
HŚ.BW.530.2.2021 Warszawa, dnia 09 marca 2021 r.

Pan 
Marek Gróbarczyk
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 23 lutego 2021 r. znak: GM-DGWIZS-5.611.2.2021 

w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko dla projektowanego dokumentu tj. Krajowego Programu 

Żeglugowego do roku 2030, przedstawiam następujące stanowisko.

Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030 (dalej: KPŻ2030) jest programem rozwoju 

o charakterze operacyjno-wdrożeniowym. Celem głównym KPŻ2030 jest przywrócenie 

warunków dla niezawodnego transportu wodnego śródlądowego na śródlądowych drogach 

wodnych w Polsce. Strategia realizacji KPŻ2030 ukierunkowana będzie przede wszystkim na 

realizację projektów inwestycyjnych oraz na działania o charakterze programowym. Inwestycje 

wdrażane w ramach KPŻ2030 będą miały na celu poprawę warunków nawigacyjnych na 

drogach wodnych. Natomiast zadania programowe ukierunkowane będą na przystosowanie 

rynku żeglugowego do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem sektora transportu. 

Jak wskazano w projekcie dokumentu realizacja KPŻ2030 zostanie osiągnięta poprzez 

następujące cele szczegółowe:

 Cel szczegółowy 1 – Zapewnienie Dobrych Warunków Nawigacyjnych;

 Cel Szczegółowy 2 – Rozwój rynku w sektorze transportu wodnego śródlądowego;

 Cel Szczegółowy 3 – Rozwój partnerstwa na rzecz gospodarczego wykorzystania dróg 

wodnych.
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Z projektu dokumentu wynika, że Zapewnienie Dobrych Warunków Nawigacyjnych (tj. 

parametrów eksploatacyjnych niezbędnych do niezawodnego i efektywnego transportu 

wodnego śródlądowego) na polskich drogach wodnych wymaga modernizacji i odbudowy 

zabudowy regulacyjnej i obiektów hydrotechnicznych pozwalających na zapewnienie stabilnej 

głębokości tranzytowej, zapewnienia wymaganych prześwitów pod infrastrukturą krzyżującą 

się, przebudowy istniejących śluz dla osiągnięcia wymaganej przepustowości dla celów 

efektywnego transportu wodnego. W załączniku nr 1 do projektu dokumentu została określona 

indykatywna lista projektów do realizacji w ramach KPŻ2030.

Celem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach której opracowuje 

się prognozę oddziaływania na środowisko, jest m.in. przeanalizowanie, w jaki sposób 

i w jakim stopniu realizacja ustaleń projektowanego dokumentu może powodować negatywne 

lub pozytywne skutki na środowisko.

W związku z powyższym, w opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, prognoza 

oddziaływania na środowisko dla projektu Krajowego Programu Żeglugowego do roku 2030, 

powinna obejmować elementy wskazane w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 247). Zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy informacje zawarte w prognozie 

oddziaływania na środowisko powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej 

wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości 

projektowanego dokumentu.

Z uwagi na ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości 

i uciążliwości środowiskowych, prognoza sporządzona dla ww. projektu dokumentu powinna 

obejmować ocenę jakościową i ilościową wpływu realizacji ustaleń przedmiotowego Programu 

na poszczególne komponenty środowiska, a w zakresie kompetencji Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego dać rzetelną ocenę oddziaływania na stan zdrowia ludzi, w szczególności 

w aspekcie:

 narażenia na hałas, wibracje i zanieczyszczenia powietrza,

 zagrożeń dla ujęć i źródeł wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwzględnieniem 

obszarów stref ochronnych tych ujęć,

 zagrożeń dla wód podziemnych, w szczególności Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych zlokalizowanych na terenie kraju (należy uwzględnić nakazy, zakazy 

i ograniczenia związane z ochroną zasobów wody),

 oddziaływania na gleby, zwłaszcza użytkowane rolniczo,
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 zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie, 

zwłaszcza na terenach zabudowy mieszkaniowej/siedlisk ludzkich, zabudowy związanej 

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci  i młodzieży (jednostki oświatowe) oraz terenach 

rekreacyjno- wypoczynkowych,

 zapewnienia odpowiednich standardów jakości powietrza atmosferycznego.

Ponadto, w przypadku zidentyfikowania ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływań 

na zdrowie, warunki i jakość życia ludzi, związanych z realizacją działań przewidzianych 

w programie, należy w prognozie oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego 

dokumentu, w sposób szczególny odnieść się do możliwych metod ich skutecznej eliminacji 

bądź maksymalnego ograniczenia. Należy mieć na uwadze, iż  stosownie do brzmienia art. 3 

ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

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

środowisko, że ilekroć jest mowa o oddziaływaniu na środowisko, rozumie się przez to również 

oddziaływanie na zdrowie ludzi.

Prognoza powinna odnosić się do pełnej wersji projektowanego dokumentu i obejmować

wszystkie potencjalnie planowane działania mogące znacząco oddziaływać na środowisko 

(zdrowie ludzi) zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji. 

Z poważaniem

Główny Inspektor Sanitarny

wz. Krzysztof Saczka

Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

/dokument podpisany elektronicznie/
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