światowej zostanie tak zredukowana, aby zahamować zmiany klimatu. W tej sytuacji, do 

priorytetów należą działania adaptacyjne do tych zmian. Problem stanowi też adaptacja 
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 http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/e436258f57966ff3703b84123f642e81.pdf, dostęp 30.06.2016 r.] 
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 Źródło: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030, za E. Siwiec (IOŚ- PIB) 

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/e436258f57966ff3703b84123f642e81.pdf
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ekosystemów do następujących zmian klimatu i wynikające stąd zagrożenia dla gatunków i ich 

siedlisk. 

 

4.4. ZASOBY I ODPADY 

Zasoby 

Obecność zasobów środowiska warunkuje dostęp do surowców dla gospodarki oraz wpływa na 

jakość życia ludzi. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, m.in. poprzez racjonalne 

i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin stanowi jeden z celów określonych w Strategii 

Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. 

Zasoby bilansowe i wydobycie ważniejszych kopalin w Polsce są przedstawione niżej (Tabela 10). 

 

Tabela 10 Zasoby bilansowe i wydobycie ważniejszych kopalin w Polsce w 2015 r. - w mln ton; gaz ziemny 

i metan w mld m
3
; ropa i gaz - zasoby wydobywalne

64
  

Kopalina 
Liczba złóż Zasoby bilansowe 

Wydobycie 
(ilość/rok) 

Razem Zagospodarowane 
Stan na: 

31 XII 2015 r. 
W tym zasoby 

zagospodarowane 
 ENERGETYCZNE 
- GAZOWE 
- CIEKŁE 
- STAŁE 

 
352 

86 
247 

 
236 

64 
60 

 
213,59 

22,87 
79 736,67 

 
138,09 

22,26 
22 525,75 

 
5,53 

0,9 
128,20 

Gaz ziemny 
Metan z 
pokładów węgla 
Ropa naftowa 
Węgle brunatne 
Węgle kamienne 

292 
60 

 
86 
91 

156 

207 
29 

 
64 

9 
51 

122,82 
90,77 

 
22,82 

23 516,19 
56 220,48 

101,68 
36,41 

22,261 
418,70 

21 107,05 

5,21 
0,32 

 
0,9 

63,13 
65,07 

SUROWCE 
METALICZNE 

36 8 2 610,69 1 403,06 33,81 

Rudy cynku 
i ołowiu 

20 3 83,82 13,94 2,24 

Rudy miedzi i 
srebra 

15 5 1 976,04 1 389,12 31,57 

Rudy 
molibdenowo-
wolframowo-
miedziowe 

1 - 550,83 - - 

SUROWCE 
CHEMICZNE  

50 11 86 559,92 15 132,51 4,12 

Baryty 
Fluoryt 
Siarka 

5 
2 

19 

- 
- 
5 

5,66 
0,54 

505,39 

- 
- 

19,81 

- 
- 

0,65 
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 Źródło: Bilans zasobów kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2015 r., PIG – PIB, 2016  
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Sole potasowo-
magnezowe 
Sól kamienna 

5 
 

19 

- 
 

6 

669,84 
 

85 378,49 

- 
 

15 112,70 

- 
 

3,47 

SUROWCE INNE 
(SKALNE) 

12 815  4 647 60 202,49 19 530,40 296,62 

 

W Polsce największy udział ilościowy w wydobyciu mają surowce skalne – ok. 297 mln ton, a wśród 

nich piaski i żwiry, kamienie łamane i bloczne oraz wapienie i margle dla przemysłu cementowego 

i wapienniczego. Kolejną pozycję zajmują surowce energetyczne: węgiel kamienny i brunatny. Polska 

nadal posiada duże zasoby węgla. Pozostałe surowce, takie jak konwencjonalny gaz ziemny i ropa 

naftowa występują w małej ilości. Obecne zasoby węgla kamiennego wystarczą na ok. 240 lat, 

a węgla brunatnego na ok. 350 lat przy założeniu obecnego, stałego poziomu zapotrzebowania na te 

surowce. Natomiast okres dostępności krajowych zasobów gazu ziemnego szacuje się na 30 lat, przy 

stałym poziomie importu, a na 10 lat bez dostaw zagranicznych. 

Rozmieszczenie występowania złóż podstawowych surowców energetycznych w Polsce prezentuje 

Rysunek 7. Z kolei na następnej mapie zaprezentowano główne obszary występowania 

niekonwencjonalnych  złóż gazu (Rysunek 8). Pomimo braku pełnego udokumentowania tego rodzaju 

złóż są one traktowane jako istotny potencjał surowcowy65. 
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 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.  
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Rysunek 7 Złoża surowców energetycznych w Polsce
66
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie http://dm.pgi.gov.pl/dm/DownloadManager_v1.aspx, dostęp 
30.06.2016 

http://dm.pgi.gov.pl/dm/DownloadManager_v1.aspx
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Rysunek 8 Obszary występowania niekonwencjonalnych złóż gazu w Polsce
67

  

 

W Polsce występują też złoża uranu. Za najkorzystniejsze uważa się złoża położone w Sudetach 

(Okrzeszyn i Grzmiąca), w województwie podlaskim (Rajsk) oraz w obszarze Bezmiechowej 

w Karpatach68. Wymagają one jednak dalszych badań i oceny opłacalności ich eksploatacji. 

Na przestrzeni ostatnich lat zauważa się proces wyczerpywania zasobów, w związku z czym odpady 

coraz bardziej zaczynają być traktowane jako źródło surowców. Dlatego też UE podejmuje działania 

mające na celu wdrożenie zrównoważonych wzorców konsumpcji i produkcji oraz stopniowe 

przechodzenie do gospodarki cyrkulacyjnej. W najbliższej przyszłości należy spodziewać się efektów 

tych działań również w Polsce. Istotne znaczenie ma także potencjał zasobów energii odnawialnej. 

                                                      
67

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z PIG-PIB i innych źródeł:  
http://www.oddzialywaniagazulupkowego.pl/menu/73,informacje-ogolne, dostęp 30.06.2016, 
http://www.instalator.pl/archi/2012/mi3%28163%29/50.pdf, dostęp 08.09.2014, 
http://www.instalator.pl/archi/2012/mi3%28163%29/51.pdf, dostęp 08.09.2014. 
68

 Raporty z prac zamawianych przez Ministra Środowiska, Ocena możliwości występowania mineralizacji 
uranowej w Polsce na podstawie prac geologiczno-poszukiwawczych, A. Solecki, W. Śliwiński, I. Wojciechowska, 
D. Tchorz-Trzeciakiewicz, P. Syryczyński, M. Sadowska, B. Makowski, Przegląd Geologiczny, vol. 59, nr 2, 2011 r. 
[http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/2011rok/pg_2011_02_04.pdf , dostęp 30.06.2016] 

http://www.oddzialywaniagazulupkowego.pl/menu/73,informacje-ogolne
http://www.instalator.pl/archi/2012/mi3%28163%29/50.pdf
http://www.instalator.pl/archi/2012/mi3%28163%29/51.pdf
http://www.pgi.gov.pl/images/stories/przeglad/2011rok/pg_2011_02_04.pdf
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W roku 2014 pozyskano z odnawialnych źródeł energię pierwotną w ilości 192,0 Mtoe (337 659 TJ), 

co w przeliczeniu na udział w finalnym krajowym zużyciu energii brutto wyniosło ponad 11,9 % 

(biopaliwa ciekłe stanowiły w tym 9,23 %)69. Warunki geograficzno-klimatyczne występujące 

w Polsce pozwalają na stały rozwój wykorzystania energii odnawialnej, pochodzącej obecnie głównie 

z biomasy, wody oraz wiatru. Dla rozwoju energetyki wiatrowej najlepsze obszary występują 

w północnej części kraju, natomiast stosunkowo najkorzystniejsze warunki do wykorzystania energii 

słonecznej występują w województwach wschodnich. 

Zgodnie z danymi GUS70 w 2014 roku, wytworzono w Polsce 141,6 mln t wszystkich odpadów 

(przemysłowych i komunalnych). W porównaniu z rokiem 2011 odnotowano wzrost ilości 

wytworzonych odpadów. Odpady przemysłowe stanowią ponad 90% całkowitej masy wszystkich 

wytworzonych odpadów. Największy udział w wytworzonych odpadach stanowią: odpady powstające 

przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin – ok. 26%, odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali 

nieżelaznych – ok. 24% oraz mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów 

paleniskowych – ok. 8%.  

 

Tabela 11 Wytworzone odpady (bez odpadów komunalnych) oraz sposoby ich zagospodarowania (w mln t)
71

 

Wytworzone 
odpady 

 i sposoby ich 
zagospodarowania 

Rok 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Odpady 
wytworzone 
w ciągu roku 
(bez odpadów 
komunalnych) 

124,6 123,5 124,4 115,0 111,1 113,5 123,5 123,1 130,6 131,3 

Odzysk 98,8 94,9 95,0 86,1 81,5 84,3 88,7 89,0
 90,6 27,6 

Unieszkodliwianie 
(razem) 

21,9 23,8 25,0 24,9 26,5 26,0 31,5 31,5 37,4 26,6 

a) składowanie 16,7 18,8 19,5 20,3 21,4 20,7 26,6 27,0 33,3 22,2 

b) termiczne 
przekształcanie 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 

Czasowe 
magazynowanie 

4,0 4,8 4,4 4,0 3,0 3,2 3,4 2,6 2,6 2,1 
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 Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r., GUS 2015 
70

 GUS, Ochrona środowiska 2015 
71

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ochrona środowiska 2015, GUS 
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Dotychczas 
składowane 
(nagromadzone, 
stan w końcu roku) 

1752,6 1746,0 1735,2 1731,6 1740,5 1724,5 1654,1 1649,6 1672,0 1683,5 

W 2014 r. ok. 21% wytworzonych odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) poddano 

procesom odzysku, ok. 20% unieszkodliwiono, przy czym ok. 17% unieszkodliwiono poprzez 

składowanie. Ogólna ilość odpadów dotychczas składowanych (z wyłączeniem odpadów 

komunalnych) wynosiła na koniec 2013 r. 1683 mln t. 

Wytworzone w 2014 r. odpady komunalne w ilości 10 330 mln t stanowią ok. 8% ilości wszystkich 

wytworzonych krajowych odpadów. Średnio na każdego mieszkańca Polski przypada rocznie 0,268 t 

odpadów komunalnych. Dla porównania średnia ilość odpadów komunalnych na jednego mieszkańca 

UE w skali roku wynosi 0,5 t. 

Nadal dominującym sposobem unieszkodliwiania odpadów w Polsce jest ich umieszczanie na 

składowiskach (ok. 53% ogólnej ilości odpadów komunalnych), niemniej jednak ilość składowanych 

odpadów stale się zmniejsza. W 2013 r. zdeponowano ok.  5,4 mln t odpadów (dla porównania 

w roku 2011 – 7 mln t). Do spalarni przekazano 1,6 mln t odpadów komunalnych, a procesom 

kompostowania poddano 1,2 mln t. 

 

Na 442 czynnych składowiskach odpadów komunalnych w 2014 r., 159 posiadało instalacje 

odgazowywania. Nadal niewielka ich część (zaledwie 16) posiada instalację odgazowywania 

z odzyskiem energii cieplnej, a 62 z odzyskiem energii elektrycznej. 

Jako główne obszary problemowe w zakresie gospodarowania odpadami w Polsce należy wskazać 

następujące zagadnienia: 

 brak wystarczających działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów na wszystkich 

etapach cyklu życia produktu, zaczynając już od projektowania; 

 brak wystarczającej edukacji społecznej w zakresie oszczędzania zasobów, naprawy czy 

współdzielenia produktów (oraz usług), a także ich ponownego wykorzystania; 

 niewystarczający wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów, a także brak jednolitych standardów 

zbiórki odpadów w skali całego kraju; 

 niewystarczający odzysk odpadów przemysłowych; 

 nieefektywne instalacje odzysku odpadów komunalnych; 

 niewystarczająca jakość odpadów poddawanych recyklingowi; 

 brak zbilansowania instalacji do gospodarowania odpadami w celu osiągnięcia wymaganych 

poziomów odzysku i recyklingu; 

 wysoki udział unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie; 

 problem z zagospodarowaniem wzrastającej ilości osadów ściekowych; 
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4.5. ŚRODOWISKO, ZDROWIE I JAKOŚĆ ŻYCIA 

Stan środowiska i trendy zmienności 

Dane europejskie wskazują na zmniejszenie się zanieczyszczenia wody i powietrza w okresie 

ostatnich 20 lat. Nastąpiło m.in. znaczące obniżenie poziomów koncentracji dwutlenku siarki i tlenku 

węgla w powietrzu, jak również odnotowano niższe stężenia tlenków azotu i pyłów. W związku 

z wprowadzeniem do użytku benzyny bezołowiowej znacznie zmniejszyło się również stężenie 

ołowiu. 

Jakość powietrza i wody pozostaje jednak niedostateczna. W szczególności trudna jest sytuacja 

mieszkańców miast narażonych na nadmiernie wysokie stężenia niektórych zanieczyszczeń 

powietrza.  

Najpoważniejsze konsekwencje zdrowotne wynikają z narażenia na obecność pyłów, benzo(a)pirenu, 

tlenków azotu i ozonu w powietrzu, co wiąże się ze skróceniem oczekiwanej długości życia, ostrymi 

i przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego, chorobami układu krążenia oraz innymi 

dolegliwościami. 

Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 i PM2,5 

Zasadniczym źródłem emisji pyłów PM10 oraz PM2,5 w Polsce są procesy spalania poza przemysłem 

(głównie spalanie węgla w gospodarstwach domowych), odpowiedzialne za ok. 50% krajowej emisji 

tych frakcji. Emisje z transportu drogowego oraz innych pojazdów i urządzeń stanowią odpowiednio 

ok. 13% w przypadku pyłu PM10 oraz ok. 20% dla pyłu PM2,5. Przy czym znaczna część emisji w tej 

kategorii pochodzi z procesów innych niż spalanie paliw tj. ze ścierania opon, hamulców oraz 

nawierzchni dróg.72 

Jak wynika z badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), 

zanieczyszczenie pyłem PM10 oraz PM2,5 stanowi istotny problem jakości powietrza w Polsce. 

Przekraczane są zarówno wartości kryterialne (poziomy dopuszczalne) określone w przepisach prawa 

krajowego (zgodnych z dyrektywami UE) dla stężeń średnich rocznych (PM10 – 40 µg/m3; PM2,5 - 

25 µg/m3), jak i w szczególności stężeń 24-godzinnych (PM10 – 50 µg/m3 <35 razy).  

Na podstawie wyników pomiarów Państwowego Monitoringu Środowiskowego dokonywana jest 

corocznie ocena jakości powietrza73. W latach 2013 i 2014 w zakresie pyłu zawieszonego PM10 

                                                      
72

 KOBIZE, IOŚ-PIB: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013-
2014. Raport podstawowy; Warszawa, marzec 2016 
73

 IOŚ-PIB: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013; Ocena jakości powietrza w strefach w 
Polsce za rok 2014 
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przekroczenia wartości dopuszczalnych dla stężenia średniego rocznego obserwowano odpowiednio 

w 17 i 19 strefach oceny jakości powietrza74 (spośród 46 stref w kraju), położonych w centralnej i 

południowej części Polski. Przekroczenia wartości kryterialnej dla stężenia 24-godzinnego 

odnotowano w dwukrotnie większej ilości stref tj. 36 i 42. W zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 

przekroczenia wartości dopuszczalnej odnotowano w 24 strefach w 2013 roku i 22 strefach w 2014 

roku, głównie w południowo-wschodniej, częściowo we wschodniej i centralnej Polsce 

oraz w województwie pomorskim. 

Przekroczenia stężeń 24-godzinych pyłu zawieszonego PM10 na stacjach pomiarowych PMŚ mają 

najczęściej miejsce w okresie zimowym, co ma związek ze zwiększoną emisją pyłu powstającego przy 

spalaniu paliw w celach grzewczych, głównie w indywidualnych źródłach ciepła. Ta przyczyna jest 

wskazywana jako zasadnicza, przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ), w ponad 

80% przypadków. Średnio dla ok. 10% przypadków jako główną przyczynę przekroczeń wskazuje się 

oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów. Przy czym w niektórych województwach udział 

ten jest wyraźnie wyższy75 np. w województwie mazowieckim, w 2014 r., emisję zanieczyszczeń 

związaną z ruchem pojazdów uznano za dominującą w ok. 34% przypadków przekroczeń. Podobnie 

znaczący udział sektora transportu (ponad 20% przypadków przekroczeń) wskazano dla województw: 

kujawsko-pomorskiego i małopolskiego. 

Poniżej przedstawiono lokalizację stanowisk pomiarowych miejskich i podmiejskich, na których 

odnotowano w roku 2014 ponadnormatywną liczbę dni ze stężeniem 24-godz. pyłu zawieszonego 

PM10 wyższym od 50 μg/m3. 

                                                      
74

 Strefa: obszar województwa oraz aglomeracji lub miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 
75

 IOŚ-PIB: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014, Warszawa 2015 
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Rysunek 9 Liczba dni w 2014 r. ze stężeniem 24-godz. pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m
3
 na podstawie pomiarów 

na stanowiskach miejskich i podmiejskich
76

 

 

Z powyższego wynika, że najwięcej dni z przekroczeniami poziomu 50 μg/m3 - 188 dni - wystąpiło na 

stanowisku komunikacyjnym w Aglomeracji Krakowskiej, a w dalszej kolejności na stanowisku tła 

miejskiego w Gliwicach (144 dni) i w Nakle (142) w woj. kujawsko-pomorskim. 
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 Źródło: Jakość powietrza w Polsce w latach 2013-2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska; IOŚ-PIB, Warszawa 2015 
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W odniesieniu do stężeń średnich rocznych pyłu zawieszonego PM10, oddziaływaniu emisji związanej 

z indywidualnym ogrzewaniem budynków przypisuje się ponad 90% przypadków przekroczeń, a 

emisji związanej z ruchem pojazdów (ok. 6-8% przypadków).  

Dla pyłu zawieszonego PM2,5 jako główną przyczynę przekroczeń wartości kryterialnej w ok. 90% 

przypadków podaje się oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków. 

W odniesieniu do pojedynczych stacji, zlokalizowanych w aglomeracjach miejskich, wymienia się 

również emisję związaną z ruchem pojazdów. 

Szczegółowych informacji nt. udziałów poszczególnych rodzajów źródeł emisji w stężeniach pyłu 

zawieszonego PM10 i PM2,5 dla obszarów przekroczeń wartości kryterialnych, dostarczają również 

wyniki analiz modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, wykonywanych w ramach 

opracowywanych programów ochrony powietrza. Na ich podstawie można wnioskować, że na 

wysokość stężeń analizowanych frakcji pyłu największy wpływ mają indywidualne źródła ciepła, ale 

lokalnie, szczególnie w dużych aglomeracjach i  miastach wzrasta udział źródeł komunikacyjnych, 

osiągając wartości na poziomie ok. 10-20%. 

Analiza wartości wskaźników średniego narażenia na pył zawieszony PM2,5 dla aglomeracji i miast o 

liczbie mieszkańców większej niż 100 tys., na przestrzeni lat 2012-201477 wskazuje, że wartości te, w 

przypadku większości miast i aglomeracji (23 na 32) przekroczyły wartość pułapu stężenia ekspozycji 

wynoszącego 20 µg/m3 dla okresu uśredniania 3 lata kalendarzowe. Podobnie wygląda sytuacja w 

przypadku krajowego wskaźnika średniego narażenia, który dla lat 2012-2014 wyniósł 24 µg/m3. 

Pułap ten jest standardem jakości powietrza, który należało osiągnąć do roku 2015.  

                                                      
77 

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców 
większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie 
mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu 
miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego 
narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości 
pułapu stężenia ekspozycji (M. P. 2015 poz. 814) 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców 
większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie 
mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu 
miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego 
natężenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości 
pułapu stężenia ekspozycji2 (M. P. 2014 poz. 801) 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2013 r. w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców 
większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia dla miasta o liczbie 
mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji, oraz wykazu 
miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego 
narażenia dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji nie przekracza wartości 
pułapu stężenia ekspozycji2 (M. P. 2013 poz. 782) 
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W związku z utrzymującymi się wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego w powietrzu, stanowiącymi 

poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Polsce do 

Trybunału Sprawiedliwości UE78. 

Należy podkreślić, że od roku 2020 ma obowiązywać nowy, zaostrzony w stosunku do obecnego 

poziom dopuszczalny stężenia średniego rocznego dla pyłu zawieszonego PM2,5 - 20 µg/m3.  

 

Zanieczyszczenie powietrza tlenkami azotu 

Głównymi źródłami emisji tlenków azotu (NOx) są procesy spalania paliw w sektorze produkcji 

i transformacji energii oraz transport drogowy, których udziały w ogólnej emisji krajowej tego 

zanieczyszczenia wynoszą po  ok. 30%79.   

W skali kraju przekroczenia wartości kryterialnych dotyczą dopuszczalnego stężenia średniego 

rocznego dwutlenku azotu, które wynosi 40 µg/m3. W krajowych ocenach jakości powietrza80 za rok 

2013 i 2014 przekroczenia standardów NO2 odnotowano w 4 strefach. Są to: aglomeracja 

wrocławska, aglomeracja krakowska, aglomeracja warszawska oraz aglomeracja górnośląska.  

W każdym z ww. przypadków przekroczenia zostały odnotowane na stacjach ukierunkowanych na 

pomiar zanieczyszczeń pochodzących z transportu drogowego – dwóch w aglomeracji warszawskiej 

oraz po jednej w pozostałych aglomeracjach. Jako główne przyczyny przekroczeń wskazano 

oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów. 

Na poniższym rysunku przedstawiono przykładowo przestrzenny rozkład średniego rocznego stężenia 

dwutlenku azotu na terenie województwa małopolskiego, w tym aglomeracji krakowskiej. Można 

zaobserwować, że rozkład obszarów o podwyższonych i ponadnormatywnych stężeniach NO2 

pokrywa się wyraźnie z lokalizacją głównych ciągów i węzłów komunikacyjnych. 
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 Europejska Komisja – Komunikat prasowy (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6225_pl.htm) 
79

 KOBIZE, IOŚ-PIB: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013-
2014. Raport podstawowy; Warszawa, marzec 2016 
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 IOŚ-PIB: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013; Ocena jakości powietrza w strefach w 
Polsce za rok 2014 



 

70 

 

Rysunek 10 Rozkład stężeń średnich rocznych dwutlenku azotu na obszarze województwa małopolskiego 

w 2015 r.
81

 

 

Na podstawie wyników modelowania określono średnie roczne stężenia NO2 powodowane przez 

transport, na obszarze Polski w 2015 r. Zostały one przedstawione na mapie(Rysunek 22) 

w podrozdziale 5.2.3, na której jednocześnie pokazano przebieg sieci drogowej TEN-T. 

Należy nadmienić, że w związku z przekroczeniami (w czterech strefach) norm jakości powietrza dla 

dwutlenku azotu, które obowiązują od 2010 r., Komisja Europejska w dniu 26 lutego 2016 r. wezwała 

Polskę do usunięcia uchybienia w przedmiotowym zakresie (Naruszenie 2016/2010), rozpoczynając 

tym samym procedurę prawną, przed skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.  

Zanieczyszczenie powietrza tlenkiem węgla 

Głównym źródłem emisji tlenku węgla (CO) do powietrza są procesy spalania poza przemysłem, 

odpowiedzialne za ok. 62% krajowej emisji tlenku węgla. Kolejnym istotnym źródłem jest transport 

drogowy, którego udział w emisji krajowej kształtuje się na poziomie ok. 21%.82 
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 Źródło: Ocena jakość powietrza w województwie małopolskim w 2015 roku; WIOŚ w Krakowie, Kraków 
2016r. 
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Wyniki krajowych rocznych ocen jakości powietrza83 za rok 2013 i 2014, podobnie jak oceny za 

2012 r. nie wykazały występowania na obszarze Polski przekroczeń wartości kryterialnej dla tlenku 

węgla, która została określona na poziomie 10 000 µg/m3 dla okresu uśredniania stężeń – 8 godzin. 

Zanieczyszczenie powietrza niemetalowymi lotnymi związkami organicznymi 

Największy wpływ na emisję niemetalowych lotnych związków organicznych (NMLZO) w skali kraju 

mają procesy zastosowania rozpuszczalników (ok. 36%). Kolejne istotne źródła stanowią transport 

drogowy oraz procesy spalania poza przemysłem – po ok. 19%.84. Wśród NMLZO znajdują się m.in. 

benzen, toluen, ksylen, etylobenzen. NMLZO są jednym z głównych prekursorów ozonu.  

Zanieczyszczenie powietrza ozonem 

Ozon jest zanieczyszczeniem wtórnym. Ozon troposferyczny znajdujący się w przyziemnej warstwie 

atmosfery stanowi sumę ozonu powstałego na skutek przemian fizykochemicznych emitowanych do 

atmosfery zanieczyszczeń oraz ozonu pochodzenia naturalnego. Wśród kluczowych prekursorów 

ozonu można wymienić tlenki azotu (NOx), niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO) oraz 

tlenek węgla (CO), których głównymi źródłami emisji, jak przedstawiono wcześniej są: 

 NOx – procesy spalania paliw  w sektorze produkcji i transformacji energii oraz transport 

drogowy, 

 NMLZO – procesy zastosowania rozpuszczalników, transport drogowy oraz procesy spalania 

poza przemysłem, 

 CO – procesy spalania poza przemysłem oraz transport. 

Maksymalne stężenia ozonu notowane są w sezonie letnim i związane z wysokimi temperaturami 

oraz nasłonecznieniem, co wynika z intensyfikacji procesów fotochemicznych. Dla zanieczyszczenia 

tego typowe są sytuacje występowania kilkudniowych okresów z wysokimi stężeniami ozonu tzw. 

epizodów ozonowych, rozdzielanych okresami o niższych stężeniach. Najczęściej podwyższone 

stężenia notowane są jednocześnie na znacznym obszarze Polski, a nawet Europy.  

W aglomeracjach miejskich widoczne są wieczorne i nocne spadki stężeń ozonu, spowodowane 

lokalną emisją tlenków azotu z transportu drogowego (mechanizm wiązania ozonu przez tlenki 
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 KOBIZE, IOŚ-PIB: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013-
2014. Raport podstawowy; Warszawa, marzec 2016 
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 IOŚ-PIB: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013; Ocena jakości powietrza w strefach w 
Polsce za rok 2014 
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 KOBIZE, IOŚ-PIB: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013-
2014. Raport podstawowy; Warszawa, marzec 2016 
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azotu). Dobowy cykl stężeń ozonu na stacjach pozamiejskich wykazuje mniejszą amplitudę aniżeli w 

miastach i najczęściej wartości tam notowane są wyższe.85 

Wartości kryterialne będące podstawą ocen jakości powietrza dla ozonu, ze względu na ochronę 

zdrowia, stanowią: poziom docelowy (liczba dni ze stężeniem 8-godzinnym przewyższającym 

120 µg/m3 uśredniona dla okresu 1-3 lat) oraz poziom celu długoterminowego (stężenie maksymalne 

8-godzinne w roku kalendarzowym).  

Wyniki krajowych rocznych ocen jakości powietrza86 za rok 2013 i 2014 są dosyć zbliżone. W obu 

latach zanotowano przekroczenia w Polsce południowo-zachodniej, przy czym w roku 2013 było to 6 

stref (podobnie jak w roku 2012, gdzie układ stref był jednak nieco inny i przekroczenia dotyczyły 

również centralnej części Polski), a w roku 2014 – 3 strefy.  

Poniżej przedstawiono liczbę dni z przekroczeniami poziomu 120 μg/m3 przez stężenia 8-godz. ozonu 

dla kraju określoną na podstawie obliczeń modelowych dla 2013 r. oraz ten sam parametr uzyskany z 

pomiarów na stacjach monitoringu zanieczyszczenia powietrza. 
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 ATMOTERM S.A.: Ocena i prognoza zagrożeń dla zdrowia ludzi i ekosystemów związanych z zawartością 
ozonu w troposferze w skali kraju; listopad 2008 r. (praca na zlecenie GIOŚ) 
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 IOŚ-PIB: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013; Ocena jakości powietrza w strefach 
w Polsce za rok 2014 



 

73 

 

Rysunek 11 Liczba dni z przekroczeniami wartości 120 μg/m
3
 przez stężenia 8-godz. ozonu w 2013 r. 

na stanowiskach w Polsce na tle wyników modelowania matematycznego
87

 

 

Należy podkreślić, że znaczący wpływ na kształtowanie się stężeń ozonu na terenie kraju ma również 

transport transgraniczny zanieczyszczeń emitowanych poza obszarem Polski, który w odniesieniu do 

liczby dni z przekroczeniami wartości docelowej 120 µg/m3 dla najwyższej z 8-godzinnych średnich 
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 Źródło: Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej: Wspomaganie systemu oceny jakości 
powietrza z użyciem modelowania w zakresie ozonu troposferycznego dla lat 2012 i 2013. Raport 
z modelowania stężeń ozonu w skali kraju. Rok 2013 (praca została wykonana na zlecenie GIOŚ) 
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kroczących może wynosić ok. 10-75% w zależności od rejonu Polski88. Wpływ transportu 

transgranicznego maleje na obszarach charakteryzujących się wysoką emisją lokalną.  

 

Zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem 

Benzo(a)piren (B(a)P) jest jednym z najbardziej problematycznych obok pyłu PM10 i PM2,5 

zanieczyszczeń powietrza w kraju. Jego głównym źródłem emisji są procesy spalania paliw poza 

przemysłem, w tym przede wszystkim indywidualne ogrzewanie budynków. 

Pomiary benzo(a)pirenu od wielu lat wykazują na znacznym obszarze Polski występowanie 

przekroczeń poziomu docelowego (1 ng/m3). Wzrost stężeń ma miejsce w okresie zimowym, co 

związane jest z występowaniem tzw. niskiej emisji. Ocenia się, że emisja z procesów spalania w 

indywidualnych systemach grzewczych (opalanych węglem), często o niskiej sprawności 

energetycznej, stanowi ok. 86% całkowitej emisji z terenu kraju. Koksownie odpowiedzialne są za 

ok. 11% krajowej emisji B(a)P, a transport drogowy za ok. 2%89.   

Poniżej przedstawiono wyniki rocznej oceny jakości powietrza dla kraju za rok 2014. Przekroczenia 

wartości kryterialnej wystąpiły na obszarze wszystkich stref oceny jakości powietrza.  
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 Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej: Wspomaganie systemu ocen jakości powietrza z 
użyciem modelowania w zakresie ozonu troposferycznego dla lat 2012 i 2013 (praca na zlecenie GIOŚ) 
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 KOBIZE, IOŚ-PIB: Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2013-
2014. Raport podstawowy; Warszawa, marzec 2016 
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Rysunek 12 Klasyfikacja stref w Polsce dla benzo(a)pirenu na podstawi rocznej oceny jakości powietrza za rok 

2014
90

 

 

Hałas 

Głównym zagrożeniem wpływającym na stan klimatu akustycznego w Polsce jest oddziaływanie 

hałasu komunikacyjnego. Hałas drogowy stanowi zagrożenie przede wszystkim na terenach 

zurbanizowanych. W większości dużych miast występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu środowiskowego. W przypadku poziomów wysokich i najwyższych, po wzroście liczby takich 

przypadków do końca lat dziewięćdziesiątych XX w., zaczęto rejestrować ich powolny spadek. Analizy 
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 Źródło: IOŚ-PIB: Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014; Warszawa 2014 



 

76 

wskazują na powolne, choć w niektórych przypadkach znaczne (szczególnie w odniesieniu do linii 

magistralnych), zmniejszanie się ekspozycji ludności na hałas emitowany przez ruch kolejowy. 

Podstawowe przyczyny to zmniejszenie natężenia ruchu, rewitalizacja wielu odcinków linii 

kolejowych oraz systematyczna choć powolna wymiana taboru na mniej hałaśliwy. 

Hałas samolotów na terenach otaczających porty lotnicze jest także akustycznym zjawiskiem 

uciążliwym dla ludzi i środowiska. Można oczekiwać systematycznego wzrostu poziomu hałasu z 

ruchu lotniczego w związku z rozwojem lotnictwa cywilnego. Będzie on jednak hamowany 

wprowadzaniem nowych technologii. 

Jakość wód powierzchniowych i podziemnych 

Kompleksową informację na temat jakości wód powierzchniowych i podziemnych zawarto 

w rozdziale 4.6.  

Zestawienie problemów w dziedzinie jakości środowiska 

Poniżej przedstawione zostały najważniejsze problemy zidentyfikowane w obszarze jakości 

środowiska i wpływu na zdrowie. 

 

Tabela 12 Główne problemy jakości środowiska na obszarze objętym opracowaniem
91

 

Problem jakości środowiska Czynniki zmian 

Powietrze 

Przekroczenia wartości normatywnych pyłu PM10, 

pyłu PM2,5, benzo(a)pirenu i NO2. 

Emisje z indywidualnych źródeł ciepła 

komunalnych i działalności rolniczej, spalanie 

indywidualne odpadów, emisja 

komunikacyjna. 

Narażenie mieszkańców niektórych miast 

(w tym grup wrażliwych) na ponadnormatywne 

stężenia zanieczyszczeń powietrza wywołujące 

poważne skutki zdrowotne. 

Gęsta zabudowa, przestarzałe systemy 

ogrzewania, społeczno-ekonomiczny problem 

przechodzenia na czystsze formy pozyskiwania 

energii cieplnej.  

Ryzyko wystąpienia długoterminowych skutków 

zdrowotnych również przy ekspozycji na poziomy 

zanieczyszczeń niższe od dopuszczalnych (np. 

NO2). 

Zbyt duże natężenie ruchu pojazdów 

w centrach miast, emisje zanieczyszczeń 

do powietrza. 
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 Źródło: opracowanie własne.  
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Wysoka emisja gazów cieplarnianych (głównie 

dwutlenku węgla) 

Oparcie gospodarki energetycznej na węglu. 

Hałas 

Przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu 

środowiskowego występujące w miastach. 

Źródła emisji hałasu transportowego 

(intensywny ruch samochodowy, tramwaje, 

rzadziej koleje). 

Rosnące negatywne oddziaływanie hałasu 

lotniczego. 

Dynamiczny wzrost międzynarodowego ruchu 

lotniczego. 

Woda 

Zagrożenia przekroczenia dopuszczalnej normy 

zawartości azotanów w wodzie pitnej. 

Przenikanie azotanów z pól uprawnych 

do gleby, a następnie do wód 

powierzchniowych i gruntowych. 

Brak dostępu mieszkańców do systemów 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną. 

Luki infrastrukturalne, szczególnie w małych 

miejscowościach i obszarach wiejskich. 

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych 

i podziemnych. 

Niedostateczne oczyszczanie ścieków, brak 

oczyszczalni ścieków, zaległości w realizacji 

infrastruktury wodno-ściekowej. 

Eutrofizacja wód powierzchniowych. Spływy powierzchniowe zanieczyszczeń 

w zlewniach rzek. 

 

4.6. ZASOBY WODNE, OCHRONA PRZECIW POWODZIOM I SUSZOM ORAZ ZAGADNIENIA GOSPODARKI 

WODNEJ 

Charakterystyka Bałtyku 

Głównym zagrożeniem dla wód morskich jest wzbogacenie w substancje biogenne. Może ono 

prowadzić do utraty różnorodności biologicznej, degradacji ekosystemu, szkodliwych zakwitów 

glonów oraz niedoborów tlenu w wodach przydennych. 

Obecny stan ekologiczny Morza Bałtyckiego jest oceniany, w przeważającej części, jako słaby do 

złego92. 

Głównym źródłem biogenów są zanieczyszczenia powstające na lądzie i trafiające do morza wraz 

z wodami rzecznymi, pochodzące z działalności rolniczej, niedostatecznie oczyszczonych ścieków 
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 HELCOM 2009, Eutrophication In the Baltic Sea – An integrated thematic assessment of the effects 
of nutrient enrichment  and eutrophication In the Baltic Sea Region, BSEP No 115A - 43 
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komunalnych oraz z procesów naturalnych. W niżej załączonej tabeli (Tabela 13) przedstawiono 

wielkości ładunków fosforu i azotu odprowadzanego do Morza Bałtyckiego. 

 

Tabela 13 Wielkości ładunków fosforu ogólnego i azotu ogólnego odprowadzane do Morza Bałtyckiego w latach 

1995-2005
93

 

Wielkości ładunków fosforu ogólnego i azotu ogólnego 
odprowadzane do Morza Bałtyckiego z obszaru Polski [t/rok] 

ROK 1990 1995 2000 2005 2010 2013 

fosfor ogólny 11 600 13 200 12 100 8 200 16 200 10 500 

azot ogólny 104 400 204 700 187 900 133 600 322 600 170 300 

 

Do istotnych zanieczyszczeń wprowadzanych do Morza Bałtyckiego należą także inne substancje 

nieorganiczne (związki bądź pochodne związków siarki i węgla) i substancje organiczne oraz oleje 

i metale ciężkie. Ponadto na dnie Bałtyku zalega około 60 t amunicji chemicznej zatopionej po 

II wojnie światowej. Broń ta stanowi potencjalne zagrożenie zarówno dla wrażliwego ekosystemu 

Bałtyku, jak również dla zdrowia i życia mieszkańców wybrzeży. W marcu 2014 r. NATO, w tym 

jednostki polskie, rozpoczęły poszukiwania zatopionej w południowej części Bałtyku broni 

chemicznej, w tym iperytu. 

Wody powierzchniowe 

W Polsce znajduje się dziesięć obszarów dorzeczy, z których wszystkie mają charakter 

międzynarodowy. Najdłuższymi polskimi rzekami są Wisła i Odra, a ich obszary dorzeczy zajmują 

blisko 88% powierzchni kraju. Obie te rzeki odprowadzają wody do Morza Bałtyckiego. Na ogólną 

powierzchnię kraju – 31 268,0 tys. ha, powierzchnię 645,3 tys. ha zajmują grunty pokryte wodami. 

W myśl przepisów ustawy – Prawo wodne94 dla potrzeb gospodarowania wodami, wody dzieli się na 

jednolite części wód. Podczas tworzenia aktualnie obowiązujących Planów gospodarowania wodami 

na obszarach dorzeczy na terenie Polski wyznaczono 4586 jednolitych części wód dla rzek i 1038 dla 

jezior95.  
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 Źródło: GUS, Ochrona Środowiska 2014, Warszawa 2014 r. 
94

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) 
95

Trwają prace związane z aktualizacją planów gospodarowania wodami dla dorzeczy. Mogą one zacząć 
obowiązywać w II połowie 2016r. (źródło: http://www.apgw.kzgw.gov.pl). 

http://www.apgw.kzgw.gov.pl/
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Podstawowym pojęciem określającym jakość wód powierzchniowych jest stan wód, który określa się 

poprzez łączną ocenę stanu ekologicznego (potencjału ekologicznego w przypadku jcw sztucznych 

i silnie zmienionych) oraz stanu chemicznego. Ocena stanu (potencjału) ekologicznego i stanu 

chemicznego wymaga oznaczenia szeregu wskaźników i porównania ich z wartościami odniesienia. 

W ramach badań prowadzonych przez służby Państwowego Monitoringu Środowiska w latach 2010-

2012 stwierdzono, iż spośród ocenianych 1799 jednolitych części wód rzecznych, jedynie 118 

wykazuje dobry stan. Zły stan stwierdzono dla 1315 jcw rzecznych (pozostałych badanych jcw nie 

oceniono). Analogiczne wyniki przeprowadzonej oceny stanu 379 jcw jezior wyglądają następująco: 

46 – stan dobry, 256 – stan zły96.  

Wyniki zrealizowanego monitoringu wskazały, że podstawowym zagrożeniem dla jcw jezior jest 

w większości przypadków nadmierne obciążenie substancjami biogennymi pochodzenia zarówno 

rolniczego, jak i komunalnego. 
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 GUS, Departament Badań Regionalnych i Środowiska: Ochrona środowiska 2012, materiał na konferencję 
prasową w dniu 30 listopada 2012 r. 
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Rysunek 13 Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych (rzecznych i jeziornych) objętych 

Państwowym Monitoringiem Środowiska w okresie 2010-2012
97

 

 

W przypadku jcw rzek uznanych za zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu najczęściej o wyniku 

oceny przesądziły wyniki klasyfikacji elementów biologicznych (fitobentos i makrofity). W grupie 

wskaźników fizykochemicznych najczęściej przekroczenia dotyczyły ChZTMn oraz fosforanów. O złym 

stanie jcw będących zbiornikami zaporowymi przesądziły wyniki oceny wskaźników biologicznych 

(flora), a w grupie wskaźników fizykochemicznych najczęściej przekroczenia dotyczyły wskaźników 

takich jak BZT5, ChZTMn oraz OWO.  

Obiekty energetyczne wpływają na wody powierzchniowe zarówno pod względem ilościowym jak 

i jakościowym. Główny problem w gospodarce wodnej elektrowni cieplnych i elektrociepłowni 

dotyczy wody chłodzącej skraplacze. W obiektach energetycznych stosowane są dwa podstawowe 

rodzaje obiegów chłodzących: 

 otwarty – z jednokrotnym użyciem wody pobranej z rzeki lub morza, 

 zamknięty – z wodą krążącą w układzie skraplacz-chłodnia. 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ 



 

81 

Pośrednim rodzajem chłodzenia może być chłodzenie w obiegu zamkniętym jezior, gdzie woda 

chłodzona będzie poprzez przepływ przez szereg jezior. 

Wpływ zamkniętego obiegu chłodzenia na środowisko, w zależności od zastosowanej technologii, 

może przejawiać się zmniejszeniem zasobów wodnych regionu (straty na parowanie), wpływem 

na mikroklimat, natężeniem hałasu oraz zrzutem ścieków o znacznym zasoleniu. W przypadku 

stosowania otwartego rzecznego obiegu chłodzenia poniżej miejsca zrzutu wód podgrzanych tworzą 

się strugi ciepłej i zimnej wody. Strefa chłodzenia w czasie przepływu w rzece może rozciągać się na 

długości 30-70 km latem oraz 13-30 km w okresie zimowym. 

Wprowadzanie do wód powierzchniowych dużych ilości ciepła wpływa na zmiany w ekosystemach 

wodnych. Do najważniejszych parametrów, które ulegają zmianie należą: temperatura wody, gęstość 

i lepkość wody, zawartość rozpuszczonych gazów – tlenu i dwutlenku węgla, zawartość substancji 

rozpuszczonych. Wzrost temperatury w rzekach może wynosić 2-4oC, a w zbiornikach 

bezodpływowych średnio 4-6 °C. 

 

Wody podziemne 

Wody podziemne są uznawane za posiadające wyższą jakość niż wody powierzchniowe, stąd często 

są wykorzystywane jako źródło wody pitnej. Użytkowe poziomy wodonośne z zasobami wód 

podziemnych wysokiej jakości występują na ok. 80% powierzchni kraju. Około 70% zasobów wód 

podziemnych znajduje się w czwartorzędowych warstwach wodonośnych, wykształconych 

w porowych ośrodkach skalnych. Znajdują się one na głębokości od kilku do nawet ok. 200 m poniżej 

powierzchni terenu. Należy jednak zauważyć, że płytko położone, słabo izolowane od powierzchni 

gruntu czwartorzędowe utwory wodonośne bardzo często wykazują dużą wrażliwość na 

zanieczyszczenie związkami migrującymi z powierzchni ziemi. Na mapie przedstawionej niżej 

(Rysunek 14) przedstawiono w poglądowy sposób rozmieszczenie granic Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych wrażliwych i niewrażliwych na zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni gruntu. 
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Rysunek 14 Granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) podatnych i niepodatnych 

na zanieczyszczenie
98

 

 

W wielu przypadkach wody podziemne są głównym źródłem zasilania w wodę ekosystemów wód 

śródlądowych. 

Podobnie jak w przypadku wód powierzchniowych, wyróżnia się jednolite części wód podziemnych 

(jcwpd). Są to jednostki hydrogeologiczne wyodrębnione na podstawie kryterium 

hydrodynamicznego uwzględniającego system krążenia wód. Niekiedy uwzględnia się dodatkowe 

kryteria, związane z zasięgiem struktur wodonośnych. Na terenie Polski wydzielono 161 jcwpd99, 

które są objęte Państwowym Monitoringiem Środowiska. 

W odróżnieniu od wód powierzchniowych, dobry stan wód podziemnych jest definiowany poprzez 

łącznie występujący dobry stan chemiczny i  ilościowy. 

                                                      
98

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w witrynie PIG-PIB oraz Duda R., Witczak S., 
Żurek A., Mapa wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie, Kraków 2011  
99

 Nowy podział kraju na 172 jcwpd będzie oficjalnie stosowany od momentu, gdy zaczną obowiązywać 
rozporządzenia RM w sprawie aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy.  
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W 2013 roku Państwowy Instytut Geologiczny dokonał oceny stanu jcwpd za rok 2012 w sposób 

zgodny z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej100, tzn. po przeprowadzeniu odrębnej oceny 

stanu chemicznego i stanu ilościowego na podstawie wyników monitoringu chemicznego 

i ilościowego.. Na 161 jcwpd w 152 wyniki wszystkich testów wykazały ich dobry stan chemiczny 

i ilościowy. W 8 jcwpd jeden lub większa liczba testów dała wynik słaby i z tej przyczyny ogólny stan 

jcwpd określono również jako słaby (Rysunek 15). W jednym przypadku nie określono stanu ze 

względu na brak danych. 

 

Rysunek 15 Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w 2012 roku
101

 

 

Poza kwestiami związanymi z jakością wód podziemnych na części obszaru Polski zauważa się 

problemy z obniżaniem się zwierciadła wód. Ma to bardzo negatywne konsekwencje, zarówno 

dla części ekosystemów zależnych od wód podziemnych, jak i dla człowieka. Obniżanie się zwierciadła 

wód podziemnych jest następstwem zjawisk naturalnych (takich jak utrzymująca się susza 

                                                      
100

 Państwowy Instytut Geologiczny, Raport o stanie chemicznym oraz ilościowym jednolitych części wód 
podziemnych w dorzeczach w podziale na 161 i 171 jcwpd, stan na rok 2012, Warszawa 2013 
101

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ 



 

84 

hydrologiczna) i wynikiem antropopresji (nadmierne pobory wód, eksploatacja górnicza 

i odwodnienia związane z innymi formami działalności ludzi). 

 

Zagrożenie powodziowe 

Powodzie należą do naturalnych zjawisk. Niektóre działania człowieka (np. przyrost zabudowy 

mieszkaniowej i wzrost wartości majątku na obszarach zalewowych, a także obniżenie naturalnego 

potencjału retencyjnego zlewni w związku z zagospodarowania przestrzeni) i zmiany klimatyczne 

przyczyniają się do zwiększenia prawdopodobieństwa występowania powodzi i zaostrzenia ich 

negatywnych skutków102. 

W toku przygotowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego do obszarów narażonych 

na niebezpieczeństwo powodzi w Polsce zakwalifikowano 839 rzeki o łącznej długości 27 161 km. 

Na mapie pochodzącej ze wstępnej oceny ryzyka powodziowego wskazane zostały  obszary narażone 

na niebezpieczeństwo powodzi (Rysunek 16). 

                                                      
102

 Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny 
ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz. U. UE L 288 z 06.11.2007 r., str. 27). 
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Rysunek 16 Wstępna ocena ryzyka powodziowego
103

 

 

Ryzyko wystąpienia suszy 

Polska jest krajem, dla którego już wiele lat temu określono zagrożenie suszą, a występujące zmiany 

w klimacie najprawdopodobniej będą to zagrożenie potęgować. Wskaźnikiem, który dobrze określa 

warunki meteorologiczne powodujące suszę, jest klimatyczny bilans wodny (KBW) — obliczany jako 

różnica między sumą opadów a sumą ewapotranspiracji potencjalnej w danym okresie. Wskaźnik ten 

uwzględnia zarówno opad atmosferyczny, jak i temperaturę. Na mapie zamieszczonej niżej (Rysunek 

17) przedstawiono klimatyczny bilans wodny Polski podczas półrocza letniego, wg danych za lata 

1951-1990104. 

 

                                                      
103

 Źródło: http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/WORP/Polska/1.jpg , dostęp 30.06.2016r. 
104

 Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rojek M., Rozkład przestrzenny klimatycznych bilansów wodnych 
na terenie Polski w okresie 1951-1990, Zesz. Nauk. AR Wroc., Inż. Środ. 1994 VI, 243: 9-21. 

http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Materialy_i_Informacje/WORP/Polska/1.jpg
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Rysunek 17 Rozkład klimatycznego bilansu wodnego Polski podczas półrocza letniego  w latach 1951-1990
105

 

 

Podsumowanie – czynniki niekorzystnych zmian w środowisku wodnym 

Zestawienie czynników niekorzystnych zmian w środowisku wodnym przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 14 Czynniki niekorzystnych zmian w środowisku wodnym
106

 

Problem Czynniki niekorzystnych zmian 

Wody morskie i powierzchniowe 

Zanieczyszczenie wód morskich 

substancjami biogennymi. 

Eutrofizacja i niedobory tlenu 

w głębszych strefach Bałtyku 

Na przestrzeni ostatnich stu lat zawartość związków azotu 

i fosforu w Morzu Bałtyckim zwiększyła się kilkukrotnie, 

prowadząc do eutrofizacji. Skutki eutrofizacji dla 

środowiska wodnego obejmują spadek stężenia tlenu, 

wzrost ilości glonów nitkowatych i  zakwit sinic. 

                                                      
105

 Rojek M., Rozkład przestrzenny klimatycznych bilansów wodnych na terenie Polski w okresie 1951-1990, 
Zesz. Nauk. AR Wroc., Inż. Środ. 1994 VI, 243:9-21 
106

 Źródło: opracowanie własne 
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Zły stan wód przybrzeżnych 

i przejściowych 

Zanieczyszczenia spływające z wodami rzek, depozycja 

zanieczyszczeń z powietrza, roboty na obszarach morskich, 

zanieczyszczenia związane z żeglugą morską, 

przekształcenia linii brzegowej. 

Zanieczyszczenia obszarowe wód 

powierzchniowych 

Zużycie nawozów mineralnych w rolnictwie, niewłaściwe 

stosowanie nawozów naturalnych, brak zabezpieczania 

wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami 

obszarowymi. Problemem są także zanieczyszczenia 

spowodowane transportem – wycieki substancji 

ropopochodnych, ścieków i emisja spalin. 

Zły stan większości wód rzecznych 

i jezior 

Obciążenie substancjami biogennymi pochodzenia 

rolniczego i komunalnego, zrzuty wód podgrzanych i wód 

kopalnianych. 

Wody podziemne 

Zagrożenie pogorszenia jakości wód, 

zwłaszcza w utworach 

czwartorzędowych 

Słabo izolowane od powierzchni ziemi wody są bardzo 

wrażliwe na zanieczyszczenia migrujące z powierzchni 

ziemi.  

Wiele GZWP, stanowiących potencjalne źródło wody pitnej 

o wysokiej jakości, określono jako wrażliwe na 

zanieczyszczenia. 

W pasie wybrzeża problem stanowi ingresja wód morskich, 

tj. napływ słonych i słonawych wód morskich do poziomów 

wodonośnych. Zjawisko to jest spowodowane nadmierną 

eksploatacją wód podziemnych w pasie przybrzeżnym lub 

wzrostem poziomu morza. 

Odwadnianie kopalni tj. pokładów węgla kamiennego.  

Powstawanie lejów depresji w rejonach odkrywkowej 

eksploatacji węgla brunatnego. 

Zagrożenie nadmierną eksploatacją 

wód 

Nadmierny pobór wód w stosunku do możliwości 

odbudowy zasobów wodnych. 

Zjawiska ekstremalne i urządzenia hydrotechniczne 

Zwiększenie zagrożenia 

powodziowego 

Zagrożenie powodzią dotyczy powodzi sztormowej, 

zatorowej, opadowej (szczególnie w obszarach 

depresyjnych, w miastach – w przypadku niedostatecznie 
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wydolnej kanalizacji deszczowej) oraz powodzi 

spowodowanej przejściem fali wezbraniowej w dolinach 

rzek. 

Zagrożenie powodziowe będzie wzrastać wraz ze wzrostem 

zurbanizowania terenu oraz zwiększonym nasileniem 

występowania zjawisk ekstremalnych (wichury, sztormy, 

nawalne opady i in.) oraz podnoszeniem się wód Bałtyku. 

Stopniowe zmniejszanie się 

retencyjności zlewni 

Przekształcenia powierzchni zlewni: wzrost intensywności 

zabudowy, zwłaszcza z rozległymi powierzchniami 

szczelnymi (drogi, lotniska, centra logistyczne, parkingi, 

nowe tereny przemysłowe, itp.) oraz osuszanie terenów 

podmokłych.  

Coraz częstsze występowanie 

powodzi miejskich i dotkliwość strat 

materialnych 

Powodzie miejskie są powiązane z występowaniem 

nawalnych opadów, najczęściej lokalnych. Planując 

zagospodarowanie obszaru miasta, należy uwzględniać 

kompensację utraty retencji zlewni. Kanalizacja deszczowa 

nie jest w stanie odprowadzić nawalnych wód 

deszczowych. Rola elementów hydrograficznych w wielu 

miastach wymaga przemodelowania. 

Zwiększająca się częstotliwość susz Prawdopodobne jest zwiększenie się częstotliwości susz 

z uwagi na zmiany klimatyczne. Negatywne skutki suszy są 

pogłębiane przez brak systemowej skutecznej retencji wód. 

Zagrożenie abrazją brzegową 

terenów nadmorskich 

Podnoszenie się poziomu morza (szczególnie 

w południowej części Bałtyku), wzrost natężenia i częstości 

występowania zjawisk ekstremalnych (sztormy, nawalne 

opady, wichury) sprzyjają zjawisku abrazji107 . Szczególnie 

zagrożone abrazją są wybrzeża typu klifowego. Z kolei 

piaszczyste plaże i wydmy narażone są na rozmywanie 

i erozję eoliczną. 

 

                                                      
107

 A guide to coastal erosion management practices in Europe January 2004, National Institute of Coastal 
and Marine Management of the Netherlands, Directorate General Environment European Commission. 
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4.7. ZABYTKI
108

  

W Polsce znajdują się liczne obiekty zabytkowe o znaczeniu regionalnym, krajowym 

i międzynarodowym. Mają one istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego, a także wpływają na 

możliwości rozwoju sektora turystyki. Rozmieszczenie ważniejszych obiektów zabytkowych w Polsce 

– pomniki historii oraz obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, przedstawiono na 

mapie zamieszczonej niżej (Rysunek 18). 

 

Rysunek 18 Ważniejsze obiekty zabytkowe w Polsce
109

 

 

W myśl art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami110 ochronie i opiece 

podlegają, bez względu na stan zachowania zabytki nieruchome, będące w szczególności:  

a) krajobrazami kulturowymi,  

b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi,  

                                                      
108

 Pod pojęciem tym uwzględnia się również odkryte i nieodkryte zabytki archeologiczne. 
109

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz UNESCO: 
http://geopoeral.nid.pl/SDIPortal, http://whc.unesco.org, http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-
kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty, dostęp 30.06.2016 r. 
110

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003, nr 162, poz. 1568, 
tekst ujednolicony)  

http://geopoeral.nid.pl/SDIPortal
http://whc.unesco.org/
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty
http://www.unesco.pl/kultura/dziedzictwo-kulturowe/swiatowe-dziedzictwo/polskie-obiekty
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c) działami architektury i budownictwa,  

d) działami budownictwa obronnego,  

e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami 

przemysłowymi,  

f) cmentarzami,  

g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,  

h) miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub 

instytucji.  

Ochronie mogą podlegać również nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu 

budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej (art. 6 ust. 2 ww. ustawy).  

 

Na etapie wyboru lokalizacji planowanych przedsięwzięć należy ocenić je również pod kątem 

obecności chronionych obiektów zabytkowych (w tym obiektów archeologicznych odkrytych 

i nieodkrytych). W przypadku ustalenia obecności któregoś z w/w obiektów na analizowanym terenie 

należy uzgodnić warunki realizacji inwestycji z właściwym miejscowo konserwatorem zabytków lub 

zmienić lokalizację planowanej inwestycji.  

 

4.8. PODSUMOWANIE 

Pomimo znaczących postępów w redukcji presji na środowisko przez rozwój społeczno-gospodarczy, 

stan środowiska w Polsce nadal nie jest w pełni zadowalający. Polską gospodarkę charakteryzuje 

istotny (choć systematycznie malejący) poziom presji na środowisko ze strony źródeł przemysłowych, 

przy umiarkowanie rosnącej presji, związanej z konsumpcją indywidualną oraz z rozwojem usług 

publicznych i procesami urbanizacyjnymi. 

Polska w znacznym stopniu zachowała cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe. Większość z nich 

objęto różnymi formami ochrony przyrody o łącznej powierzchni ok. 10 mln ha, co stanowi ponad 

32,5% powierzchni ogólnej kraju.  Aktualnie najważniejszym zadaniem w dziedzinie ochrony przyrody 

jest zorganizowanie odpowiedniego systemu zarządzania na obszarach chronionych. 

Zmiany klimatyczne związane z globalnym ociepleniem dotyczą Polski w równym stopniu jak całej 

Europy. Biorąc pod uwagę trudności w uzgodnieniu globalnego porozumienia nt. ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych i obserwowany trend wzrostu emisji, nie można liczyć, że w przewidywalnej 

perspektywie emisja gazów cieplarnianych w skali światowej zostanie tak zredukowana aby 

zahamować zmiany klimatu. W tej sytuacji, do priorytetów polityki klimatycznej należą działania 

adaptacyjne do tych zmian. 

W zakresie gospodarowania odpadami jako główne obszary problemowe w Polsce należy wskazać 

brak wystarczających działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów na wszystkich etapach 
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cyklu życia produktu, wysoki udział unieszkodliwiania odpadów poprzez składowanie, trudności 

z zagospodarowaniem wzrastającej ilości osadów ściekowych, niewystarczający stopień odzysku 

odpadów przemysłowych. W tej sytuacji dużym wyzwaniem na kolejne lata będzie przechodzenie do 

gospodarki cyrkulacyjnej. 

Od wielu lat najistotniejszym problemem jakości powietrza w Polsce są przekroczenia norm dla pyłu 

PM10 oraz PM2,5. Przekroczenia te z reguły mają miejsce w okresie zimowym i są związane najczęściej 

z emisją pyłu z indywidualnego ogrzewania budynków mieszkalnych oraz emisją ze środków 

transportu. Na niektórych obszarach zaznacza się również wpływ emisji pierwotnej pochodzącej 

z zakładów przemysłowych, ciepłowni i elektrowni, a także emisji niezorganizowanej z działalności 

rolniczej. W wielu strefach obserwuje się podwyższone wskaźniki zanieczyszczenia powietrza również 

innymi substancjami, przede wszystkim benzo(a)pirenem oraz ozonem. 

Głównym zagrożeniem wpływającym na stan klimatu akustycznego w Polsce jest oddziaływanie 

hałasu komunikacyjnego. W większości dużych miast występują przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów hałasu środowiskowego. 

W dziedzinie gospodarki wodnej jednym z głównych problemów jest zły stan ekologiczno-chemiczny 

większości wód rzecznych i jezior. Jako przyczynę wskazuje się przede wszystkim duże obciążenie 

substancjami biogennymi pochodzenia rolniczego i komunalnego. 

 

5. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

5.1 WPROWADZENIE I KRYTERIA OCENY 

Ze względu na ogólny charakter Krajowych ram, dla oceny ich potencjalnego wpływu na środowisko 

należało zidentyfikować możliwe działania, które mogą wchodzić w zakres ich realizacji. Wyniki takiej 

analizy przedstawiono w rozdziale 3.1. Z uwagi na przyjęty do 2025 roku okres realizacji działań 

wynikających z analizowanego dokumentu, przyjęto, że  będą one realizowane według technologii 

zbliżonych do obecnych, z uwzględnieniem aktualnych  trendów rozwojowych.  

Punktem wyjścia do oceny były pogłębione analizy możliwych oddziaływań na środowisko 

poszczególnych, zidentyfikowanych w dokumencie działań. Podkreślić trzeba, że stopień 

szczegółowości analiz uzależniony był od informacji zawartych w dokumencie. 

W analizach wykorzystano dotychczas wykonane oceny strategiczne, a między innymi: 

 Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Bezpieczeństwo energetyczne 

i środowisko – perspektywa do 2020 r., Ministerstwo Środowiska, 2013 r.; 

 Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2013 r.; 
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 Prognozę oddziaływania na środowisko dla dokumentu implementacyjnego do Strategii 

rozwoju transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). 

 Prognozę oddziaływania na środowisko Polityki energetycznej Polski do 2030 r., Ministerstwo 

Gospodarki, czerwiec 2009; 

 Prognozę oddziaływania na środowisko projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 r., 

Ministerstwo Gospodarki grudzień 2015 r. 

Kryteria oceny określone zostały na podstawie: 

 stanu środowiska i zidentyfikowanych najważniejszych problemów, 

 wymogów prawnych dla działań planowanych w ramach dokumentu, 

 wniosków z analiz dokumentów strategicznych. 

Przyjęte kryteria oceny wpływu dla każdego elementu środowiska przedstawiono w niżej 

zamieszczonej tabeli. 

 

Tabela 15 Wybrane kryteria oceny wpływu Krajowych ram rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 

na poszczególne elementy środowiska 

Lp. 
Badany element 

środowiska 
Kryteria oceny 

1 
Różnorodność 

biologiczna 

Wpływ na gatunki i siedliska, szczególnie objęte ochroną w ramach 

sieci Natura 2000 oraz innymi formami ochrony. 

2 Zwierzęta Wpływ na gatunki, szczególnie chronione i zagrożone wyginięciem. 

3 Rośliny Wpływ na siedliska przyrodnicze i zagrożone wyginięciem. 

4 

Integralność 

obszarów 

chronionych 

Wpływ na utrzymanie spójności  obszarów chronionych oraz ogólnie 

na drożność korytarzy ekologicznych. 

5 Woda 

1. Wpływ na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. 

2. Wpływ na stan wód powierzchniowych i podziemnych. 

3. Wpływ na morskie wody przybrzeżne. 

4. Wpływ na odwodnienie terenów. 

6 Powietrze 
Wpływ na jakość powietrza, w tym w zakresie PM10/PM2,5, B(a)P, 

szczególnie na obszarach przekroczeń. 

7 Ludzie 

1. Wpływ na występowanie przekroczeń standardów jakości 

powietrza, hałasu, wody pitnej, zanieczyszczeń gleb. 

2. Wrażliwości na możliwość wystąpienia awarii. 
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8 Powierzchnia ziemi 

1. Wpływ na ukształtowanie i zagospodarowanie powierzchni terenu, 

przemieszczanie gruntów oraz gleb, w tym w trakcie prowadzenia prac 

budowlanych i likwidacji. 

2. Wpływ na trwałą zmianę rzeźby terenu na skutek wprowadzenia 

antropogenicznych form ukształtowania terenu, wykonywania 

nasypów, przekopów, itp. 

3. Wpływ na stabilizację gruntów i ich ochronę przed procesami 

osuwiskowymi. 

9 Krajobraz Wpływ na walory krajobrazowe (pogorszenie) 

10 Klimat 
1. Efekt w postaci redukcji emisji CO2. 

2. Wpływ na podniesienie efektywności energetycznej. 

11 Zasoby naturalne 

1. Wpływ na wzrost zużycia surowców skalnych wykorzystywanych 

na etapie budowy. 

2. Wpływ na zmniejszenie zużycia surowców energetycznych do 

produkcji energii elektrycznej i cieplnej. 

12 Zabytki 

1. Wpływ na zachowanie dobrego stanu technicznego obiektów 

zabytkowych. 

2. Wpływ prowadzonych prac budowlanych na stan techniczny 

zabytków zlokalizowanych w sąsiedztwie. 

3. Wpływ lokalizacji nowej inwestycji na ekspozycję zabytku będącego 

lokalną dominantą przestrzenną. 

13 Dobra materialne 

1. Wpływ na wartość nieruchomości (gruntów i budynków) z uwagi na 

obecność lub sąsiedztwo planowanej inwestycji. 

2. Wpływ na wartość obiektów budowlanych wszelkich prac i działań 

mogących oddziaływać na ich stan techniczny zarówno na etapie 

budowy jak i eksploatacji. 

 

Dodatkowymi kryteriami oceny były analizy horyzontalne pod kątem uwzględniania aspektów 

zrównoważonego rozwoju, ekoinnowacji oraz zielonej i cyrkulacyjnej gospodarki, a także 

z uwzględnieniem zależności między elementami środowiska, wskazanymi w Tabela 15 i między 

oddziaływaniami na te elementy (zgodnie z ustawą ooś art. 51, ust. 2, pkt 2e). 

W wyniku analiz szczegółowych dokonano podsumowania oddziaływania przedsięwzięć jakie będą 

realizowane w ramach Krajowych ram na poszczególne elementy środowiska, co przedstawione jest 

niżej. 
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5.2 PODSUMOWANIE BADAŃ SZCZEGÓŁOWYCH 

Według ogólnych ocen transport, jest jednym z głównych sektorów oddziaływujących negatywnie na 

środowisko poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów cieplarnianych, emisję hałasu, 

jak również poprzez zajęcie i przekształcenia terenu oraz fragmentację siedlisk przyrodniczych. 

Wpływa też pośrednio negatywnie na zdrowie ludzi. Biorąc pod uwagę funkcje jakie pełni transport, 

możliwości zmniejszenia jego uciążliwości są ograniczone. Istotną role w tym może mieć 

zastosowanie paliw alternatywnych, ale to wymaga stworzenia odpowiedniej infrastruktury, której 

niektóre elementy mogą również oddziaływać negatywnie na środowisko. 

W ramach prac nad Prognozą przeanalizowano potencjalne oddziaływania na środowisko różnych 

grup działań możliwych do realizacji w ramach Krajowych ram na wszystkie elementy środowiska. 

Wyniki pogłębionych analiz w zakresie przedsięwzięć mogących oddziaływać znacząco zawarte są 

załączniku 3. Aby możliwe było określenie łącznego wpływu Krajowych ram na środowisko, niżej 

przedstawiono podsumowanie tych analiz w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska 

w formie tabelarycznej oraz opisowej. 

Trzeba zaznaczyć, że oceny zawarte w niżej zamieszczonej tabeli mają charakter przeglądowy, tj. nie 

zidentyfikowanie w tabeli znacząco negatywnego oddziaływania danej  grupy przedsięwzięć nie 

oznacza, że należy założyć a priori, że żadne z przedsięwzięć realizowanych w ramach tej grupy nie 

będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. Dopiero 

ocena konkretnego projektu inwestycyjnego zawierającego opis techniczny wraz z określeniem 

metod realizacji przedsięwzięcia o ustalonej lokalizacji może ostatecznie przesądzić o możliwości 

wystąpienia znacząco negatywnego oddziaływania lub jego braku. 
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Tabela 16 Macierz relacyjna elementów środowiska i grup przedsięwzięć realizowanych w ramach ocenianego dokumentu mogących oddziaływać na środowisko
111

 

Lp. Grupy przedsięwzięć 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Pojazdy elektryczne 

1 

Punkty ładowania pojazdów 
elektrycznych o normalnej mocy 

+, >>>, P +, >>>, P  +, >>>, P  brak +,>>>, P +, 
>>>, 
P 

+, 
>>>, 
P, 
  

-, >, <->, 
B 

brak  +, 
>>>,  
P 

-, <->, 
B, 
+,-
,>>>, 
P 

+, 
>>>, 
P 

+,-, 
>>>, <-
>, P,  

2 

Punkty ładowania pojazdów 
elektrycznych o dużej mocy 
(szybkiego ładowania) 

+, >>>, P +, >>>, P  +, >>>, P  brak +,>>>, P +, 
>>>, 
P 

+, 
>>>, 
P, 
  

-, >, <->, 
B 

brak  +, 
>>>,  
P 

-, <->, 
B, 
+,-
,>>>, 
P 

+, 
>>>, 
P 

+,-, 
>>>, <-
>, P,  

Pojazdy napędzane gazem CNG 

3 

Punkty ładowania CNG w 
32 aglomeracjach 

-, >, >>>, 
B,  
+, >>>, P 

-, >, >>>, 
B,  
+, >>>, P 

-, >, >>>, 
B  
+, >>>, P 

brak -,  >, B,  
+, >>>, 
P  

-, >, 
B, 
+, 
>>>, 
P 

+, 
>>>, 
P, 
-, >,B 

-, >, o, <-
>, B 

-, >>>, 
B  

+, 
>>>, P 

-, <->, 
B  
 

+, 
>>>, 
P 

 +,-, 
>>>, <-
>, P, W 

                                                      
111

 Źródło: opracowanie własne.  
112

 W tym zabytki archeologiczne. 
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Lp. Grupy przedsięwzięć 

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4 

Punkty ładowania CNG wzdłuż sieci 
TEN-T 

-, >, >>>, 
B,  
+, >>>, P 

-, >, >>>, 
B,  
+, >>>, P 

-, >, >>>, 
B  
+, >>>, P 

brak -,  >, B,  
+, >>>, 
P  

-, >, 
B, 
+, 
>>>, 
P 

+, 
>>>, 
P, 
-, >,B 

-, >, o, <-
>, B 

-, >>>, 
B  

+, 
>>>, P 

-, <->, 
B  
 

+, 
>>>, 
P 

 +,-, 
>>>, <-
>, P, W 

5 

Gazociągi doprowadzające gaz do 
punktów tankowania gazu CNG 

-, >, B,  
+, >>>, P 

-, >, B,  
+, >>>, P 

-, >, B,  
+, >>>, P 

-, >, B  -, >, B,  
+, >>>, 
P 

-, >, 
B, P 

+, 
>>>, 
P, 
-, >, B  

-, >, o, <-
>, B 

-, >>>, 
B  

+, 
>>>,  
P 

-, <->, 
B  

+, 
>>>, 
P 

 +,-, 
>>>, <-
>, P, W 

Pojazdy napędzane gazem LNG 

6 

Punkty ładowania LNG wzdłuż sieci 
TEN-T  

-, >, >>>, 
B,  
+, >>>, P 

-, >, >>>, 
B,  
+, >>>, P 

-, >, >>>, 
B  
+, >>>, P 

brak -,  >, B,  
+, >>>, 
P  

-, >, 
B, 
+, 
>>>, 
P 

+, 
>>>, 
P, 
-, >, B 

-, >, o, <-
>, B 

-, >>>, 
B  

+, 
>>>, P 

-, <->, 
B  
 

+, 
>>>, 
P 

 +,-, 
>>>, <-
>, P, W 

Statki zasilane energią elektryczną w portach morskich 

7 

Punkty zasilania statków energią 
elektryczną w portach 

+, >>>, P +, >>>, P  +, >>>, P  brak +,>>>, P +, 
>>>, 
P 

+, -, 
>>>, 
P, 
  

brak brak +, 
>>>,  
P 

-, <->, 
B, 
+, 
>>>, 
P 

+, 
>>>, 
P 

+,-, 
>>>, <-
>, P,  

8 

Linie elektroenergetyczne do 
punktów zasilania energią 
elektryczna w portach morskich  

-, >, >>>, 
B, P, 
skum.  
+, >>>, P 

-,  >>>, 
B, P, 
skum.  
+, >>>, P 

-, >, >>>, 
B, skum.  
+, >>>, P 

-, >>>, 
B, P, 
skum.  

-, o, >, 
>>>, B, 
P 
+, >>>, 

-, >, 
B, 
+, 
>>>, 

+, 
>>>, 
P, 
-, >, B  

-, >, o, <-
>, B, 
skum. 

-, >>>, 
<->, B  

+, 
>>>, 
<->, P 

-, <->, 
B, 
+, 
>>>, 

+, 
>>>, 
P 

 +,-, 
>>>, <-
>, P, W 
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Lp. Grupy przedsięwzięć 

Elementy środowiska podlegające ocenie wpływu 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

P P P 

Statki tankujące gaz LNG w portach morskich 

9 
Tankowanie gazu LNG w portach 
morskich poprzez: cysterny, 
kontenery, bunkierki 

+, >>>, P +, >>>, P +, >>>, P brak +, >>>, 
P 

+, 
>>>, 
P 

+, 
>>>, 
P 

brak brak +, 
>>>, 
<->, P 

brak brak brak 

 

Legenda 

Charakter oddziaływań Symbol Rodzaj oddziaływań Symbol 

pozytywne  + Bezpośrednie B 

możliwe negatywne  - Pośrednie P 

negatywne znaczące - - Wtórne W 

zarówno pozytywne jak i możliwe negatywne  +, - Skumulowane skum. 

brak istotnych oddziaływań  brak Krótkoterminowe > 

  Średnioterminowe >> 

  Długoterminowe >>> 

  Stałe <-> 

  Chwilowe o 



 

 

5.2.1. RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, ZWIERZĘTA, ROŚLINY, INTEGRALNOŚĆ OBSZARÓW CHRONIONYCH 

(W TYM OBSZARY NATURA 2000) 

Dla oceny wpływu na różnorodność biologiczną proponowanych w dokumencie działań, istotne jest 

zachowanie przede wszystkim rzadkich gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz utrzymanie 

integralności zarówno wewnętrznej poszczególnych obszarów, jak i zewnętrznej z innymi obszarami 

chronionymi oraz stanowiącymi korytarze ekologiczne. Należy zaznaczyć, że wiele cennych 

przyrodniczo gatunków i siedlisk znajduje się także poza systemem obszarów prawnie chronionych 

w Polsce i stanowią one ważny element sieci korytarzy ekologicznych, przyczyniając się tym samym 

do zachowania różnorodności biologicznej. 

Oceniając ogólnie wszystkie działania proponowane w dokumencie, zgodnie z celem ich 

podejmowania, będą miały pośredni pozytywny wpływ na środowisko, w tym na jakość powietrza, co 

pozytywnie powinno wpływać na warunki życia gatunków na obszarach chronionych, jak też i poza 

nimi. 

 

Szereg przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach proponowanego dokumentu będzie 

miała ograniczony i nieznaczący wpływ na przyrodę. Do nich należą: 

Punkty ładowania pojazdów elektrycznych, które będą zlokalizowane w miastach na parkingach oraz 

w zajezdniach i na pętlach autobusowych. Ocenia się, że generalnie nie powinny one oddziaływać 

negatywnie na przyrodę. Jedynie oddziaływania negatywne na zieleń miejską mogą wystąpić w 

trakcie układania kabli zasilających te punkty. Dzięki podjęciu odpowiednich zabezpieczeń 

oddziaływania te można będzie zredukować. Natomiast istotne ich znaczenie będzie dla zapewnienia 

odpowiedniej jakości powietrza w miastach, szczególnie w tych, w których przekroczone są standardy 

jakości powietrza, co może mieć również istotne znaczenie dla kondycji zieleni miejskiej. 

Podobne oddziaływania będą powodowały punkty tankowania gazu LNG, zlokalizowane w obrębie 

miast, tym bardziej, gdy zlokalizowane będą na terenach istniejących stacji paliw. Negatywne ich 

oddziaływania na przyrodę występować będą, przede wszystkim, w okresie budowy, kiedy wymagać 

będą wykonywania wykopów i prac budowlano-montażowych. Na tym etapie narażona może być 

zieleń miejska zarówno na uszkodzenia mechaniczne, jak i na pogorszenie jej stanu, poprzez zmianę 

stosunków wodnych w glebie. Ponadto z budową takich punktów tankowania związane może być 

zajęcie terenu, co może odbić się negatywnie, w niewielkiej skali na gatunki żyjące w miastach. 

Punkty tankowania gazu LNG wzdłuż sieci TEN-T w zależności od lokalizacji mogą oddziaływać 

podobnie. Dominujące znaczenie może być w zakresie zajęcia terenu, szczególnie jeżeli punkt 

tankowania LNG będzie budowany poza obszarem istniejącej stacji paliw płynnych. Efekty mogą 

wtedy dotyczyć wpływu na okoliczne siedliska i gatunki. Z tego względu rekomenduje się budowę 
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punktów tankowania LNG przy istniejących stacjach paliwowych lub MOP. Negatywne oddziaływania 

mogą wynikać również ze zwiększonego hałasu i oświetlenia. 

Ponadto zaopatrzenie punktów tankowania w LNG odbywać będzie się cysternami z terminali LNG, 

co spowoduje nieznaczny wzrost natężenia transportu na trasach dojazdowych. 

Zaopatrzenie statków w portach w gaz LNG dokonywane będzie przy pomocy cystern, kontenerów 

i bunkierek. Ich negatywne oddziaływanie na przyrodę będzie znikome, choć wpływać będzie 

częściowo na zwiększenie natężenia ruchu na drogach i w portach. Natomiast odnotować trzeba 

znaczący pozytywny wpływ wykorzystania gazu LNG w żegludze na środowisko morskie - w postaci 

redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu do wykorzystywanych paliw tradycyjnych. 

Wpłynie to pośrednio na zmniejszenie zakwaszenia wód morskich, a to pozytywnie oddziaływać 

będzie na kondycję gatunków tam żyjących. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza wpłynie 

też pozytywnie na jakość powietrza w miastach portowych, poprzez wykorzystanie gazu w czasie 

postoju statków w portach w zastępstwie paliw tradycyjnych. 

 

Pozostałe przedsięwzięcia mogą częściowo, znacząco oddziaływać na przyrodę: 

Punkty tankowania gazu CNG na terenach aglomeracji oraz wzdłuż sieci TEN-T będą oddziaływać 

podobnie na przyrodę jak punkty tankowania gazu LNG i również zaleca się je budować przy 

istniejących stacjach paliwowych lub MOP. Za wyjątkiem punktów tankowania LCNG (LNG i CNG) do 

których transport gazu może odbywać się cysternami, punkty tankowania CNG wymagać będą 

zasilania gazem przez gazociągi, których oddziaływanie na przyrodę omówiono niżej.  

Statki zasilane energią elektryczną w trakcie postoju w portach. Krajowe ramy przewidują w tym 

zakresie jedynie budowę instalacji pilotażowej, niemniej hipotetycznie należy założyć, że w wyniku 

przyjęcia dokumentu takie instalacje mogą być budowane w 4 portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i 

Świnoujście. O ile oddziaływanie na środowisko samych punktów zasilania w portach nie będzie 

miało znaczących, negatywnych skutków dla środowiska, to wiązać to się może z budową linii 

zasilających od stacji rozdzielczych krajowego systemu elektroenergetycznego. Wpływ linii 

elektroenergetycznych omówiony jest osobno niżej. Zasilanie statków w energię elektryczną w czasie 

postoju w portach wywierać będzie pozytywny wpływ pośredni na redukcję emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, a przez to na podniesienie jakości powietrza i warunków życia w zasięgu ich 

oddziaływania. 

Budowa sieci elektroenergetycznych 

Budowa sieci elektroenergetycznej wiązać się może z negatywnym oddziaływaniem na roślinność 

i niektóre gatunki zwierząt. Istotnymi czynnikami, które będą wpływać na skutki realizacji tego typu 

projektów, są lokalizacja, rodzaj linii elektroenergetycznej (napowietrzna, kablowa) oraz sposób i 

termin realizacji przedsięwzięcia.  
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W trakcie budowy oddziaływania negatywne na przyrodę związane będą przede wszystkim 

z prowadzonymi robotami i związaną z tym emisją zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu przez 

maszyny budowlane oraz transport materiałów. Będą to jednak oddziaływania nieznaczne, 

krótkotrwałe i ustające po zakończeniu budowy. Prace budowlane mogą czasowo wypłoszyć niektóre 

gatunki, ale po zakończeniu budowy powinny one wrócić na swoje miejsca. Jako skutek tych działań 

większe, ale także niewielkie oddziaływania spowodowane będą fundamentowaniem i montażem 

słupów elektroenergetycznych, dla których niezbędne będzie wykonanie wykopów. Naruszy to 

w miejscach ich lokalizacji strukturę gruntu. Wykonane też będą musiały być przekształcenia szaty 

roślinnej, w przypadku prowadzenia linii przez tereny leśne. Może też być wymagana wycinka drzew 

i krzewów. Może to naruszyć siedliska niektórych gatunków, ale ponieważ dotyczyć będzie to 

niewielkich obszarów położonych bezpośrednio w pasie technologicznym (pod liniami 

elektroenergetycznymi), oddziaływania nie powinny być generalnie znaczące. 

Wycinka drzew i krzewów w pasie technologicznym o znacznej długości może doprowadzić do 

fragmentacji lokalnych siedlisk przyrodniczych oraz zaburzyć integralność między sąsiednimi 

obszarami. Dlatego też wybierając trasę przebiegu takiej linii należy unikać obszarów pełniących 

istotne funkcje dla prawidłowego funkcjonowania korytarzy ekologicznych.  

W przypadku kablowych linii elektroenergetycznych, poprowadzonych pod powierzchnią ziemi, 

negatywne oddziaływania zarówno na zwierzęta, jak i na rośliny (oraz na integralność obszarów) 

będą krótkotrwałe, występujące głównie w trakcie prac budowlanych i nie powinny być znaczące, 

jeśli podejmie się środki zapobiegające zmianom stosunków wodnych. W pasie technologicznym linii 

kablowej zostaną te wycięte drzewa i krzewy. 

W okresie eksploatacji nie wystąpią bardziej znaczące oddziaływania na roślinność poza 

koniecznością okresowej przycinki drzew rosnących pod trasą linii elektroenergetycznych, co będzie 

musiało następować regularnie w zależności od tempa wzrostu drzew. 

Budowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej może natomiast wiązać się z negatywnym 

oddziaływaniem na ptaki i nietoperze. Linie mogą być przyczyną kolizji ptaków i nietoperzy z nimi, 

szczególnie w czasie złych warunków atmosferycznych.  

Promieniowanie elektromagnetyczne linii nie powinno stanowić problemu dla fauny przebywającej 

pod liniami krótkotrwale, tym bardziej, że są one oddalone od powierzchni ziemi.  

W Krajowych ramach rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zarysowano jedynie zamierzenie 

budowy instalacji pilotażowej do zasilania energią elektryczną statków w portach, bez podania ich 

dokładnej lokalizacji i sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną. Dlatego też nie można ocenić ich 

wpływu na konkretne środowisko przyrodnicze. Niemniej jednak, w oparciu o zamieszczoną w 

niniejszym opracowaniu mapę obszarów chronionych, można określić obecność i rodzaj obszarów 

chronionych zlokalizowanych w pobliżu polskich portów morskich. 
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Budowa gazociągów 

W związku z tym, że z zasady gazociągi będą podziemne, podstawowe ich oddziaływanie na przyrodę 

następować będzie głównie w okresie budowy. Dotyczyć będzie ono prowadzenia robót budowlano-

montażowych przy użyciu sprzętu, który emitować będzie zanieczyszczenia powietrza i hałas. 

Powstawać będą również ścieki, odpady, co stanowić może zagrożenie zanieczyszczenia gleby, w tym 

substancjami ropopochodnymi. Dokonywane będą też wylesienia, wycinka krzaków i innych 

gatunków flory. W przypadku wykonywania robót metodą wykopową wiązać się to będzie 

z usunięciem wierzchniej warstwy gleb wraz z gatunkami w niej żyjącymi, zakłóceniem struktury 

gleby wzdłuż rurociągów i odwodnień wykopów. Najbardziej zagrożonymi gatunkami przy tym mogą 

być płazy i gady, dla których wykopy mogą stanowić bariery i pułapki, jeżeli nie zastosuje się 

odpowiednich środków zapobiegawczych.  

Wycinka drzew i krzewów w pasie technologicznym o znacznej długości może doprowadzić do 

fragmentacji lokalnych siedlisk przyrodniczych oraz zaburzyć integralność między sąsiednimi 

obszarami. Dlatego też wybierając trasę przebiegu takiego gazociągu należy unikać obszarów 

pełniących istotne funkcje dla prawidłowego funkcjonowania korytarzy ekologicznych.  

Znacznie mniej oddziaływująca na środowisko jest metoda bezwykopowa wykonywania rurociągów. 

Negatywne oddziaływania występować będą też w trakcie czyszczenia, płukania i kontroli szczelności 

rurociągów, z czym związana może być spora ilość wody usuwanej z rurociągów, co niekorzystnie 

oddziaływać będzie na lokalne środowisko. 

Po zakończeniu budowy zakłócone środowisko wracać będzie do stanu poprzedniego, gdyż 

zakłócenia odnosić się będą przede wszystkim do strefy wzdłuż rurociągów. Na powierzchni zostaną 

jedynie obiekty naziemne w postaci stacji gazowych i armatury. 

W trakcie eksploatacji oddziaływania będą niewielkie, a bardziej znaczące mogą wystąpić tylko 

w przypadku katastrof, czego prawdopodobieństwo jest niewielkie. 

Wpływ na obszary Natura 2000 - podsumowanie 

Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach Krajowych ram nie mają wskazanych 

konkretnych lokalizacji, a zawierają jedynie ogólne informacje lokalizacyjne, np. że przedsięwzięcia 

będą realizowane w określonych aglomeracjach, wzdłuż systemu TEN-T oraz w portach morskich. 

Poza infrastrukturą doprowadzającą gaz do punktów tankowania CNG i sieciami 

elektroenergetycznymi przedsięwzięcia nie powinny być lokalizowane w obszarach Natura 2000, 

chyba, żeby wystąpiły wyjątkowe okoliczności powodujące konieczność ich lokalizacji bezpośrednio w 

tych obszarach. Nadmienić należy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (art. 34, ust.1) w 

przypadku gdy realizacja planowanej inwestycji może spowodować znaczące negatywne 

oddziaływanie na cele ochrony obszaru Natura 2000, przedsięwzięcie będzie mogło zostać 

zrealizowane tylko w przypadku uzyskania odpowiedniego zezwolenia, jeżeli dotyczyć będzie: 



 

102 

ochrony zdrowia i życia ludzi; zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; uzyskania korzystnych 

następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego; koniecznych wymogów 

nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej. 

W analizach dotyczących Krajowych ram nie stwierdzono takiego przedsięwzięcia, ale gdyby przy 

ocenach oddziaływania na środowisko poszczególnych działań został stwierdzony taki przypadek 

należałoby, w pierwszym rzędzie, przeanalizować zmianę trasy lub lokalizacji tej inwestycji. 

Ponieważ nieznane są dokładne lokalizacje planowanych przedsięwzięć, niżej przedstawia się 

hipotetycznie możliwe ich oddziaływania na obszary Natura 2000.  

Możliwe oddziaływania sieci elektroenergetycznych na środowisko: 

 zajęcie i fragmentacja siedlisk przyrodniczych, 

 zagrożenie kolizją dla ptaków i nietoperzy, 

 wycinki drzew wzdłuż tras, 

 ingerencja krajobrazowa, 

 niewielki wzrost promieniowania elektromagnetycznego (ograniczony głównie do obszarów 

bezpośrednio pod liniami energetycznymi), 

 niewielki wzrostu poziomu hałasu, 

 okresowe zaburzenie stosunków wodnych, a także możliwe odcieki zanieczyszczeń w trakcie 

budowy; 

 hałas i zapylenie w trakcie prowadzonych prac budowlanych.  

W przypadku gazociągów będą to, przede wszystkim: 

 możliwa fragmentacja siedlisk przyrodniczych na skutek wycinki roślinności wzdłuż pasa 

technicznego, a przez to również ingerencja krajobrazowa,  

 możliwe kolizje ze szlakami migracji zwierząt, roślin i grzybów (głównie w okresie budowy), 

 okresowe zaburzenie  stosunków wodnych, a także możliwe odcieki zanieczyszczeń w trakcie 

budowy,  

 hałas i zapylenie w trakcie prowadzonych prac budowlanych. 

Dla orientacji co do możliwych kolizji inwestycji liniowych z obszarami chronionymi niżej 

przedstawiono mapę obszarów chronionych, w tym obszarów Natura 2000 z naniesionymi trasami 

TEN-T wzdłuż których realizowana będzie infrastruktura paliw alternatywnych oraz aglomeracje i 

porty objęte działaniami określonymi w Krajowych ramach. Wspomniana  mapa została opracowana 

w oprogramowaniu GIS, co umożliwia praktyczne jej wykorzystanie do ustalenia lokalizacji 

poszczególnych przedsięwzięć określonych Krajowymi ramami w stosunku do istniejących obszarów 

chronionych. 
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Rysunek 19 Obszary chronione, w tym Natura 2000 z naniesionymi docelowymi trasami TEN-T wzdłuż których 

realizowana będzie infrastruktura paliw alternatywnych oraz aglomeracje i porty objęte działaniami 

określonymi w Krajowych ramach
113

 

                                                      
113

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy oraz TENtec 
Interactive Map Viewer http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/mobile.html, 
dostęp 20.07.2016 r. 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/mobile.html
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Wśród przedsięwzięć objętych Krajowymi ramami znajdują się pilotażowe instalacje zaopatrzenia w 

energię elektryczną statków w trakcie postoju w konkretnych portach: Szczecin i Świnoujście. 

Związana z tym będzie konieczność dostarczenia do tych portów dodatkowej, dość znacznej ilości 

energii elektrycznej. W tej sytuacji, o ile obecna infrastruktura elektroenergetyczna nie będzie 

wystarczająca, może zaistnieć potrzeba budowy dodatkowych sieci elektroenergetycznych, które 

mogą być zaliczone do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

Na podstawie Krajowych ram obecnie nie można stwierdzić czy taka potrzeba zaistnieje, ani jak 

i z jakich stacji rozdzielczych dodatkowe ilości energii elektrycznej będą do tych portów dostarczane. 

W tej sytuacji, na mapach zmieszczonych niżej przedstawiono najbliższe tym portom obszary Natura 

2000 które należy uwzględnić w przypadku konieczności rozważenia przebiegu dla nowej linii 

elektroenergetycznej. 

 

Rysunek 20 Obszary Natura 2000 w pobliżu portu Świnoujście
114

 

                                                      
114

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy oraz 
https://www.openstreetmap.org, dostęp 09.08.2016 r.  

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
https://www.openstreetmap.org/
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Rysunek 21 Obszary Natura 2000 w pobliżu portu Szczecin
115

 

 

Na podstawie ww. map wydaje się, że o ile przedmiotowe sieci będą budowane i nie wykorzysta się 

dotychczasowych tras linii elektroenergetycznych, to mogą one ewentualnie oddziaływać na 

następujące obszary Natura 2000: 

 Port Świnoujście: 

- Wolin i Uznam PLH320019, 

- Delta Świny PLB320002, 

 Port Szczecin: 

- Dolina Dolnej Odry PLB320003, 

- Dolna Odra PLH320037,  

Ponadto w pobliżu portu w Szczecinie znajduje się także zespół przyrodniczo-krajobrazowy Zaleskie 

Łęgi. 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy oraz 
https://www.openstreetmap.org, dostęp 09.08.2016 r. 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy
https://www.openstreetmap.org/
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Mocno należy podkreślić, że poza wskazanymi wyżej możliwymi negatywnymi oddziaływaniami 

rozwój rynku paliw alternatywnych pozytywnie wpłynie, pośrednio, na poprawę jakości powietrza, co 

będzie miało pozytywny wpływ również na stan ekosystemów lądowych, jak i wodnych, w tym 

morskich. Ocena wpływu przedsięwzięć Krajowych ram na poprawę jakości powietrza omówiona jest 

szerzej w podrozdziale 5.2.3. 

 

5.2.2. STAN I ZASOBY WODNE 

Wszystkie działania przewidziane do realizacji w Krajowych ramach będą miały pośrednio pozytywny 

wpływ na środowisko wodne zarówno śródlądowe jak i morskie. Wynikać on będzie z zastępowania 

w transporcie paliw płynnych mniej emisyjnymi paliwami alternatywnymi; prądem elektrycznym 

i gazem CNG i LNG.  Spowoduje to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, z których cześć 

przenika potem do wód. Nie są to oddziaływania znaczące, ale wraz z innymi zanieczyszczeniami 

wpływają na jakość wód, w tym ich zakwaszenie. Dla środowiska morskiego, w szczególności, 

dotyczyć to może redukcji emisji związków siarki.  

Negatywne oddziaływanie na wody może wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięć, kiedy 

niezbędne będzie wykonanie wykopów i ich odwodnienia. Dotyczyć to może, przede wszystkim 

gazociągów, a także kablowych linii elektroenergetycznych i punktów tankowania gazu LNG, CNG 

i LCNG. 

Ponadto, w przypadku rurociągów możliwe jest wykorzystywanie wody do prób ciśnieniowych 

i płukania. Do tych celów mogą być pobierane, stosunkowo duże ilości wody, która następnie będzie 

zrzucana do środowiska. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska zrzucana woda powinna być 

podczyszczana. 

Będą to oddziaływania bezpośrednie, krótkotrwałe i po zakończeniu realizacji projektów powinny 

ustąpić.  

Generalnie realizacja przedsięwzięć określonych w Krajowych ramach będzie się przyczyniać 

pośrednio do osiągnięcia celów Ramowej dyrektywy wodnej, w zakresie ochrony śródlądowych wód 

powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych.  

 

5.2.3. POWIETRZE (W TYM HAŁAS) 

Analizując wpływ planowanych w Krajowych ramach działań na jakość powietrza, na poniższym 

rysunku przedstawiono wyniki modelowania średniego rocznego stężenia NO2 powodowanego przez 

transport w 2015 r. na tle przebiegu sieci dróg TEN-T oraz zasięgów oddziaływań punktów ładowania 

samochodów elektrycznych. 
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Rysunek 22 Rozkład stężeń średnich rocznych dwutlenku azotu powodowanych przez transport, na obszarze 

Polski w 2015 r., na tle przebiegu dróg TEN-T oraz zasięgów oddziaływań punktów ładowania samochodów 

elektrycznych
116

 

 

Na podstawie powyższego można wnioskować o trafności przyjętych w Krajowych ramach założeń 

dotyczących lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych. Zasięgi oddziaływania tych 

punktów pokrywają się zasadniczo z obszarami, gdzie odnotowywane są podwyższone średnie roczne 
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z dokumentu Krajowych ram oraz 
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html dostęp 2.08.2016 

http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html


 

108 

stężenia dwutlenku azotu, powodowane przez transport drogowy, aczkolwiek występują obszary 

gdzie tego „pokrycia” brakuje (np. Konin). 

Szacowane redukcje emisji z transportu drogowego dla lat 2020 i 2025, dla Polski oraz wybranych 

aglomeracji, w których odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnych norm dwutlenku azotu, 

wynikające z realizacji działań Krajowych ram przedstawiono w tabeli zamieszczonej niżej. 

 

Tabela 17 Redukcje emisji dwutlenku azotu i dwutlenku węgla z sektora transportu drogowego dla lat 2020 

i 2025. wynikające z realizacji działań Krajowych ram
117

 

Obszar / wybrane strefy 
oceny jakości powietrza 

Redukcja 
emisji NO2 
w 2020 r. 
[Mg/rok] 

Redukcja 
emisji NO2 
w 2025 r. 
[Mg/rok] 

Redukcja 
emisji CO2eq 

w 2020 r. 
[Mg/rok] 

Redukcja 
emisji CO2eq 

w 2025 r. 
[Mg/rok] 

Polska 65,5 1 307,8 103 219  2 059 546 

aglomeracja górnośląska 8,8 176,7 13 933 273 245 

aglomeracja krakowska 5,0 99,3 7 827 153 715 

aglomeracja warszawska 13,0 259,6 20 462 401 879 

aglomeracja wrocławska 4,5 90,0 7 096 139 350 

 

Osiągnięcie przedstawionych w tabeli redukcji emisji dwutlenku azotu, biorąc pod uwagę lokalizację 

punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz CNG w proponowanych aglomeracjach, może 

wpłynąć na dotrzymanie norm jakości powietrza w miastach, w których obecnie występują ich 

przekroczenia, co szczegółowo przedstawiono w rozdziale 6 niniejszej Prognozy.  

 

Dokonując oceny wpływu realizacji planowanych działań Krajowych ram dotyczących transportu 

morskiego na jakość powietrza, jako podstawę analizy przyjęto wyniki inwentaryzacji emisji istotnych 

dla żeglugi zanieczyszczeń tj. tlenków siarki oraz tlenków azotu. Emisje tych zanieczyszczeń wynoszą 

dla Polski odpowiednio118: SO2 – 0,00016 Gg/rok, NO2 – 0,213 Gg/rok, a ich rozkład przestrzenny 

przedstawiono na rysunkach zamieszczonych niżej. Obszary o podwyższonej emisji tych 

zanieczyszczeń zlokalizowane są w istotnym stopniu w pasie wybrzeża.  

 

                                                      
117

 Źródło: opracowanie własne 
118

 Źródło: EMEP http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/new_emep-grid/01_grid_data_2013  

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/new_emep-grid/01_grid_data_2013
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Rysunek 23 Rozkład emisji tlenków siarki z sektora żeglugi na obszarze Polski w 2013 r.
119
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 Źródło: EMEP http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/new_emep-grid/01_grid_data_2013  

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/new_emep-grid/01_grid_data_2013
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Rysunek 24 Rozkład emisji tlenków azotu z sektora żeglugi na obszarze Polski w 2013 r.
120

 

 

Realizacja planowanych w Krajowych ramach działań odnośnie dostępności usług bunkrowania LNG 

w portach: Gdańsk, Gdynia, Szczecin, Świnoujście, przy założeniu zamiany paliwa z dotychczasowego 

na LNG może przynieść następujące jednostkowe redukcje emisji: SOx – ok. 100 %; NOx – ok. 80% 

                                                      
120

 Źródło: EMEP http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/new_emep-grid/01_grid_data_2013  

http://www.ceip.at/ms/ceip_home1/ceip_home/new_emep-grid/01_grid_data_2013
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oraz CO2 – ok. 25% (natomiast w zakresie wpływu na zmiany klimatu przewidywany efekt to ok. 15% 

bo w zamian emitowanych będzie więcej węglowodorów – metan)121.  

Należy podkreślić, że redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza ze statków, które będą przechodzić 

na paliwo LNG nie będzie miała zasadniczego znaczenia dla jakości powietrza w obszarach 

nadmorskich, natomiast może być ważna dla środowiska Morza Bałtyckiego. 

Realizacja planowanych w Krajowych ramach działań w zakresie projektów budowy pilotażowych 

punktów ładowania statków stojących na nabrzeżu w Szczecinie i Świnoujściu, energią elektryczną, 

biorąc pod uwagę jej szacunkową roczną konsumpcję przez promy, statki ro-ro, wycieczkowce 

i kontenerowce podczas postoju w tych portach, pozwoli na osiągnięcie redukcji emisji 

analizowanych zanieczyszczeń przedstawionych w tabeli zamieszczonej niżej. Uwzględniono w niej 

również redukcję emisji dwutlenku węgla oraz potencjalne redukcje emisji w przypadku budowy 

punktów ładowania energią elektryczną statków w portach w Gdańsku i Gdyni.  

 

Tabela 18 Redukcje emisji wybranych zanieczyszczeń ze statków w 2025 r. w związku z zasilaniem ich energią 

elektryczną z nabrzeża
122

 

Porty morskie 

Redukcje emisji wybranych zanieczyszczeń  w 2025 r. 
[Mg/rok] 

tlenki siarki  
(SOx) 

tlenki azotu  
(NOx) 

dwutlenek węgla  
(CO2) 

Gdańsk 21,06 115,83 6528,6 

Gdynia 28,16 154,88 8729,6 

Świnoujście 37,9 208,45 11749 

Szczecin 2,46 13,53 762,6 

 

Trzeba zaznaczyć, że wyliczone wyżej redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza oraz gazów 

cieplarnianych dla samochodów elektrycznych oraz statków zasilanych energią elektryczną w portach 

będą miały, przede wszystkim, znaczenie lokalne, bowiem w skali kraju redukcje te będą zależne od 

źródeł z jakich energia elektryczna będzie produkowana i ich wskaźników emisyjności. 

Zastosowanie energii elektrycznej do zasilania statków w portach morskich wpłynie także pozytywnie 

na zmniejszenie emisji hałasu, jaki wynikałby z zasilania ich potrzeb własnych przez agregaty oparte 

                                                      
121

 Maritime Gas Fuel Logistics. Developing LNG as a clean fuel for ships in the Baltic and North Seas, 
MAGALOG, 2008 
http://www.lngbunkering.org/sites/default/files/2008,%20Magalog,%20Maritime%20Gas%20Fuel%20Logistics
%20Developing%20LNG%20as%20a%20clean%20fuel%20for%20ships%20in%20the%20Baltic%20and%20North
%20Seas.pdf  
122

 Źródło: opracowanie własne, z wykorzystaniem wskaźników emisji projektu MAGALOG (Maritime Gas Fuel 
Logistics. Developing LNG as a clean fuel for ships in the Baltic and North Seas, MAGALOG, 2008)  

http://www.lngbunkering.org/sites/default/files/2008,%20Magalog,%20Maritime%20Gas%20Fuel%20Logistics%20Developing%20LNG%20as%20a%20clean%20fuel%20for%20ships%20in%20the%20Baltic%20and%20North%20Seas.pdf
http://www.lngbunkering.org/sites/default/files/2008,%20Magalog,%20Maritime%20Gas%20Fuel%20Logistics%20Developing%20LNG%20as%20a%20clean%20fuel%20for%20ships%20in%20the%20Baltic%20and%20North%20Seas.pdf
http://www.lngbunkering.org/sites/default/files/2008,%20Magalog,%20Maritime%20Gas%20Fuel%20Logistics%20Developing%20LNG%20as%20a%20clean%20fuel%20for%20ships%20in%20the%20Baltic%20and%20North%20Seas.pdf
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na paliwach płynnych. Krajowe ramy przewidują jedynie budowę instalacji pilotażowych tylko 

w dwóch portach, dlatego też trudno jest określić liczbę statków które będą z tych instalacji korzystać 

i jaki to będzie miało wpływ na mapę akustyczną miast portowych. 

 

5.2.4. LUDZIE 

Zrealizowanie projektów objętych Krajowymi ramami będzie miało pośredni pozytywny wpływ na 

zdrowie ludzi, poprzez poprawę jakości powietrza spowodowaną zastępowaniem paliw tradycyjnych 

paliwami alternatywnymi, szczególnie w aglomeracjach, gdzie przekroczone są normy jakości 

powietrza i gdzie występują znaczące zanieczyszczenia powietrza pochodzące z transportu. Szerzej 

efekty w zakresie poprawy jakości powietrza przedstawione są w podrozdziale 5.2.3. 

Pozytywne oddziaływanie pośrednie na zdrowie ludzi wystąpi dodatkowo w otoczeniu portów 

morskich, gdzie zastosowane będzie zasilanie statków energią elektryczną oraz poprzez zmniejszenie 

emisji hałasu. Zmniejszenie emisji hałasu spowodowane będzie eliminacją pracy agregatów 

prądotwórczych zasilających potrzeby własne statków w czasie postoju w porcie. 

Negatywne oddziaływania na ludzi mogą wystąpić czasowo w trakcie wykonywania prac budowlano–

montażowych. Oddziaływanie to będzie miało głównie charakter lokalny i występować będzie 

w otoczeniu miejsca budowy obiektów infrastruktury energetycznej. Zależne będzie od wielkości 

obiektu i wykonywanych prac. Może dotyczyć emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza w trakcie 

wykonywania prac, szczególnie w sytuacji, gdy w sąsiedztwie budowanego lub modernizowanego 

obiektu znajdują się osiedla mieszkaniowe bądź budynki użyteczności publicznej. 

W większości przypadków prace budowlane związane są także z tymczasowym pogorszeniem jakości 

powietrza – wzrostem zapylenia. 

Sieci elektroenergetyczne mogą oddziaływać na ludzi poprzez emisję hałasu i wytwarzanie pola 

elektromagnetycznego. 

Emisja hałasu z linii elektroenergetycznych związana będzie tylko ze zjawiskiem ulotu 

w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Poziomy hałasu, jak wskazują dotychczasowe 

doświadczenia, nie przekraczają dopuszczalnych norm. Ponadto obszary podwyższonego poziomu 

hałasu koncentrować się będą w obrębie samych obiektów i maleć w miarę oddalania się od nich. 

Linie elektroenergetyczne będą również wytwarzać pola elektryczne oraz pola magnetyczne. 

Generalnie można się spodziewać, że wyższe poziomy natężeń tych pól występować będą głównie 

w granicach proponowanych przedsięwzięć – tzw. pasach technicznych, gdzie obecność ludzi jest 

czasowo ograniczona. Zarządca sieci ustala każdorazowo szerokość ww. pasa technicznego, na 

którym obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy.  

Zgodnie z obecnym stanem wiedzy ryzyko zdrowotne, wynikające z ekspozycji ludności w sztucznych 

polach elektromagnetycznych w otoczeniu prawidłowo zlokalizowanych i eksploatowanych linii 
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elektroenergetycznych, jest tylko hipotetyczne lub w najgorszym przypadku znikome. Brak jest 

naukowych i medycznych doniesień pokazujących niekorzystne efekty zdrowotne przy przebywaniu 

w polach elektromagnetycznych o dopuszczalnych poziomach określonych normami prawa. 

 

5.2.5. KRAJOBRAZ 

Wpływ większości przedsięwzięć objętych Krajowymi ramami na krajobraz jest ograniczony.  

Punkty ładowania samochodów elektrycznych i autobusów będą zlokalizowane, przede wszystkim na 

parkingach, pętlach autobusowych i zajezdniach wiec ich wpływ będzie znikomy, choć w niektórych 

przypadkach może mieć znaczenie z uwagi na potrzebę zachowania ładu przestrzennego, właściwą 

ekspozycję zabytków, czy też ochronę historycznych układów urbanistycznych. W takich przypadkach 

zalecana jest konsultacja z gminnym biurem urbanistycznym i/lub konserwatorem zabytków.  

Podobnie nie będą miały wpływu na krajobraz punkty zasilania w energię elektryczną statków 

w portach, jak i zasilania statków w LNG. 

Punkty tankowania pojazdów gazem LNG i CNG raczej będą zlokalizowane na istniejących stacjach 

paliw w miastach więc ich wpływ będzie też ograniczony. Natomiast mogą mieć negatywny wpływ na 

krajobraz punkty tankowania zlokalizowane poza aglomeracjami - wzdłuż tras TEN-T, szczególnie 

gdyby były zlokalizowane poza istniejącymi stacjami paliw. 

Niewątpliwy wpływ na krajobraz będą miały napowietrzne linie elektroenergetyczne, będzie to 

jednak zależało od rodzaju, lokalizacji i typu krajobrazu (np. przyrodniczy, kulturowy). 

Wpływać na krajobraz będzie też budowa rurociągów, ponieważ przestrzeń nad nimi będzie miała 

ograniczone możliwości użytkowania.  

Negatywne oddziaływanie czasowe na krajobraz będzie miała budowa wszystkich obiektów, ale 

zależeć to będzie od skali robót i po okresie budowy krajobraz powinien wrócić do stanu 

poprzedniego lub zostać ukształtowany w miarę możliwości w sposób spójny z otoczeniem.  

 

5.2.6. KLIMAT 

Prawie wszystkie przedsięwzięcia objęte Krajowymi ramami będą miały pośrednio pozytywny wpływ 

na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i w związku z tym na ograniczenie zmian klimatu w skali 

globalnej. 

Wyjątkiem może być zasilanie statków energią elektryczną, jeżeli miałaby pochodzić ze źródeł 

opalanych węglem o niskiej sprawności, bo emisyjność tych źródeł (biorąc pod uwagę sprawności) 

jest większa niż agregatów prądotwórczych. Gdyby jednak, co jest prawdopodobne w przyszłości, 

energia ta pochodzić będzie, w coraz większym stopniu, ze źródeł odnawialnych to ocena będzie 

diametralnie różna.  
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Podobnie może być z pojazdami elektrycznymi.123 

Na podstawie przeprowadzonych analiz można ocenić, że całościowo realizacja Krajowych ram 

przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nie oznacza to jednak, że działaniami tymi 

można zahamować proces zmian klimatycznych, bo koncentracja gazów cieplarnianych w atmosferze 

stale rośnie wobec ograniczonego braku współdziałania w tym zakresie wszystkich krajów. Trudno 

jest w tej sytuacji ocenić wpływ realizacji Krajowych ram na zmiany klimatu (proces globalny) 

i pośrednio jego skutki na poszczególne elementy środowiska. Niemniej, zgodnie z Wytycznymi nt. 

integracji zagadnień zmian klimatu i różnorodności biologicznej w ocenach strategicznych124,  starano 

się uwzględnić te zagadnienia w analizach szczegółowych. 

Warto nadmienić, iż większość krajów UE tworzy obecnie analogiczne Krajowe ramy polityki rozwoju 

paliw alternatywnych, a cześć z nich już posiada znaczną liczbę obiektów umożliwiających korzystanie 

z paliw alternatywnych w transporcie. Zatem przyjąć można  iż zaplanowane w Polsce i pozostałych 

krajach UE działania spowodują skumulowanie efektu pozytywnego i przyczynią się do zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych w transporcie na kontynencie europejskim. Z uwagi na rolę jaką pełni UE 

na świecie, pełnią one również rolę promocyjną i edukacyjną dla proekologicznych inicjatyw w innych 

regionach świata. 

 Rozważając skutki zmian klimatu należy zwrócić uwagę na odporność przedsięwzięć objętych 

Krajowymi ramami na zmiany klimatu. Nie mając konkretnych danych odnośnie planowanych 

przedsięwzięć (lokalizacji, rozmiar, itp.) nie można ocenić stopnia ich adaptacji do zmian 

klimatu, natomiast pokreślić trzeba, że przy ich projektowaniu powinno się uwzględniać 

odporność na nasilające się zjawiska naturalne (zwiększone natężenia opadów, siłę wiatru, 

prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi, upały, itp.). 

 

5.2.7. POWIERZCHNIA ZIEMI 

Realizacja większości działań wynikających z Krajowych ram będzie oddziaływać na powierzchnię 

ziemi (w tym glebę) w sposób negatywny, choć ograniczony, w zależności od rodzaju przedsięwzięcia 

i jego wielkości. Budowa punktów ładowania samochodów osobowych i autobusów oraz punktów 

zasilania w energię elektryczną statków w portach wymagać będzie w niektórych przypadkach 

układania linii energetycznych, o ile nie będzie wykorzystana istniejąca już sieć elektroenergetyczna. 

                                                      
123

 Biuletyn Ekoodpowiedzialni w biznesie, Bilans energetyczno-emisyjny samochodów elektrycznych 
(http://ecomanager.pl/bilans-energetyczno-emisyjny-samochodow-elektrycznych/ - wgląd 1.08.2016 r.) 
124

 Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment, 
European Commission 2013 

http://ecomanager.pl/bilans-energetyczno-emisyjny-samochodow-elektrycznych/
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W wielu przypadkach, szczególnie w miastach, należy się spodziewać, że wykorzystane zostaną do 

tego istniejące kanały infrastrukturalne. Generalnie w tych przypadkach oddziaływania na 

powierzchnię ziemi będzie ograniczone i dotyczyć będzie tylko okresu budowy. 

W przypadkach punktów tankowania gazu CNG, LNG i LCNG oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

sprowadzać się będzie do zajęcia terenu przez te obiekty. Dla sieci elektroenergetycznych 

i gazociągów, poza zajęciem terenu powstawać będą jego przekształcenia i ograniczenia 

w użytkowaniu. 

W trakcie prowadzonych prac budowlanych będzie następowała czasowa zmiana ukształtowania 

powierzchni terenu. Powstaną wykopy, nasypy, przekopy, a grunty mogą być przemieszczane 

i zagęszczane. Część zmian przestrzennych zniknie po zakończeniu prac budowlanych, 

a ukształtowanie terenu zostanie przywrócone do stanu wyjściowego lub zbliżonego do otoczenia,  

 

5.2.8. ZASOBY NATURALNE 

Realizacja przedsięwzięć określonych w Krajowych ramach będzie wpływać na ilość i tempo 

wykorzystania dostępnych zasobów naturalnych na etapie realizacji planowanych inwestycji. 

Wykorzystywane będą materiały budowlane i surowce skalne. Prognozowane oddziaływania będą 

negatywne, zazwyczaj jednorazowe z uwagi na wydobycie i wykorzystanie tych zasobów do budowy 

obiektów. 

W trakcie eksploatacji wszystkie przedsięwzięcia, poza przedsięwzięciami związanymi z większym 

wykorzystaniem energii elektrycznej, polegać będą na zmianie nośników energii głównie 

z klasycznych paliw płynnych na paliwa gazowe. W związku z tym ich wpływ na zasoby naturalne 

można przyjąć za neutralny. 

Odnośnie działań na rzecz zwiększenia wykorzystania energii elektrycznej do napędu pojazdów 

i zasilania statków w portach, ich wpływ na zasoby naturalne, o ile wykorzystana energia elektryczna 

będzie pochodziła z elektrowni węglowych będzie negatywny, natomiast gdyby pochodziła 

z odnawialnych źródeł energii – pozytywny. 

 

5.2.9. ZABYTKI 

Pod pojęciem zabytku należy rozumieć każdy produkt działalności człowieka, będący świadectwem 

jego przeszłej działalności, który posiada wartość historyczną, naukową, artystyczną lub emocjonalną. 

Mogą to być np. budynki, w tym obiekty przemysłowe, zespoły urbanistyczne, krajobraz, itp. Nie 

mogą być wyłączone z analizy zabytki archeologiczne, zarówno odkryte, jak i nieodkryte, na lądzie i 

na obszarach morskich. 
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Realizacja wszelkich inwestycji musi uwzględniać m.in. obecność obiektów zabytkowych 

w przestrzeni naszego kraju, gdyż podlegają one ochronie na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami125). Wyróżnia się cztery formy ochrony zabytków (art. 7 

ww. ustawy):  

 wpis do rejestru zabytków, 

 uznanie za pomnik historii, 

 utworzenie parku kulturowego, 

 ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu linii kolejowej lub decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.  

Na etapie wyboru dokładnej lokalizacji inwestycji należy uwzględnić położenie obiektów zabytkowych 

(w tym stanowisk archeologicznych) i zminimalizować ewentualny negatywny wpływ prowadzonych 

prac budowlanych na stan zachowania tych obiektów. Należy także uwzględnić krajobraz kulturowy, 

zabytkowe założenia takie jak parki, aleje drzew, itp. oraz układy urbanistyczne. 

Biorąc pod uwagę, że większość przedsięwzięć realizowanych w ramach Krajowych ram będzie 

zlokalizowana przy istniejących obiektach: stacjach paliwowych, MOP, parkingach można przyjąć, że 

prawdopodobieństwo ich negatywnego oddziaływania na zabytki będzie znikome. Natomiast 

odnośnie pozostałych przedsięwzięć : sieci elektroenergetycznych, gazociągów i nowych punktów 

tankowania gazu LNG, CNG i LCNG możliwości oddziaływania na zabytki powinna zostać zbadana, gdy 

określona zostanie ich lokalizacja. 

Generalnie, pośrednio, realizacja wszystkich przedsięwzięć określonych w Krajowych ramach 

powinna oddziaływać pozytywnie na zabytki gdyż wpływać będzie na poprawę jakości powietrza, 

a tym samym na zmniejszenie oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na korozję obiektów 

zabytkowych. 

 

5.2.10. DOBRA MATERIALNE 

Prognozuje się, że większość przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach Krajowych ram 

może oddziaływać pośrednio na dobra materialne zarówno pozytywnie, jak i negatywne. Negatywne 

oddziaływania wiążą się z możliwym spadkiem wartości nieruchomości (budynków i gruntów) z uwagi 

na niepożądane sąsiedztwo nowych inwestycji, które w opinii społecznej pogarszają atrakcyjność 

                                                      
125

 Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, tekst ujednolicony  
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(wizualną, krajobrazową i funkcjonalną) danego miejsca. Natomiast pozytywnie - z powodu bliskości 

infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych lub tankowania gazu. Oddziaływania te jednak 

będą stosunkowo nieznaczne, bowiem w większości nowe przedsięwzięcia powstawać będą przy 

istniejących już stacjach paliwowych, MOP, parkingach, itp. 

Wyjątek stanowić mogą linie elektroenergetyczne, rurociągi i nowe stacje tankowania gazu LNG, CNG 

i LCNG, których oddziaływanie na dobra materialne, a szczególnie nieruchomości położone w pobliżu 

może być większe i powodować spadek ich wartości. 

 

5.2.11. ZALEŻNOŚCI MIĘDZY ELEMENTAMI ŚRODOWISKA I ODDZIAŁYWANIAMI NA TE ELEMENTY  

W załączniku 3 Prognozy – Analizy pogłębione - przedstawiono wyniki oceny możliwego wpływu, 

zidentyfikowanych przedsięwzięć, które mogą być potencjalnie realizowane w ramach Krajowych 

ram, na poszczególne elementy środowiska (rośliny, zwierzęta, ludzie, powietrze itp.). 

W rozdziale 5.2, na postawie wyżej wspomnianych analiz, podsumowano oddziaływania według 

poszczególnych elementów środowiska starając się przedstawić syntetyczny obraz tych oddziaływań. 

W analizach tych uwzględniano wszystkie potencjalne oddziaływania klasyfikując je jako: 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, długoterminowe, stałe, 

chwilowe, itp. 

Starano się przy tym uwzględniać wzajemne zależności między elementami środowiska na tyle, na ile 

ogólny charakter Krajowych ram na to pozwalał. Trzeba jednak stwierdzić, że wszystkie komponenty 

środowiska są ze sobą powiązane i tworzą powiązane ze sobą ekosystemy, które poprzez zachowanie 

równowagi i ciągłości funkcjonowania zapewniają świadczenie usług niezbędnych do istnienia życia 

na ziemi - również człowieka. Można wymienić wiele zależności między oddziaływaniem na jeden 

element środowiska i związkiem jego zmiany z transformacją następnych elementów ekosystemu, 

a następnie usługami świadczonymi przez ten system. Przykładem może być emisja zanieczyszczeń 

do powietrza. Prześledźmy, w uproszczeniu, jedynie jedną ścieżkę oddziaływania, poza wpływem na 

zdrowie ludzkie, co jest powszechnie znane. W wyniku przekształceń chemicznych zanieczyszczenia 

powietrza osiadają na glebach i przedostają się do wód powodując ich zakwaszenie. Wpływa to 

bezpośrednio na rośliny, a więc i uprawy, ale także na gatunki żyjące w glebie, pogarszając ich 

kondycję. Oddziałuje to na funkcje, jakie te gatunki pełnią w glebie zmieniając jej właściwości. W 

rezultacie można spodziewać się zmian jej produktywności, co może mieć znaczenie dla efektywności 

rolnictwa, ale także dla zachowania różnorodności biologicznej ważnej z innych względów. 

Takich powiązań jest wiele i możliwe jest ich prześledzenie oraz ocena wpływu na nie przy badaniach 

modelowych ekosystemów, jednak do tego niezbędna jest znajomość konkretnego ekosystemu oraz 

oddziaływań, co związane jest z lokalizacją przedsięwzięcia i jego charakterystyką. Ze względu na 
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ogólny charakter Krajowych ram trudno byłoby takie analizy przeprowadzić, ale proponuje się 

zwrócić na to uwagę przy podejmowaniu decyzji o realizacji poszczególnych przedsięwzięć.  

 

5.3 OCENA ODDZIAŁYWAŃ SKUMULOWANYCH 

Oddziaływania skumulowane definiowane są jako zmiany w środowisku wywołane wpływem 

proponowanych działań w analizowanym dokumencie, w połączeniu z innymi oddziaływaniami 

obecnymi i  planowanymi do realizacji w przyszłości, w różnego rodzaju planach, programach i innych 

dokumentach strategicznych. 

Podstawę wyjściową do analizy możliwego oddziaływania skumulowanego stanowiły: 

 analiza możliwych oddziaływań na środowisko działań, jakie mogą być realizowane w wyniku 

przyjęcia Krajowych ram, 

 oddziaływania na środowisko z istniejących obiektów i infrastruktury oraz  

 oddziaływania na środowisko, które mogą wystąpić na skutek realizacji planów i programów 

oraz przedsięwzięć, innych niż proponowane w Krajowych ramach. 

Analizę możliwych oddziaływań na środowisko, które mogą się kumulować z innymi oddziaływaniami 

przeprowadzono na podstawie zidentyfikowanych możliwych do realizacji działań (podrozdział 3.1) 

oraz wyników analiz przedstawionych w podrozdziale 5.2 niniejszej Prognozy. 

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych mają charakter ogólny 

i nie są w nich sprecyzowane możliwe do realizacji przedsięwzięcia zarówno, co do ich 

charakterystyki, jak i lokalizacji. W tej sytuacji można jedynie oceniać, że może następować kumulacja 

oddziaływań, jeżeli będą one zlokalizowane w obrębie już istniejących lub przewidywanych 

oddziaływań z istniejącej lub planowanej infrastruktury. 

Dla określenia obszarów kumulacji oddziaływań można wykorzystać systemy GIS. Poprzez nakładanie 

map o różnej treści (np. istniejącej infrastruktury i obszarów chronionych – zamieszczonych 

w rozdziale 4) oraz planowanych do realizacji przedsięwzięć. 

Dla określenia miejsc możliwych kumulacji wykorzystano dostępne, plany, programy i prognozy 

oddziaływania na środowisko i opracowane do tych dokumentów prognozy, a w szczególności 

Prognozę oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 

2020. Na niżej zamieszczonej mapie przedstawiono aglomeracje, docelową sieć dróg w ramach TEN-
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T126 oraz porty morskie, gdzie możliwa byłaby lokalizacja przedsięwzięć ujętych w Krajowych ramach 

na tle aktualnej i planowanej infrastruktury. 
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 Sieć dróg TEN-T w Polsce prezentuje stan docelowy, czyli uwzględnia drogi na różnym etapie realizacji 
(zakończone, do rozbudowy, planowane itp.) w ramach sieci bazowej której zakończenie jest planowane do 
końca 2030 r.oraz sieci komplementarnej – do 2050 r.  
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Rysunek 25 Obszary możliwej kumulacji oddziaływań na różne elementy środowiska przedsięwzięć związanych 

z realizacją Krajowych ram wraz z obszarami możliwych kumulacji zidentyfikowanymi w Prognozie 

oddziaływania na środowisko POIiŚ 2014-2020 
127

 

                                                      
127

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z różnych źródeł: Plan rozwoju sieci 
przesyłowej do 2025 roku, Polskie Sieci Elektroenergetyczne http://www.pse-
perator.pl/uploads/obrazki/plan_sieci_elektroenergetycznej_najwyzszych_napiec.gif, dostęp 15.07.2016, 

 

http://www.pse-perator.pl/uploads/obrazki/plan_sieci_elektroenergetycznej_najwyzszych_napiec.gif
http://www.pse-perator.pl/uploads/obrazki/plan_sieci_elektroenergetycznej_najwyzszych_napiec.gif
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Z uwagi na brak dokładnej lokalizacji planowanych przedsięwzięć można wyciągnąć jedynie 

kierunkowe wnioski w zakresie możliwych oddziaływań skumulowanych. Największa możliwość 

wystąpienia kumulacji oddziaływań negatywnych na środowisko wystąpi w przypadku budowy 

gazociągów i sieci elektroenergetycznych w rejonach portów morskich Szczecina, Świnoujścia, 

Gdańska i Gdyni, gdzie również stwierdzono możliwość kumulacji oddziaływań planowanych do 

realizacji w ramach POIiŚ 2014-2020 128 

Natomiast warto podkreślić także, że ze względu na kumulację oddziaływań pozytywnych, 

a szczególnie na jakość powietrza,  realizacja części przedsięwzięć zaplanowanych w ramach 

Krajowych ram powinna nastąpić w aglomeracjach, gdzie przekroczone są normy jakości powietrza. 

Zagadnienie to jest przedmiotem rozważań w podrozdziale 5.2.3.  

Na poziomie krajowym i regionalnym będą realizowane równolegle inne działania poprawiające 

jakość powietrza w miastach, jak np. w ramach III osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020, które zostały 

ukierunkowane na rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska.  

Na poziomie lokalnym (miasta) będą również realizowane działania zaplanowane w ramach takich 

dokumentów jak programy ochrony powietrza, plany gospodarki niskoemisyjnej, itp. Zaplanowane 

tam inwestycje związane ze zmianą taboru miejskiego na mniej emisyjny, czy promocją transportu 

publicznego również będą składową pozytywnych kumulacji oddziaływań dla jakości powietrza w 

miastach w których żyje coraz więcej ludności.  

Szczególną uwagę należy zwrócić, przede wszystkim, na możliwości kumulacji oddziaływań na 

obszary chronione, w tym na korytarze ekologiczne. W obrębie obszarów chronionych i korytarzy 

ekologicznych zasadnicze znaczenie może mieć miejsce koncentracja obszarowa inwestycji, 

powodująca: 

 dodatkową fragmentację obszarów przez inwestycje liniowe, 

 przecinanie korytarzy ekologicznych nowymi inwestycjami i nakładającymi się inwestycjami, 

 zmiany stosunków wodnych, 

 zmniejszenia retencyjności zlewni, powodującej w konsekwencji zwiększenie prędkości spływu 

wód opadowych i wzrost zagrożenia powodziowego.  

                                                                                                                                                                      

Plan rozwoju w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe na lata 2014-2023 (wyciąg), 
GAZ System http://www.gaz-
system.pl/fileadmin/pics_pl/Inwestycje/Plan_Rozwoju_GAZ_SYSTEM_S.A._na_lata_2014-2023.pdf; dostęp 
15.07.2016, https://swi.gaz-
system.pl/swi/public/embed.seam?id=s9&lang=pl&viewId=E_GIS_010_001.form&cid=34502, dostęp 
15.07.2016 oraz Atmoterm S.A., Prognoza oddziaływania na środowisko POIiŚ 2014-2020, Warszawa, 2013 r.; 
128

 Źródło: Atmoterm S.A., Prognoza oddziaływania na środowisko POIiŚ 2014-2020, Warszawa, 2013 r. 

http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pics_pl/Inwestycje/Plan_Rozwoju_GAZ_SYSTEM_S.A._na_lata_2014-2023.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pics_pl/Inwestycje/Plan_Rozwoju_GAZ_SYSTEM_S.A._na_lata_2014-2023.pdf
https://swi.gaz-system.pl/swi/public/embed.seam?id=s9&lang=pl&viewId=E_GIS_010_001.form&cid=34502
https://swi.gaz-system.pl/swi/public/embed.seam?id=s9&lang=pl&viewId=E_GIS_010_001.form&cid=34502
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Istotne znaczenie, z punktu widzenia kumulacji oddziaływań, jak i oddziaływania bezpośredniego, 

mogą mieć poważne awarie, odnoszące się do zrealizowanych przedsięwzięć, jak i w trakcie ich 

realizacji. Ze względu na ogólny charakter Krajowych ram nie można przeanalizować 

prawdopodobieństwa wystąpienia poważnych awarii, jak i ich skutków. Uszczegółowione zalecenia 

odnośnie ograniczenia kumulacji oddziaływań na środowisko powinny zostać wskazane na etapie 

oceny oddziaływania na środowisko poszczególnych projektów, jeżeli taka będzie wymagana, ze 

względu na rodzaj, skalę i lokalizację konkretnego przedsięwzięcia. 

Możliwość wystąpienia konfliktów społecznych. Biorąc pod uwagę oddziaływania realizacji 

Krajowych ram na różne elementy środowiska, a także ich kumulacje mogą wystąpić dwa zasadnicze 

rodzaje konfliktów: 

 Konflikt ze środowiskiem wyrażony negatywnym oddziaływaniem przedsięwzięć objętych 

Krajowymi ramami na środowisko, co było przedmiotem analiz przy opracowywaniu 

Prognozy, 

 Konflikty społeczne. 

Można zidentyfikować następujące przyczyny konfliktów społecznych w zakresie realizacji Krajowych 

ram: 

 Obawa o rzeczywiste oddziaływania przedsięwzięcia w zakresie hałasu, zanieczyszczenia 

powietrza, odorów, spadek wartości nieruchomości, zmiana krajobrazu itp. Tego typu 

przyczyny dotyczą na ogół mieszkańców z sąsiedztwa inwestycji. 

 Negatywne oddziaływania na środowisko w skali lokalnej. Stronami tego rodzaju konfliktów 

są na ogół organizacje pozarządowe lub grupy mieszkańców. 

 Rozgrywki lokalne, w których często wykorzystuje się ew. możliwość oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko. 

 Powstawanie psychozy wynikającej z niewiedzy. 

Znane są psychologiczne podejścia do propozycji inwestycyjnych pod symbolami NIMBY (nie w moim 

sąsiedztwie) czy BANANA (nie budować absolutnie niczego, nigdzie i w pobliżu niczego), które mogą 

wykorzystywać argumenty negatywnego wpływy na środowisko. 

Ponieważ podstawową przyczyną wielu konfliktów jest niewiedza o rzeczywistym oddziaływaniu na 

środowisko przedsięwzięcia zaleca się, aby na jak najwcześniejszym etapie jego przygotowywania 

informować mieszkańców okolicznych terenów nt jego możliwych oddziaływań i brać pod uwagę ich 

postulaty oraz uzgadniać z zainteresowanymi środki eliminujące i łagodzące możliwe oddziaływania 

negatywne. 
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5.4 ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNEGO 

Zgodnie z art. 51, ust. 2, pkt. d ustawy ooś prognoza oddziaływania na środowisko powinna zawierać 

informację o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. W ramach prac nad Prognozą 

przeanalizowano możliwość wystąpienia oddziaływań na środowisko w aspekcie transgranicznym. 

W wyniku analiz, biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięć objętych Krajowymi ramami oraz ich 

skalę nie można stwierdzić, że prawdopodobieństwo wystąpienia znaczących oddziaływań 

transgranicznych wystąpi. Natomiast nie można wykluczyć, że przy ocenie oddziaływania na 

środowisko konkretnych projektów takie oddziaływanie nie zostanie zidentyfikowane. Może ono 

dotyczyć jedynie przedsięwzięć, które będą mogły oddziaływać znacząco na środowisko, tj.: sieci 

elektroenergetycznych, gazociągów i punktów tankowania gazu CNG lub LCNG, jeżeli by te obiekty 

zlokalizowane zostały bezpośrednio przy granicy państwa. 

 

5.5 WYNIKI ANALIZ PROBLEMÓW BADAWCZYCH 

W ramach badań przeprowadzono analizy problemów badawczych przedstawionych w postaci pytań 

oraz problemów i uwag zgłoszonych m.in. przez organy właściwe na etapie uzgadniania zakresu 

Prognozy. 

Wyniki tych badań oraz informacje nt. uwzględnienia uwag zgłoszonych do zakresu Prognozy 

przedstawiono w niżej zamieszczonej tabeli. 

 

Tabela 19 Wyniki analiz szczegółowych, w tym wynikających z uwag organów właściwych do uzgodnienia 

zakresu Prognozy 

Lp. 
Zagadnienia objęte analizami 

szczegółowymi 
Wyniki analiz 

1 Czy polityka w zakresie infrastruktury 

paliw alternatywnych przedstawiona 

w Krajowych ramach przyczyni się do 

realizacji koncepcji zrównoważonego 

rozwoju?  

Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki 

rozwój społeczno-gospodarczy, w którym 

następuje proces integrowania działań 

politycznych, gospodarczych i społecznych, 

z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz 

trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych, w celu zagwarantowania 

możliwości zaspakajania podstawowych 

potrzeb poszczególnych społeczności lub 

obywateli zarówno współczesnego pokolenia, 

jak i przyszłych pokoleń (ustawa Prawo 
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ochrony środowiska). 

W trakcie analizy stanu środowiska 

zidentyfikowano najważniejsze problemy 

ochrony środowiska. Zostały one 

skonfrontowane z celami i  możliwymi 

działaniami, jakie mogą być realizowane 

w ramach Krajowych ram. Można stwierdzić, że 

celem dokumentu jest optymalne zaspokojenie 

potrzeb paliwowych przy zminimalizowaniu 

negatywnych oddziaływań na środowisko. 

Z tego też punktu widzenia przeanalizowano 

proponowane działania i choć niektóre z nich 

mogą oddziaływać negatywnie na środowisko, 

to w sumie spełniają zarówno cele 

środowiskowe jak i rozwojowe. Wnioski z tych 

analiz zamieszczono w końcowej części 

opracowania. W rozdziałach 9 i 10 Prognozy 

2 Czy realizacja Krajowych ram będzie 

miała wpływ pozytywny na przyrodę 

i zachowanie różnorodności biologicznej, 

w tym na obszarach Natury 2000? 

W ramach prac nad Prognozą przeanalizowano 

wpływ na przyrodę potencjalnych działań 

objętych Krajowymi ramami. Wyniki analiz 

wskazują, że będą one, w sumie, pośrednio, 

wpływać pozytywnie na przyrodę, poprzez 

zamianę paliw wykorzystywanych 

w transporcie na mniej emisyjne i zmniejszenie 

zanieczyszczenia powietrza. Niemniej niektóre 

przedsięwzięcia mogą również wpływać 

negatywnie na przyrodę, co wykazano 

w niniejszym opracowaniu. Ze względu na duży 

stopień ogólności Krajowych ram nie można 

tych oddziaływań odnieść do konkretnych 

obszarów chronionych. Należy je uszczegółowić 

na etapie wykonywania ooś, jeśli będą 

wymagane dla konkretnych inwestycji.  
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3 Czy planowane działania przyczynią się 

do poprawy stanu powietrza, co jest 

problemem wielu miast polskich? 

Wszystkie działania określone w Krajowych 

ramach w zakresie zwiększenia zastosowania 

gazu LNG i CNG w zastępstwie tradycyjnych 

paliw płynnych, będą miały pozytywny wpływ 

na jakość powietrza w miastach i poza nimi. 

Większe wykorzystanie pojazdów elektrycznych 

będzie miało, przede wszystkim wpływ na 

poprawę jakości powietrza w aglomeracjach i 

w ich najbliższym otoczeniu.  

4 Czy proponowane działania wpłyną na 

zdrowie ludzi, a jeśli tak to w jaki sposób? 

Poprawiając jakość powietrza działania 

proponowane w analizowanym dokumencie 

wpływać będą pozytywnie na zdrowie ludzi. Ma 

to szczególne znaczenie w przypadkach miast 

i aglomeracji, gdzie przekroczone są standardy 

jakości powietrza (ustalone  ze względu na 

zdrowie ludzi) i gdzie znajduje się największa 

liczba ludności narażonej na negatywne 

oddziaływania zanieczyszczonego powietrza. 

5 Prognoza powinna w pełnym zakresie 

odpowiadać wymaganiom, wynikającym 

z art. 51 ust 2 ustawy ooś, przy 

zachowaniu warunków, o których mowa 

w art. 52 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Prognoza 

powinna odnosić się do pełnej wersji 

projektowanego dokumentu, a wszystkie 

prowadzone analizy oraz proponowane 

zalecenia powinny być dostosowane 

stopniem szczegółowości do stopnia 

szczegółowości zapisów projektowanego 

dokumentu (1.1129) 

Prognoza opracowana została zgodnie 

z obowiązującymi (m.in. z przytoczonymi obok) 

przepisami i dostosowana stopniem 

szczegółowości do ocenianego dokumentu. 
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 Numeracja podana w nawiasach odnosi się do tabeli 1 niniejszej Prognozy, prezentującej wskazania i uwagi 
właściwych organów odnośnie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy. 
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6 Prognoza powinna określać, analizować 

i oceniać oddziaływania wynikające 

z realizacji wszystkich inwestycji oraz 

działań, które zostaną zawarte 

w projekcie Krajowych ram, 

uwzględniając również efekty 

skumulowane i wpływ transgraniczny. 

Ocenie poddane powinny zostać również 

cele i zasady rozmieszczenia 

infrastruktury paliw alternatywnych oraz 

inne założenia, które zostaną określone 

w projekcie Krajowych ram, mogące 

spowodować negatywne oddziaływanie 

na środowisko, także w odniesieniu do 

konkretnych uwarunkowań 

przestrzennych. (1.2) 

Prognoza objęła kompleksowo wszystkie 

planowane działania zgodnie ze wskazaniem. 

W wyniku analiz sformułowano wnioski 

odnośnie zaleceń minimalizujących negatywne 

oddziaływania, również związane z lokalizacją 

infrastruktury. 

Konkretne lokalizacje przedsięwzięć nie zostały 

podane w Krajowych ramach. Będą one 

natomiast przedmiotem oceny na etapie ooś, 

dla tych projektów które z uwagi na swój 

rodzaj, skalę czy lokalizację (np. w pobliżu 

obszarów chronionych) będą takiej oceny 

wymagały. W niniejszej Prognozie wyraźnie 

wskazano na potrzebę wykonania takich 

uszczegółowionych ocen jeśli wystąpią ww. 

uwarunkowania, po określeniu ich dokładnych 

charakterystyk technicznych i lokalizacyjnych.  

7 W przypadku analiz wpływu realizacji 

postanowień dokumentu na 

poszczególne komponenty środowiska 

przyrodniczego, w tym na obszary 

i gatunki objęte ochroną oraz korytarze 

ekologiczne, prognoza powinna 

z podobną uwagą traktować zarówno 

sytuacje bezpośredniego zagrożenia dla 

gatunków i siedlisk przyrodniczych, jak 

również oddziaływania pośrednie. 

Ponadto prognoza powinna na wczesnym 

etapie wskazać potencjalne kolizje 

z chronionymi obszarami przyrodniczymi 

oraz zidentyfikować ewentualne konflikty 

społeczne. Prognoza powinna także 

w sposób uzasadniony i racjonalny 

przedstawić rozwiązania mające na celu 

W ramach prac nad prognozą starano się 

przeanalizować wszystkie możliwe 

oddziaływania analizowanego dokumentu 

w stopniu na jaki szczegółowość Krajowych 

ram pozwalała. Niezależnie zamieszczono 

zalecenia dotyczące minimalizowania 

negatywnych oddziaływań. Niemal wszystkie 

proponowane działania nie odnoszą się do 

konkretnej lokalizacji, dlatego też w Prognozie 

przedstawiono mapę obszarów chronionych 

z naniesionymi potencjalnymi obszarami 

inwestycji. Mapa ta została wykonana w 

oprogramowaniu GIS, co umożliwia jej 

późniejsze wykorzystanie do lokalizacji 

przedsięwzięć i uniknięcia, z wyprzedzeniem, 

ich potencjalnych konfliktów ze środowiskiem. 

Konflikty społeczne mogą się wiązać zarówno 
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zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na formy ochrony przyrody. 

(1.3) 

z lokalizacją inwestycji w pobliżu zabudowy 

mieszkaniowej, jak też w pobliżu obszarów 

cennych przyrodniczo. 

W pierwszym przypadku mieszkańcy mogą 

obawiać się spadku wartości swoich 

nieruchomości i/lub pogorszenia jakości 

powietrza w pobliżu obiektów infrastruktury 

paliwowo-energetycznej czy też punktów 

tankowania paliw. Swój sprzeciw mogą również 

zgłaszać organizacje ekologiczne w zakresie 

inwestycji sąsiadujących cennymi obszarami 

przyrodniczymi. 

Aby zapobiec takim sytuacjom należy w sposób 

rzetelny zaprojektować nowe obiekty 

z uwzględnieniem jak najmniej kolizyjnej 

lokalizacji. Inwestor powinien także prowadzić 

stały i otwarty dialog z lokalnymi mieszkańcami 

i traktować ich jako partnerów w procesie 

inwestycyjnym, tak aby rozwiać ich obawy czy 

wątpliwości lub też dokonać słusznych korekt 

wynikających z uwag interesariuszy.  

8 Jeżeli ze strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wynika, że 

realizacja dokumentu może znacząco 

negatywnie oddziaływać na obszar 

Natura 2000, to nie może on zostać 

przyjęty o ile nie zachodzą przesłanki, 

o których mowa w art. 34 ustawy 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 

1651 ze zm.). Zgodnie z niniejszym 

przepisem właściwy organ może zezwolić 

w takiej sytuacji na realizację planu, jeśli 

przemawiają za tym niezbędne wymogi 

nadrzędnego interesu publicznego, 

W trakcie prac nad Prognozą nie stwierdzono 

takiego przypadku, jednakże, ponieważ 

Krajowe ramy mają charakter bardzo ogólny 

nie można wykluczyć wystąpienia takiej 

sytuacji, co może być zidentyfikowane na 

etapie projektowania poszczególnych 

przedsięwzięć, szczególnie w zakresie linii 

elektroenergetycznych i gazociągów. 

W tej sytuacji zamieszczono w Prognozie  

informację o  przytoczonych obok 

uwarunkowaniach prawnych, w celu 

ewentualnego uniknięcia takiej sytuacji na 

wczesnym etapie projektowania 
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w tym wymogi o charakterze społecznym 

lub gospodarczym. Powyższa przesłanka 

może zostać uznana tylko w przypadku 

braku rozwiązań alternatywnych oraz 

przy zapewnieniu wykonania 

kompensacji przyrodniczej niezbędnej do 

zagwarantowania spójności i właściwego 

funkcjonowania sieci obszarów Natura 

2000. W przypadku gdy znaczące 

negatywne oddziaływanie dotyczy 

siedlisk i gatunków priorytetowych, 

nadrzędny interes publiczny odnosi się 

wyłącznie do: ochrony zdrowia i życia 

ludzi, zapewnienia bezpieczeństwa 

powszechnego i uzyskania korzystnych 

następstw o pierwszorzędnym znaczeniu 

dla środowiska przyrodniczego. 

W sytuacji gdy przyjęcie dokumentu, 

który może znacząco negatywnie 

oddziaływać na siedliska i gatunki 

priorytetowe, wynika z innych 

koniecznych wymogów nadrzędnego 

interesu publicznego, przed przyjęciem 

dokumentu, wymagane jest uzyskanie 

opinii Komisji Europejskiej. Mając na 

uwadze przytoczone przepisy, w 

przypadku stwierdzenia znaczącego 

negatywnego oddziaływania na obszary 

Natura 2000, należy w prognozie 

wyraźnie wykazać i uzasadnić istnienie 

wymienionych przesłanek. (1.4) 

poszczególnych przedsięwzięć. 

9 Istotne jest, aby w prognozie poruszono 

kwestie wpływu planowanych działań na 

obszary Natura 2000, w szczególności na 

Oddziaływania na obszary Natura 2000 mogą 

wystąpić, przede wszystkim, przy budowie sieci 

elektroenergetycznych dla portów morskich, 
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siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin 

i zwierząt, będące przedmiotami ochrony 

w tych obszarach. Analizy w powyższym 

zakresie powinny uwzględniać wszystkie 

obszary Natura 2000, na które może 

wpływać dana inwestycja, niezależnie od 

tego, czy przedsięwzięcie realizowane 

jest w granicach obszaru, czy poza nimi. 

Uwzględnienia wymaga także wpływ 

przedsięwzięć na powiązania między 

obszarami Natura 2000. (1.5) 

gazociągów doprowadzających gaz do stacji 

CNG oraz, w mniejszym stopniu przy lokalizacji 

nowych i rozbudowie istniejących stacji 

paliwowych o punkty tankowania gazu CNG i 

LNG. 

Projekt Krajowych ram jest opracowany na 

poziomie ogólnym i nie podaje lokalizacji 

przewidzianych do realizacji przedsięwzięć, a 

tylko ogólne wskazania typu: „w określonych 

aglomeracjach”, czy „przy sieci TEN-T”, nie ma 

możliwości odniesienia się do poszczególnych 

obszarów chronionych. W tej sytuacji 

określono jedynie ogólne, możliwe 

oddziaływania na sieć obszarów Natura 2000 

(podrozdział 5.2.1) oraz przedstawiono 

wskazania dotyczące lokalizacji poszczególnych 

przedsięwzięć. Poza tym przedstawiono mapy 

zawierające wszystkie obszary chronione 

przygotowane z zastosowaniem narzędzi GIS, 

co może być przydatne na etapie ooś dla 

poszczególnych inwestycji które będą tego 

wymagały.  

10 Propozycje w zakresie metod 

monitoringu skutków realizacji zadań 

wynikających z Krajowych ram powinny 

być opracowane tak, by pozwoliły na 

zbadanie rzeczywistych skutków 

środowiskowych realizacji postanowień 

programu, w tym na określenie, czy 

właściwie oceniono skalę i zasięg 

oddziaływania na środowisko 

poszczególnych działań oraz na ocenę 

skuteczności zaproponowanych działań 

minimalizujących. (1.6) 

W rozdziale 8 Prognozy zaproponowano 

system monitoringu środowiskowego realizacji 

Krajowych ram. Ze względu na ich ogólny 

charakter zaproponowano, aby był on oparty 

na aktualnym systemie Państwowego 

Monitoringu Środowiska oraz raportach 

wojewódzkich inspektorów ochrony 

środowiska o stanie środowiska.  
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11 Przy opracowywaniu prognozy należy 

uwzględnić wytyczne Komisji 

Europejskiej do strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko pod kątem 

uwzględniania zmian klimatu oraz 

różnorodności biologicznej. (1.7) 

Przy opracowywaniu Prognozy wykorzystano 

m.in. Wytyczne nt integracji problemów zmian 

klimatu i różnorodności biologicznej 

w strategiczne oceny oddziaływania na 

środowisko, Wytyczne do strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko oraz inne 

materiały i doświadczenia własne. 

12 Odniesienie się w Prognozie do 

oddziaływania na zdrowie ludzkie. (2.1) 

Zgodnie z ustawą ooś przy opracowywaniu 

Prognozy szczegółowo przeanalizowano 

możliwy wpływ realizacji Krajowych ram na 

zdrowie ludzkie. Wyniki analiz, w szczególności 

przedstawione zostały w podrozdziale 5.2.4  

13 Uwzględnić w prognozie analizę korzyści 

ekologicznych pod względem redukcji 

emisji ze statków dwutlenku węgla 

i siarki przy zamianie na paliwa gazowe. 

(3.1) 

W rozdziale 5.2.1. Prognozy przedstawiono 

jednostkowe redukcje emisji dwutlenku węgla, 

siarki oraz azotu (w %) możliwe do osiągnięcia 

w przypadku zamiany paliwa z tradycyjnego na 

LNG. Z uwagi na brak w Krajowych ramach 

szczegółowych informacji dotyczących ilości 

statków, które podlegałyby przedmiotowej 

zamianie oraz zużycia paliw przez te statki, nie 

jest możliwe wykonanie bardziej szczegółowej 

analizy. Konkretne wyliczenia wielkości 

zredukowanej emisji będzie możliwe na etapie 

projektowania konkretnych rozwiązań, po 

analizach możliwych zawinięć odpowiednio 

wyposażonych statków do poszczególnych 

portów. 

14 Ocenić roczne redukcje emisji CO2 na 

skutek korzystania przez statki w portach 

z zasilania energią elektryczną. (3.2) 

Roczne redukcje emisji CO2, a także SOx oraz 

NOx na skutek korzystania przez statki w 

portach z zasilania energią elektryczną dla 

portów w Szczecinie, Świnoujściu, Gdyni i 

Gdańsku przedstawiono w rozdziale 5.2.1 

Prognozy. Wielkości te jednak trzeba traktować 

orientacyjnie i jako potencjalne ponieważ w 
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Krajowych ramach przewidziano tylko 

instalacje pilotażowe i nie wiadomo jakie będą 

ostatecznie plany perspektywiczne odnośnie 

większego zastosowania energii elektrycznej w 

czasie postoju statków w portach 

15 Poddana analizie mogłaby być również 

emisja hałasów ze statków w związku 

z poborem energii elektrycznej z lądu 

i nie korzystaniem w tym czasie ze źródeł 

statkowych. (3.3) 

W Krajowych ramach, w zakresie zasilania 

energią elektryczną statków w czasie postoju 

w porcie przewidziano jedynie instalacje 

pilotażową nie podając ani ich konkretnych 

lokalizacji, ani wielkości. W tej sytuacji 

w Prognozie, nie mogąc określić jej wpływu na 

konkretną sytuację akustyczną, wskazano, że 

tego typu przedsięwzięcia, poza wpływem 

pozytywnym na redukcję emisji zanieczyszczeń 

powietrza, będą miały również pozytywny 

wpływ na ograniczenie emisji hałasu.  

16 Ze względu na infrastrukturę do 

tankowania statków paliwem gazowym 

LNG, w przypadku uznania takiej 

potrzeby, proponujemy by zakres 

informacji i stopień szczegółowości do 

uwzględnienia w prognozie OOŚ 

obejmował porównanie i oszacowanie 

ilości niewyemitowanej siarki w skali 

rocznej. (3.4) 

W rozdziale 5.2.1. Prognozy przedstawiono 

jednostkowe redukcje emisji dwutlenku węgla, 

siarki oraz azotu (w %) możliwe do osiągnięcia 

w przypadku zamiany paliwa z tradycyjnego na 

LNG. Z uwagi na brak w Krajowych ramach 

szczegółowych informacji dotyczących ilości 

statków wykorzystujących LNG, które 

zastąpiłyby statki spalające tradycyjne paliwa 

oraz zużycia paliw przez te statki, nie jest 

możliwe oszacowanie ilości niewyemitowanej 

siarki. Konkretne wyliczenia wielkości 

zredukowanej emisji będzie możliwe na etapie 

projektowania konkretnych rozwiązań, po 

analizach możliwych zawinięć odpowiednio 

wyposażonych statków do poszczególnych 

portów. 

17 Uwzględnić istniejące i projektowane 

obszary chronione, o których mowa 

Oddziaływania na obszary chronione mogą 

wystąpić, przede wszystkim, przy lokalizacji 
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w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1651, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

o ochronie przyrody. (4.1) 

sieci elektroenergetycznych doprowadzających 

prąd do portów morskich, gazociągów 

doprowadzających gaz do stacji CNG oraz, 

w mniejszym stopniu przy lokalizacji nowych 

i rozbudowie istniejących stacji paliwowych 

o punkty tankowania gazu CNG i LNG. 

Projekt Krajowych ram jest opracowany na 

poziomie ogólnym i nie podaje lokalizacji 

przewidzianych do realizacji przedsięwzięć, a 

tylko ogólne wskazania np. „w określonych 

aglomeracjach”, czy „przy sieci TEN-T”, nie ma 

możliwości odniesienia się do poszczególnych 

obszarów chronionych. W tej sytuacji 

określono jedynie ogólne oddziaływania na sieć 

Natura 2000 oraz przedstawiono wskazania 

dotyczące lokalizacji poszczególnych 

przedsięwzięć. Poza tym przedstawiono mapy 

zawierające wszystkie obszary chronione 

(przygotowane z zastosowaniem narzędzi GIS, 

co może być przydatne na etapie ooś dla 

poszczególnych inwestycji które będą tego 

wymagały.  

Nadmienić trzeba, że w zakresie oddziaływania 

na morskie, czy przybrzeżne obszary chronione 

w Krajowych ramach, przewidziano jedynie 

pilotażowe instalacje zaopatrzenia w energię 

elektryczną statków w czasie ich postoju w 

porcie oraz możliwość tankowania przez nie 

gazu LNG. Obie grupy przedsięwzięć nie będą 

miały negatywnego oddziaływania na morskie 

obszary chronione, a ich istotne oddziaływanie 

będzie pozytywne. 

18 Przy sporządzaniu prognozy 

oddziaływania na środowisko zalecanym 

Prognoza opracowana została zgodnie z ustawą 

ooś, a jej stopień szczegółowości został 
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jest zachowanie układu chronologicznego 

zawartego w art. 51 ust. 2 ustawy ooś. 

Informacje zamieszczone w prognozie 

powinny być opracowane stosownie do 

stanu wiedzy i metod oraz dostosowane 

do zawartości i stopnia szczegółowości 

projektu dokumentu. (4.2) 

dostosowany do stopnia szczegółowości 

ocenianych Krajowych ram. 

19 Należy zwrócić uwagę, że prognoza 

oddziaływania ma analizować i oceniać 

cele ochrony środowiska na poziomie 

międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia 

dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 

cele i inne zostały uwzględnione podczas 

opracowywania dokumentu. (4.3) 

Analiza zgodności celów Krajowych ram 

z dokumentami strategicznymi na poziomie 

globalnym, unijnym i krajowym przedstawiona 

została w podrozdziale 3.2 i szczegółowo 

w załączniku 1 do niniejszej Prognozy. 

20 Wskazujemy, że w przekazanym piśmie 

stwierdzono, że budowa instalacji do 

zasilania energią elektryczną statków 

z lądu w portach morskich i 

śródlądowych jest obecnie ekonomicznie 

nieuzasadniona. Zgadzając się z tą tezą 

w stosunku do żeglugi morskiej 

zastosowanie takiego samego podejścia 

w stosunku do żeglugi śródlądowej 

naszym zdaniem wymagałoby 

przeprowadzenia dogłębnej analizy. 

W związku z powyższym, wydaje się 

uzasadnione osobne przeanalizowanie 

potrzeby zasilania energią elektryczną 

statków cumujących przy nabrzeżach 

w portach morskich i portach 

śródlądowych, ponieważ wynik takiej 

analizy może naszym zdaniem 

doprowadzić do odmiennych wniosków. 

Uwaga nie dotyczy Prognozy, a dotyczy samych 

Krajowych ram. Niemniej autorzy, we 

wnioskach zaproponowali rozważenie 

zwiększenia liczby instalacji zasilania w energię 

elektryczną w portach śródlądowych, choć w 

szeregu marin jachtowych w Polsce takie 

zasilanie jest już wykorzystywane.  
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(4.4) 

21 WW myśl art. 55 ust. 2 ustawy ooś projekt 

dokumentu nie może zostać przyjęty, 

jeżeli ze strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko wynika, że 

jego realizacja może znacząco 

negatywnie oddziaływań na obszary 

Natura 2000, a nie zostaną spełnione 

wszystkie przesłanki, o których mowa 

w art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie 

przyrody. 

Mając na uwadze przytoczone powyżej 

przepisy, w przypadku stwierdzenia 

znaczącego oddziaływania na obszary 

Natura 2000, należy w prognozie 

wyraźnie wskazać i uzasadnić istnienie 

wymienionych przesłanek. (4.5) 

Podobną uwagę zgłosił również GDOŚ (1.4). 

Odpowiedź na obie te uwagi znajduje się 

w 8 wierszu niniejszej tabeli.  

 

22 Prognoza powinna uwzględniać 

potencjalny wpływ zapisów zawartych 

w Krajowych ramach na środowisko 

morskie tj. na: 

 Wartości przyrodnicze polskich 

obszarów morskich, w tym – na gatunki 

i ich siedliska, będące przedmiotami 

ochrony w obszarach Natura 2000; 

 Czystość wód morskich, w tym – na 

realizację celów wynikających 

z Ramowej Dyrektywy Wodnej. (5.1) 

Oddziaływania na obszary morskie mogą 

wystąpić, przed wszystkim, przy lokalizacji sieci 

elektroenergetycznych do portów morskich, 

gazociągów doprowadzających gaz do stacji 

CNG oraz, w mniejszym stopniu przy lokalizacji 

nowych i rozbudowie istniejących stacji 

paliwowych o punkty tankowania CNG i LNG. 

Projekt Krajowych ram jest opracowany na 

poziomie ogólnym i nie podaje lokalizacji 

przewidzianych do realizacji przedsięwzięć, a 

tylko ogólne wskazania np. „w określonych 

aglomeracjach”, czy „przy sieci TEN-T”, nie ma 

możliwości odniesienia się do poszczególnych 

obszarów chronionych. W tej sytuacji 

określono jedynie ogólnie możliwe 

oddziaływania na sieć Natura 2000 oraz 

przedstawiono wskazania dotyczące lokalizacji 
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poszczególnych przedsięwzięć. Poza tym 

przedstawiono mapy zawierające wszystkie 

obszary chronione przygotowane z 

zastosowaniem narzędzi GIS, co może być 

przydatne na etapie ooś dla poszczególnych 

inwestycji które będą tego wymagały. 

Nadmienić trzeba, że w zakresie oddziaływania 

na morskie, czy przybrzeżne obszary chronione 

w Krajowych ramach, przewidziano jedynie  

pilotażowe instalacje zaopatrzenia w energię 

elektryczną statków w czasie ich postoju 

w porcie oraz możliwości tankowania przez nie 

gazu LNG. Obie grupy przedsięwzięć nie będą 

miały negatywnego oddziaływania na obszary 

morskie i obszary chronione, a ich istotne 

oddziaływanie będzie pozytywne. 

W Prognozie określono również wpływ 

przedsięwzięć ujętych w Krajowych ramach na 

realizację celów Ramowej dyrektywy wodnej 

(podrozdział 5.2.2). 

 

 

6. OCENA KORZYŚCI Z REALIZACJI KRAJOWYCH RAM ORAZ SKUTKÓW 

W PRZYPADKU BRAKU ICH REALIZACJI 

 

Zgodnie z ustawą ooś Prognoza powinna analizować także wpływ na środowisko w przypadku braku 

realizacji ustaleń projektowanego dokumentu. 

Punktem wyjścia do oceny skutków w przypadku braku realizacji Krajowych ram rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych jest obecny stan środowiska i jego problemy, a szczególnie 

związane z niedotrzymaniem standardów prawa polskiego, wynikających z prawa UE.  

Z uwagi na szczególny wpływ sektora transportu na jakość powietrza atmosferycznego, w zakresie 

zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu, który to problem dotyczy głównie aglomeracji miejskich oraz 

innych obszarów gęsto zaludnionych, poniżej przedstawiono prognozy wielkości emisji dwutlenku 

azotu dla lat 2020 oraz 2025 w przypadku braku realizacji Krajowych ram oraz redukcje emisji ww. 
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substancji, wynikające z podjęcia zaplanowanych dla Polski przedsięwzięć. Pozostałe założenia 

uwzględnione w prognozach dotyczą: 

 zmiany natężenia ruchu (oszacowano na podstawie metodyki GDDKiA),  

 zmiany wskaźników emisji spalinowej wynikające z przewidywanych zmian w strukturze floty 

pojazdów poruszających się po drogach (uwzględniono fakt, że po drogach będzie poruszać się 

coraz większa liczba pojazdów spełniających wyższe normy Euro). 

W tabeli zamieszczonej niżej poza danymi dla kraju, wyróżniono także cztery aglomeracje, w których 

odnotowywane są przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniego rocznego dwutlenku azotu. 

 

Tabela 20 Prognozy emisji dwutlenku azotu z sektora transportu drogowego dla lat 2020 i 2025 r.
130
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[Mg/rok] [%] [Mg/rok] [%] 

Polska 63 153,4 59 321,4 59 255,9 6,2 50 602,4 49 294,6 2,6 

aglomeracja 
górnośląska 

2 560,3 2 564,7 2 555,9 0,2 2 167,0 1 990,3 8,2 

aglomeracja 
krakowska 

814,6 824,0 819,0 -0,5 718,7 619,5 13,8 

aglomeracja 
warszawska 

2 248,5 2 203,8 2 190,8 2,6 2 004,0 1 744,5 13,0 

aglomeracja 
wrocławska 

706,1 647,9 643,4 8,9 550,7 460,7 16,3 

 

Niżej zamieszczono także wykresy prezentujące prognozowane emisje dwutlenku azotu z sektora 

transportu drogowego w latach 2020 i 2025 dla kraju i wybranych aglomeracji.  
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 Źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 26 Prognozy emisji dwutlenku azotu w Polsce z sektora transportu drogowego dla lat 2020 i 2025 r.
131

 

 

 

Rysunek 27 Prognozy emisji dwutlenku azotu w wybranych aglomeracjach z sektora transportu drogowego 

dla lat 2020 i 2025 r.
132

 

 

Z powyższego wynika, że do roku 2020 wpływ planowanych w Krajowych ramach działań na redukcję 

emisji dwutlenku azotu będzie niewielki, zarówno w skali kraju jak i dla wybranych aglomeracji. 

W przypadku aglomeracji krakowskiej efekt planowanych działań nie zrekompensuje szacowanego 

przyrostu emisji wynikającego z prognozowanego wzrostu natężenia ruchu (w powiązaniu ze 

strukturą pojazdów). Widoczne są natomiast korzystne zmiany już dla roku 2025, szczególnie 

w odniesieniu do analizowanych aglomeracji, dla których dodatkowo wykonano symulacje rozkładu 

                                                      
131

 Źródło: opracowanie własne (KR – zastosowany skrót oznacza uwzględnienie działań z Krajowych ram) 
132

 Źródło: opracowanie własne   
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stężeń dwutlenku azotu – rysunek zamieszczony niżej. Z lewej strony rysunku przedstawiono rozkład 

średnich rocznych stężeń NO2 w roku 2025, z prawej różnicę względną rocznych stężeń NO2 pomiędzy 

latami 2025 i 2015.  

 

 

Rysunek 28 Rozkład stężeń średnich rocznych dwutlenku azotu na obszarze aglomeracji górnośląskiej 

w 2025 r.
133
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 Źródło: opracowanie własne (tak samo w przypadku kolejnych map dla aglomeracji)  
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Rysunek 29 Rozkład stężeń średnich rocznych dwutlenku azotu na obszarze aglomeracji krajowskiej w 2025 r. 

 

 

Rysunek 30 Rozkład stężeń średnich rocznych dwutlenku azotu na obszarze aglomeracji warszawskiej w 2025 r. 
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Rysunek 31 Rozkład stężeń średnich rocznych dwutlenku azotu na obszarze aglomeracji wrocławskiej w 2025 r. 

 

Na podstawie wyżej zamieszczonych rysunków można ocenić, że prognozowane w roku 2025 zmiany 

w strukturze floty pojazdów (na auta spełniające wyższe normy Euro) wraz z planowanymi 

w Krajowych ramach działaniami, w korzystny sposób przyczynią się do poprawy jakości powietrza 

w zakresie zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu i w efekcie dotrzymania obowiązujących standardów, 

na obszarach analizowanych aglomeracji, co jednocześnie będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie 

mieszkańców. 

 

W odniesieniu do dwutlenku węgla redukcje emisji z sektora transportu drogowego, w związku 

z realizacją działań Krajowych ram, można oszacować na poziomie ok. 103 Gg CO2eq – dla roku 2020 

oraz ok. 2059 Gg CO2eq – dla roku 2025, co stanowi odpowiednio 0,24% i 4,8% emisji z roku 2014134. 

Wpływ redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza ze statków, na skutek zastosowania LNG, będzie 

mniejszy w strefie nadmorskiej, ale może mieć znaczenie dla środowiska morskiego, gdzie nakładają 

się zanieczyszczenia licznych statków płynących z innych portów po Morzy Bałtyckim. 

Również zasilanie w energię elektryczną statków w portach morskich przyniesie mniejsze efekty, 

ponieważ obecnie w portach UE statki są zobowiązane używać paliwa o zawartości siarki do 0,1%, co 

wymusza konieczność korzystania z innych niż dotychczas paliw, czy LNG. Jednak i w tym zakresie 

wpływ realizacji działań Krajowych ram będzie pozytywny. 

                                                      
134

 KOBIZE: Poland’s national inventory report 2016, Warszawa 2016 r. 
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W przypadku nie przyjęcia Krajowych ram i nie realizowania proponowanych w nich przedsięwzięć 

nie uzyska się przedstawionych wyżej efektów, a szczególnie w zakresie poprawy jakości powietrza 

w aglomeracjach, gdzie przekroczone są normy jakości powietrza, co negatywnie wpływać będzie na 

zdrowie ich mieszkańców. 

Również trudniej będzie uzyskać poprawę stanu środowiska Morza Bałtyckiego. 

 

7. MOŻLIWOŚĆ WYBORU WARIANTU ALTERNATYWNEGO 

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zawierają wskazania odnośnie 

budowy odpowiedniej liczby instalacji, jednak bez wskazania ich szczegółowych lokalizacji. 

W ocenianym dokumencie znaleźć można jedynie ogólne stwierdzenia, że inwestycje będą 

realizowane na obszarze „wybranych aglomeracji", „miast”, czy „sieć TEN-T”.  

W tej sytuacji możliwości przedstawienia rozwiązań alternatywnych może odnosić się jedynie do 

liczby instalacji, i ich rodzaju lub przybliżonych lokalizacji. 

Odnośnie liczby instalacji przewidywanych do wybudowania do 2020 i 2025 r. wydaje się, że przyjęte 

zostały optymalne wielkości. Jakkolwiek, z punktu widzenia wyzwań środowiskowych wszystko 

wskazuje na potrzebę maksymalnego wykorzystania paliw alternatywnych w przyszłości, jednak nie 

można aktualnie przewidzieć w jakim stopniu będzie to praktycznie możliwe. Trzeba zdawać sobie 

sprawę, że zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie wymagać będzie 

inwestycji w wielu obszarach (przedsiębiorstw, administracji, społeczeństwa, itp.). 

W zakresie rodzaju instalacji szereg propozycji przedstawiono we wnioskach, jednak ich 

wykorzystanie będzie zależeć od rozwoju zainteresowania w obszarze przedsiębiorstw i osób 

prywatnych korzystających z rozwiązań przyjaznych środowisku oraz od rozwoju technologii 

i kosztów dla użytkowników. 

Natomiast odnośnie lokalizacji instalacji proponuje się, w trakcie dalszych prac nad wyborem miejsc 

dla punktów ładowania energią elektryczną i tankowania gazu, szczególnie w aglomeracjach 

i miastach, przyjąć kryterium zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu oraz pyłami. Będzie to 

szczególnie ważne na obszarach które cechują przekroczenia standardów jakości powietrza i gdzie 

emisja zanieczyszczeń do powietrza jest największa. Przykładowe mapy stężeń ww. zanieczyszczeń 

oraz ozonu zawarte są w podrozdziałach 4.5 i 5.2.3 Porównując stężenia zanieczyszczeń powietrza 

przedstawione na tych mapach (a szczególnie NO2 i pyłów) i listę aglomeracji oraz miast wybranych 

do lokalizacji punktów ładowania samochodów elektrycznych i punktów tankowania gazu CNG 

wskazane byłoby rozważenie zmiany lokalizacji części z tych punktów lub uzupełnienie ich 

dodatkowymi punktami których zasięg oddziaływania objąłby również: Konin, Wrześnię, Zgorzelec, 

Zambrów,  Ostrów Mazowiecką, Nowy Targ, Zakopane, Gorzów Wielkopolski i Słubice. W ten sposób 
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można by przyczynić się do realizacji celów polityki ochrony powietrza w zakresie dotrzymania norm 

jakości powietrza i zredukować negatywne oddziaływania zanieczyszczeń powietrza z transportu na 

zdrowie ludzi, szczególnie w miastach gdzie mieszka przeważająca część społeczeństwa. 

 

8. PROPOZYCJE METOD OCENY SKUTKÓW REALIZACJI KRAJOWYCH RAM  

Biorąc pod uwagę ogólny charakter Krajowych ram, a szczególnie brak wszystkich szczegółowych 

lokalizacji przewidywanych w nich przedsięwzięć proponuje się ocenę skutków realizacji oprzeć, 

z jednej strony, na wojewódzkich raportach o stanie środowiska, które wykonywane są corocznie 

przez wojewódzkich inspektorów środowiska, a z drugiej strony, na systemie monitoringu 

państwowego i ogólnych wskaźnikach dotyczących całej Polski.  

Na poziomie lokalnym i regionalnym ocenie powinien podlegać wpływ na: 

 gatunki i siedliska w bezpośredniej strefie oddziaływania, 

 jakość powietrza, szczególnie w miastach, gdzie przekroczone są standardy jakości powietrza, 

 jakość powietrza wzdłuż ciągów dróg TEN-T. 

Na poziomie krajowym monitoring powinien obejmować: 

 zmiany emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym emisji gazów cieplarnianych, 

 zmiany powierzchni obszarów na których przekroczone są standardy jakości powietrza, wg 

ocen Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Szczególnie istotnym wskaźnikiem, świadczącym o skuteczności działań zaplanowanych w ramach 

Krajowych ram będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, w tym gazów cieplarnianych 

z transportu na terenie całej Polski. Trzeba jednak, przy takich ocenach, brać pod uwagę, że zmiany 

emisji zanieczyszczeń, czy tez poprawa jakości powietrza może wynikać również z innych działań, nie 

tylko związanych z zastosowaniem paliw alternatywnych. 

W przypadkach specjalnych, gdyby niektóre przedsięwzięcia, na etapie projektowania , zaliczone 

zostały do grupy przedsięwzięć mogących znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko (zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko135) i zalecony byłby ich indywidualny monitoring, który będzie również podstawą do 

szczegółowej oceny skutków środowiskowych wynikających z ich realizacji. 

 

 

                                                      
135

 Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm. 



 

143 

9. OGÓLNE ZALECENIA 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stanu środowiska, problemów i wyzwań związanych 

z ochroną środowiska można wskazać najważniejsze zalecenia dla planowanych w Krajowych ramach 

przedsięwzięć. Spełnienie tych zaleceń powinno wpłynąć na zapewnienie, że realizowane projekty 

będą projektami proekologicznymi, nastawionymi na minimalizację oddziaływań uciążliwych 

dla środowiska i zdrowia ludzi, a także projektami korzystnie wpływającymi na środowisko. 

Zalecenia usystematyzowano jako ogólne odnoszące się do wymagań formalno-prawnych, 

planistyczno-strategicznych, techniczno-technologicznych, społecznych i zdrowotnych, 

przyrodniczych i zarządzania środowiskowego oraz odnoszące się do poszczególnych kierunków 

Krajowych ram. 

Zalecenia formalno-prawne: 

 przeprowadzenie wstępnej oceny (screeningu) przedsięwzięć pod kątem ich przynależności  

do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko lub 

znajdujących się na obszarach Natura 2000; 

 przeprowadzenie ooś planowanych przedsięwzięć mogących (potencjalnie lub zawsze) 

znacząco oddziaływać na środowisko; 

 przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 planowanych przedsięwzięć 

(innych niż ww.) dokonanie oceny zgodności ze standardami jakości środowiska na etapie 

realizacji przedsięwzięcia oraz po jego zakończeniu; 

 analizy zgodności ze standardami emisyjnymi w przypadku występowania emisji 

do środowiska. 

Zalecenia planistyczno-strategiczne: 

 przeprowadzenie analizy zgodności z istniejącymi (w momencie oceny przedsięwzięcia) 

strategiami i programami krajowymi oraz regionalnymi dotyczącymi ochrony środowiska; 

 przeanalizowanie zgodności z istniejącymi (w momencie oceny projektu) dokumentami 

planistycznymi (krajowymi, regionalnymi i lokalnymi);  

 realizacja Strategii morskiej oraz spójność ze Studium uwarunkowań zagospodarowania 

przestrzennego Polskich Obszarów Morskich136, a także zgodność z planami zagospodarowania 

przestrzennego obszarów morskich (gdy zostaną opracowane); 

                                                      
136

 Źródło: http://www.umgdy.gov.pl/?cat=96 , dostęp dnia 1.08.2016 r. 

http://www.umgdy.gov.pl/?cat=96
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 w przypadku przedsięwzięć położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią należy 

ocenić ich podatność na zagrożenie powodzią. 

Zalecenia techniczno-technologiczne: 

 zastosowanie najlepszych dostępnych technik, szczególnie w przypadku, gdy przedsięwzięcie 

obejmuje budowę lub modernizację instalacji mogącej znacząco oddziaływać na środowisko 

jako całość; 

 promowanie zastosowania ekoinnowacji, wpływających na ograniczenie oddziaływań 

negatywnych na środowisko; 

 zastosowanie rozwiązań gwarantujących oszczędność energetyczną i surowcową, w tym 

oszczędność wody; 

 zastosowanie technologii mało- i bezodpadowych; 

 przestrzeganie hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zapobieganie powstawaniu 

odpadów według zasad gospodarki cyrkulacyjnej; 

 zastosowanie odpowiednich sposobów zagospodarowania ścieków i odpadów, w szczególności 

zapewnienia ich odpowiedniego stanu i składu przed odprowadzeniem do środowiska; 

 w przypadku przedsięwzięć, których realizacja ingeruje znacząco w przyrodę lub prowadzi 

do zmniejszenia retencyjności zlewni, zastosowanie odpowiednich rozwiązań kompensujących. 

Odstąpienie od tej zasady powinno być szczególnie uzasadnione; 

 w przypadku przedsięwzięć związanych z robotami budowlanych – zastosowanie technologii 

zapewniających ochronę środowiska, w tym wód przed zanieczyszczeniem; 

Zalecenia społeczne i zdrowotne: 

 dostarczanie pełnej informacji dla społeczeństwa o wpływie projektu na środowisko – 

na wczesnym etapie np. projektowania, a potem również umożliwienie dialogu społecznego 

w trakcie realizacji oraz po zakończeniu budowy przedsięwzięcia; 

 stosowanie metod służących partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji i wyboru 

optymalnych metod i środków dla realizacji planowanych zamierzeń optymalnych dla 

wszystkich interesariuszy (np. możliwość zgłaszania propozycji, uwag przez mieszkańców); 

 minimalizowanie konfliktów ekologiczno-społecznych związanych z realizacją przedsięwzięcia 

(m.in. poprzez ww. metody włączania społeczeństwa do procesu podejmowania decyzji); 

 ograniczenie wielkości populacji narażonej na oddziaływania czynników szkodliwych 

dla zdrowia (zanieczyszczeń powietrza, hałasu) generowanych przez przedsięwzięcie; 

 zastosowanie działań ograniczających emisje do środowiska podczas prac inwestycyjnych 

(budowlanych). 
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Zalecenia przyrodnicze: 

 minimalizowanie zakłóceń w ekosystemach (np. przecięć korytarzy ekologicznych, fragmentacji 

ekosystemów); 

 unikanie ingerencji i przekształceń siedlisk Natura 2000 najbardziej zagrożonych utratą 

różnorodności biologicznej w skali UE: siedlisk przybrzeżnych, obszarów podmokłych i terenów 

łąkowych; 

 zachowanie walorów krajobrazowych w przypadku projektów mogących powodować konflikty 

przyrodniczo-krajobrazowe (uwzględniając również ekspozycję obiektów zabytkowych); 

 uwzględnienie potrzeby wykonania kompensacji przyrodniczej, w uzasadnionych przypadkach; 

 uwzględnienie potrzeby monitoringu przed- i porealizacyjnego dla przedsięwzięć kolidujących 

z potrzebami ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych. 

Zalecenia w zakresie zarządzania środowiskowego: 

 zastosowanie adekwatnych metod monitoringu środowiska obejmujących: stan bazowy, 

realizację, eksploatację oraz zamknięcie i likwidację przedsięwzięcia, 

 stosowanie systemowego podejścia do zarządzania środowiskowego podczas budowy 

i eksploatacji obiektów i infrastruktury; 

 prawidłowe identyfikowanie aspektów środowiskowych związanych z budową i eksploatacją 

ww. obiektów i infrastruktury; 

 stosowanie zasady ciągłego zmniejszania oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi 

w obiektach i procesach, zgodnie z zasadami zarządzania środowiskowego. 

Biorąc pod uwagę możliwe oddziaływania potencjalnych przedsięwzięć realizowanych w ramach 

Krajowych ram na poszczególne elementy środowiska założono, że będą realizowane zalecenia 

dotyczące poszczególnych grup projektów z punktu widzenia minimalizowania ich negatywnego 

wpływu na środowisko.  

Należy jednak nadmienić, że charakter Krajowych ram jest ogólny i w związku z tym zalecenia mogą 

wydawać się zbyt ogólne i powszechnie znane, niemniej uznano, że warto je tutaj przytoczyć, jako 

punkt wyjściowy do określenia propozycji kryteriów wyboru rozwiązań szczegółowych na etapie 

projektowania poszczególnych przedsięwzięć. Generalnie można uznać, że zawierają się one 

w zasadach ekoprojektowania. Zalecenia te przedstawiono w niżej zamieszczonej tabeli. 
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Tabela 21 Macierz relacyjna i przykładowych przedsięwzięć realizowanych w ramach Krajowych ram i działań zmniejszających/kompensujących ich wpływ na środowisko
137

 

Lp. Przykładowe przedsięwzięcia 

Elementy środowiska, 

na które przedsięwzięcie 

może wpływać negatywnie 

Działania zmniejszające negatywny wpływ przedsięwzięć 

na środowisko 

1 Budowa punktów ładowania pojazdów 

elektrycznych 

- powierzchnia ziemi, 

- zieleń miejska , 

- ludzie 

- ograniczenie prac budowlanych do niezbędnego minimum, poprzez 

wykorzystanie istniejącej infrastruktury, 

- prowadzenie prac w sposób ograniczający emisję hałasu 

i zanieczyszczeń powietrza (w tym pyłów), 

- w przypadku wykopów unikanie wycinki drzew i ich odpowiednie 

zabezpieczenie 

2 Punkty tankowania gazu CNG w miastach - powierzchnia ziemi, 

- zieleń miejska, 

- ludzie 

- ograniczenie zajęcia dodatkowego terenu, poprzez lokalizowanie tych 

punktów na ternach istniejących stacji paliw, zajezdniach lub pętlach 

autobusowych; 

-  

- pozostałe zalecane działania jak w wierszu 1 

3 Punkty tankowania gazu CNG i LNG poza 

miastami, budowa s punktów tankowania 

gazu CNG, LNG, LCNG wzdłuż dróg TEN-T 

- powierzchnia ziemi, 

- przyroda 

- ograniczenie zajęcia dodatkowego terenu, poprzez lokalizowanie tych 

punktów na ternach istniejących stacji paliw, MOP lub innych obszarów 

zagospodarowanych; 
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 Źródło: opracowanie własne.  
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- w przypadku budowy nowych punktów tankowania - unikanie 

lokalizacji w pobliżu obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych, 

- przy pracach budowlanych należy ograniczać emisji zanieczyszczeń (w 

tym pyłów) i hałasu, 

- unikanie wycinki drzew i ewentualna kompensacja przyrodnicza, 

-  zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi w pobliżu 

terenów budowlanych  

4 Budowa gazociągów  - powierzchnia ziemi, 

- dobra materialne, 

- wody, 

- przyroda 

- ograniczenie prac budowlanych i przekształceń powierzchni ziemi 

do niezbędnego minimum, zdjęcie warstwy glebowej w celu ochrony 

przed zanieczyszczeniami oraz ponownego jej wykorzystania,  

- prowadzenie robót w sposób zapewniający ochronę wód przed 

zanieczyszczeniem, 

- w przypadku potrzeby prowadzenia płukania oraz prób ciśnieniowych 

za pomocą wody, sprawdzenie, czy nie jest wymagane oczyszczenie 

zużytych wód przed odprowadzeniem ich do środowiska, 

- prowadzenie nowych instalacji w sposób zapobiegający (lub 

minimalizujący) przecinaniu i defragmentacji cennych struktur 

przyrodniczych, w tym obszarów objętych ochroną oraz obszarów o 

wysokich walorach przyrodniczych nieobjętych ochroną, 

- ograniczanie do minimum wycinki drzew i krzewów, 

- zapewnienie ochrony drzew przed ewentualnym uszkodzeniem 

mechanicznym podczas prowadzenia robót budowlanych, 
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- prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków oraz 

rozrodu płazów. 

5 Punkty zasilania energią elektryczną 

w portach 

- powierzchnia ziemi, - prowadzenie nowych kabli w ramach istniejącej infrastruktury 

6 Budowa sieci elektroenergetycznych  - powierzchnia ziemi, 

- dobra materialne, 

- wody, 

- przyroda, 

krajobraz, 

- ludzie 

- ograniczenie prac budowlanych do niezbędnego minimum, zdjęcie 

warstwy glebowej w celu ochrony przed zanieczyszczeniami oraz jej 

ponownego wykorzystania, 

- prowadzenie robót budowlanych w sposób zgodny z zasadami 

ochrony wód, 

- ograniczanie do minimum wycinki drzew i krzewów, 

- prowadzenie prac związanych z wycinką drzew poza okresem lęgowym 

ptaków, 

- zapewnienie odpowiedniej widoczności sieci elektroenergetycznych 

celem uniknięcia negatywnych oddziaływań na ptaki, 

- oddalenie tras linii elektroenergetycznych od obszarów chronionych, 

zabytków i obszarów turystycznych w celu eliminacji negatywnego 

wpływu na przyrodę i krajobraz, 

- zabezpieczenie urządzeń, w których znajdują się niebezpieczne dla 

środowiska substancje (np. w transformatorach), 

- ochrona ludzi przed polami elektromagnetycznymi poprzez 

wyznaczanie stref technicznych z zakazem zabudowy i o ograniczonych 

formach użytkowania. 
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Jak wyżej zalecono, w miarę możliwości, nowe punkty tankowania LNG i CNG powinny być 

instalowane na istniejących stacjach paliwowych, MOP i parkingach. Dla orientacji ich rozmieszczenie 

przedstawiono na niżej zamieszczonej mapie. 
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Rysunek 32 Rozmieszczenie miejsc obsługi podróżnych II i III kategorii oraz istniejące punkty tankowania CNG
138
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 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GDDKiA, dokumentu Krajowych ram oraz , 
https://www.openstreetmap.org , https://cng.auto.pl/stacje-cng-w-polsce dostęp 2.08.2016 ,  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yEjPMMVptCZ7wbZgeGYjtSssgnk&hl=pl dostęp 2.08.2016 , 
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html dostęp 2.08.2016  

https://www.openstreetmap.org/
https://cng.auto.pl/stacje-cng-w-polsce
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1yEjPMMVptCZ7wbZgeGYjtSssgnk&hl=pl
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
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Jak wynika z analiz przedstawionych w tabeli, biorąc pod uwagę duży stopień ogólności Krajowych 

ram, nie określono szczegółowych działań kompensacyjnych. Niemniej potrzeba taka może się 

pojawić na etapie rozpatrywania konkretnych przedsięwzięć, gdy znana będzie ich dokładna 

lokalizacja i charakterystyka. W szczególności działania kompensacyjne mogą dotyczyć: 

 odtworzeń siedlisk zajętych pod budowę infrastruktury, 

 odtworzenia korytarzy ekologicznych lub podjęcia działań ułatwiających migrację gatunków, 

 tworzenia siedlisk zastępczych, 

 przenoszenia lub odtwarzania gatunków. 

 

10. WNIOSKI I REKOMENDACJE  

Z przeprowadzonych analiz w ramach prac nad Prognozą oddziaływania na środowisko Krajowych 

ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych wyciągnąć następujące wnioski: 

 Ocenia się, że ogólnie realizacja Krajowych ram przyczyni się do zmniejszenia negatywnego 

oddziaływania transportu na środowisko w skali lokalnej i krajowej oraz do redukcji emisji 

gazów cieplarnianych. Niemniej niektóre z przewidzianych w nich działań mogą oddziaływać na 

środowisko również negatywnie. Szczegółowe oceny i wnioski odnośnie poszczególnych grup 

przedsięwzięć przedstawione są w odpowiednich rozdziałach Prognozy. 

 W ramach prac nad Prognozą nie stwierdzono oddziaływań negatywnych na środowisko 

w aspekcie transgranicznym, jakkolwiek takie oddziaływania mogą być zidentyfikowane przy 

analizie oddziaływania na środowisko poszczególnych przedsięwzięć, choć 

prawdopodobieństwo ich stwierdzenia jest minimalne. 

 Na podstawie analizy celów krajowych dokumentów strategicznych można stwierdzić, że 

Krajowe ramy są zgodne z tymi dokumentami oraz, że realizują ich cele. 

 Podobnie można stwierdzić, że są one zgodne z celami dokumentów strategicznych na 

poziomie globalnym oraz unijnym. Jednakże biorąc pod uwagę narastające wyzwania 

w zakresie zatrzymania zmian klimatu i ambicje UE w tym zakresie oraz nowe cele redukcji 

gazów cieplarnianych do 2030 r., a także i dla późniejszych okresów, działania określone w 

Krajowych ramach będą musiały być, w perspektywie znacznie rozszerzone, bowiem transport 

jest jednym z głównych emitorów gazów cieplarnianych. Również ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powietrza z transportu jest wyzwaniem z punktu widzenia ochrony zdrowia 

ludzi, szczególnie w miastach, gdzie normy jakości powietrza są przekroczone, tym bardziej, że 

można przewidzieć ich dalsze zaostrzenie. 

 Biorąc pod uwagę powyższe wyzwania wydaje się, że w ramach Krajowych ram polityki rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych, powinno się bardziej podkreślić konieczność rozwoju 



 

153 

badań naukowych nad innowacyjnymi i proekologicznymi technologiami transportowymi dla 

przyszłości. 

 W związku z dużym stopniem ogólności Krajowych ram trudno byłoby przedstawić do nich 

rozwiązanie alternatywne. Jedynie można rozważyć zmianę rozmieszczenia punktów 

ładowania samochodów elektrycznych uwzględniając stopień zanieczyszczenia powietrza 

różnych regionów. Szerzej propozycje w tym zakresie przedstawiono w rozdziale 7 Prognozy. 

 Wydaje się też, że skuteczne mogłoby być rozpropagowane domowych (w zależności od różnej 

formy budownictwa mieszkaniowego) urządzeń do ładowania akumulatorów samochodów 

elektrycznych i punktów do tankowania  CNG.  

 Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie uważa się, za słuszne 

przeanalizowanie celowości instalacji zasilania w energię elektryczną portów śródlądowych, 

jakkolwiek w wielu marinach śródlądowych takie instalacje już istnieją. 

 Perspektywicznie warto rozważyć produkcję paliw alternatywnych z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii. 

 Jednym z kierunków perspektywicznych, który powinien być rozważony to wypracowanie, 

wspólnie z sektorem energetyki systemu inteligentnych sieci, w których mogłyby być 

wykorzystane akumulatory samochodów do magazynowania i odzyskiwania energii. 

 Biorąc pod uwagę wyzwania związane z koniecznością transformacji w kierunku gospodarki 

cyrkulacyjnej (o obiegu zamkniętym) proponuje się rozważyć także optymalizację 

wykorzystywania samochodów osobowych np. poprzez tzw. „car sharing”. 

 Ponieważ poza istnieniem infrastruktury paliw alternatywnych istotne jest przekonanie 

społeczeństwa do ich stosowania wydaje się, że ważna jest też edukacja ekologiczna 

społeczeństwa i stworzenie bodźców ekonomicznych do ich stosowania, co mogłoby być 

uwzględnione w Krajowych ramach. 

 Proponuje się dodać we wnioskach zamieszczonych w Krajowych ramach, zalecenie aby 

ustalenia i wskazania w nich zawarte zostały wprowadzone do dokumentów strategicznych na 

poziomie regionalnym i lokalnym, a szczególnie w zakresie transportu.  
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21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania 

i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. U. UE L 143 z 30.04.2004, 
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