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Za dowbdem dor^czenia

P OSTANOW IE NIE
Na p^dstawie art. 57 ust 2, w zwi^zku z art. 53 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
0 udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodcwiska oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)
oraz zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks post^powania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pozn. zmian.)
nawrjiiosek Prezesa Krajowego Zarz^du Gospodarki Wodnej - pisnno znak
op.0762.36.2014.3,usz28.11.2014r. (data wptywu 01.12.2014r.)

DPIZW-

postanawiam
uzgodnic przedstawiony zakres i stopien szczegolowosci informacji wymaganych
wprojgnozie oddziatywania na srodowisko dia pi'bjektu dokumentu pn. „Plan zarzqdzania
ryzykiem powodziowym dia obszaru dorzecza Wisfy"z uwagami:
Zakres
Do zakresu Prognozy nalezy dodac punkt o tresci: istniej^cy stan srodowiska
oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji Planu zarzqdzania
ryzykiem powodziowym (PZRP) dIa obszaru dorzecza Wisty, zgodnie z wymogami
art. 51 ust 2 pkt 2 lit a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost^pnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.
2 Okresiajqc wptyw realizacji PZRP dia obszaru dorzecza Wisly na roznorodnosc
biologicznq nalezy uwzgl^dnic wptyw na wartosci przyrodnicze polskich obszarow
morskich.
3) Okreslajqc wplyw realizacji PZRP dIa obszaru dorzecza Wisty na zwierz^ta i rosliny
nalezy uwzgl^dnic wptyw na rosliny i zwierz^ta wyst^pujqce w wodach morskich.
4) Okreslajqc wplyw realizacji PZRP dIa obszaru dorzecza Wisty na w o d ^ nalezy
uwzgl^dnic wptyw na czystosc w6d morskich, w t y m - na realizacji celow
wynikajqcych z Ramowej Dyrektywy Wodnej.
1

Stopieh
szczegofowosci:
1) Prognoza powinna okreslac skumulowany wplyw na srodowisko morskie dzialah,
okreslonych w PZRP, sluzqcych osiqgni^ciu celow zarzqdzania
ryzykiem
powodziowym.
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DPIZWop.0762.36.2014.3.US z 28.11.2014r. wystqpil do Dyrektora Urz^du Morskiego w Gdyni
0 uzgodnienie zakresu i stopnia szczegotowosci informacji wymaganych w prognozie
oddzia+ywania na srodowisko dia projektow dokumentow pn:
-

Plan zarzqdzania ryzykiem powodziowym

dIa obszaru dorzecza Wisfy;

-

Plan zarzqdzania ryzykiem powodziowym

dia obszaru dorzecza Odry;

-

Plan zarzqdzania ryzykiem powodziowym

dIa obszaru dorzecza

Pregoly.

Do pisma dol^czony byt krotki opis planow zarzqdzania ryzykiem
oraz proponowany zakres i szczegolowosc informacji uj^tych w prognozie.

powodziowym

Celem opracowania planow zarzqdzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie
negatywnycli skutkow powodzi na danym obszarze. DIa obszarow narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi, wyznaczonych we w s t f pnej ocenie ryzyka powodziowego,
ustalone zostanq odpowiednie cele zarzqdzania ryzykiem powodziowym, ktadqc nacisk
na ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi dia zdrowia 1 zycia ludzi,
srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dzialalnosci gospodarczej. Plany wskazq dzialanla
sluzqce osiqgni^ciu tychze celow zarzqdzania ryzykiem powodziowym, dokonana zostanie
rowniez priorytetyzacja przedmiotowych dziatah. Plany b^dq obejmowac wszystkie aspekty
zarzqdzania ryzykiem powodziowym, kiadqc nacisk na dziatania zapobiegawcze, ochronne,
przygotowawcze, na rzecz zrownowazonego zagospodarowania przestrzennego, retencji
wod, kontrolowanych zlewow, fqcznie z systemami wczesnego ostrzegania 1 prognozowania
powodzi.
Plany zarzqdzania ryzykiem powodziowym wykonane zostanq dIa obszarow dorzeczy.
!ritegralnql;z^"sciq PZRP b^dVplany zaTzqdzania i^zykieifTpowodzlowym od strony rnorz£
Zgodnie z wymogami art. 57 ust 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost^pnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie srodowiska
oraz 0 ocenach oddzia^ywania na srodowisko, w przypadku gdy planowana realizacja
danego dokumentu dotyczy obszarow morskich, organem wlasciwym w sprawach
opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziafywania na srodowisko jest
m.in. dyrektor urz^du morskiego.
Morskie wody wewn^trzne i morze terytorialne b^dqce w administracji Dyrektora Urz^du
Morskiego w Gdyni sq cz^sciq obszaru dorzecza Wisty. W zwiqzku z powyzszym, tut. Organ
zajmuje stanowisko tyiko i wytqcznie w odniesleniu do tego obszaru dorzecza.
Prognoza powinna bye sporzqdzona zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 51 ust. 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost^pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko.
W przedstawionej we wniosku propozycji zakresu Prognozy brakuje informacji odnosnie
istniejqcego stanu srodowiska oraz potencjalnej zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji Planu Zarzqdzania Ryzykiem Powodziowym. Zaznaczyc nalezy, ze powinien bye
przedstawiony zarowno negatywny, jak i pozytywny wp+yw jaki moze wywrzec na stan
srodowiska realizacja zapisow PZRP.
Ponadto, biorqc pod uwag§ fakt, ze PZRP dotyczy takze obszarow morskich, to okreslajqc
wplyw realizacji dokumentu na roznorodnosc biologicznq, zwierz^ta, rosliny i wod? nalezy
odniesc si? rowniez do srodowiska morskiego.
Informacje zawarte w Prognozie, zgodnie z art. 52 ust 1 w.w. ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udost?pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczehstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko powinny bye
dostosowane do zawartosci i stopnia szczegolowosci
Planu zarzqdzania ryzykiem
powodziowym dIa obszaru dorzecza Wisty. Prognoza powinna okreslac skumulowany wptyw
na srodowisko morskie dzialah, okreslonych w PZRP, stuzqcych osiqgni?ciu eelow

zarz^dzania ryzykiem powodziowym. Nie jest wymagane okreslanie wplywu poszczegolnych
inwestycji na srodowisko, gdyz praktycznie kazde przedsi^wzi^cie b^dzie wymagalo
uzysltania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych. Na etapie procedury oceny
oddzatywania na srodowisko b^d^ okreslane, analizowane oraz oceniane oddziatywania
konkretnych przedsi^wzi^c na poszczegolne elementy srodowiska.
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Urz^du Morskiego w Gdyni
w terminie 7 dni od daty otrzymania.
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