
NOTATKA INFORMACYJNA

DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYK WEWNĘTRZNYCH

Departament tematyczny C
Prawa obywatelskie i sprawy konstytucyjne

PROJEKT GAZOCIĄGU NORD STREAM: KWESTIE 
DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Grudzień 2007 r.
PE 393.273



Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych
Departament tematyczny C
Prawa obywatelskie i sprawy konstytucyjne

PROJEKT GAZOCIĄGU NORD STREAM: KWESTIE 
DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

NOTATKA INFORMACYJNA

Streszczenie:
W niniejszej notatce przeanalizowano wpływ planowanego projektu obejmującego budowę gazociągu 
o długości 1200 km przebiegającego z Rosji do Niemiec po dnie Morza Bałtyckiego na środowisko 
naturalne. W dokumencie tym przytoczono również obowiązujące prawodawstwo międzynarodowe 
i europejskie mające znaczenie dla projektu oraz dokonano przeglądu istniejących alternatyw dla 
planowanego gazociągu.

Informacje na temat spodziewanego oddziaływania na środowisko naturalne zebrano na podstawie 
oświadczeń władz i społeczeństwa w zainteresowanych państwach oraz od dewelopera. Analiza
oddziaływania na środowisko obejmuje skutki dla flory i fauny, rezerwatów przyrody, rybołówstwa 
i żeglugi oraz dla społeczeństwa. Prawodawstwo mające znaczenie dla projektu obejmuje konwencję 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, konwencję Komisji Gospodarczej ONZ dla Europy o ocenach 
oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, unijną dyrektywę w sprawie oceny wpływu 
na środowisko (OOŚ) oraz obowiązujące ustawodawstwo krajowe każdego z zainteresowanych państw 
dotyczące umów lub rozporządzeń europejskich i międzynarodowych.

Projektem zarządza spółka Nord Stream AG, której współwłaścicielami są przedsiębiorstwa rosyjskie, 
niemieckie i holenderskie. Należy się spodziewać, że najistotniejsze skutki projektu będą związane 
z budową i instalacją gazociągu. Obecnie odbywają się badania dotyczące wpływu na środowisko 
naturalne, a zatem ma także miejsce procedura ocena oddziaływania na środowisko.
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1. WSTĘP
Planowana trasa podmorskiego gazociągu ma przebiegać od miejscowości Wyborg w Rosji przez 
Zatokę Fińską i Morze Bałtyckie do miejscowości Lubmin nad zatoką Greifswalder Bodden
w Niemczech. Deweloperem projektu jest spółka Nord Stream AG, będąca własnością OAO 
Gazprom, BASF/Wintershall, E.ON Ruhrgas i N.V. Nederlandse Gasunie. Celem tego 
przedsięwzięcia jest przesył gazu ziemnego z Rosji dla zaspokojenia zapotrzebowania na gaz 
ziemny w Unii Europejskiej. Projekt zalicza się do priorytetowych projektów transeuropejskich 
sieci energetycznych (TEN-E) Komisji Europejskiej.

Projekt obejmuje dwa równoległe rurociągi oraz morską stację konserwacji i obsługi położoną na 
północny wschód od Gotlandii. Długość podmorskiego odcinka gazociągu wynosi około 
1200 km. Średnica każdego rurociągu to 1220 mm, a spodziewana łączna roczna przepustowość 
magistrali – 55 miliardów m3. Platforma do konserwacji i obsługi zajmie obszar dna morskiego 
o wymiarach 50 x 50 m.

Projekt gazociągu będzie obejmował wyłączne strefy ekonomiczne (WSE) pięciu państw: Danii, 
Finlandii, Niemiec, Rosji i Szwecji. Stacja konserwacji i obsługi ma być zlokalizowana na terenie 
szwedzkiej wyłącznej strefy ekonomicznej. Gazociąg ma przebiegać przez wody terytorialne 
dwóch krajów przybrzeżnych, Niemiec i Rosji. Wody terytorialne Danii będzie przecinał na 
północny wschód od Bornholmu.

Procedura oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) projektu jest realizowana zgodnie 
z konwencją o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (konwencją 
z Espoo), jak również z ustawodawstwem krajowym każdego państwa dotyczącym ocen 
oddziaływania na środowisko. Dokument analityczny został przedłożony organom 
ds. środowiska naturalnego zainteresowanych stron w listopadzie 2006 r. Był on dostępny do 
wglądu do dnia 16 lutego 2007 r. i w tym okresie władze i opinia publiczna zainteresowanych 
stron złożyły 129 oświadczeń dotyczących tego dokumentu. W październiku 2007 r. dokument 
analityczny został uzupełniony o kolejne sprawozdanie dotyczące stanu projektu, zawierające 
informacje o zmianach przebiegu trasy gazociągu, stanowiących odpowiedź na otrzymane uwagi. 
Ostateczne sprawozdanie z oceny oddziaływania na środowisko wraz ze stosownymi 
tłumaczeniami jest spodziewane w kwietniu 2008 r. 

Rozpoczęcie budowy pierwszego rurociągu jest planowane w 2008 r., a ukończenie – pod koniec 
2009 r. Oddanie do eksploatacji pierwszego rurociągu wraz z położoną na morzu platformą do 
obsługi i konserwacji planuje się na 2010 r. Drugi rurociąg ma powstać w późniejszym okresie, 



a pełną przepustowość system przesyłowy ma osiągnąć w 2013 r. Okres funkcjonowania systemu 
przesyłu gazu przewidziano na 50 lat.

Literatura wykorzystana do przygotowania niniejszej notatki informacyjnej obejmuje dokument 
analityczny1, oświadczenia i uwagi organów ds. ochrony środowiska naturalnego oraz innych 
władz i opinii publicznej zainteresowanych stron, sprawozdanie na temat aktualnego stanu 
projektu2, a także informacje znajdujące się na stronie internetowej spółki Nord Stream AG3. 
Należy podkreślić, że informacje źródłowe, a zatem i informacje dotyczące skutków przytoczone 
w niniejszym dokumencie nie obejmują ostatecznego oddziaływania projektu na środowisko
naturalne. Na przykład należy jeszcze uzyskać informacje na temat ewentualnych rozwiązań 
technicznych planowanego gazociągu. Poprawiona wersja oceny oddziaływania na środowisko 
zostanie przedstawiona w ostatecznym sprawozdaniu dotyczącym wpływu na środowisko, które 
ma być dostępne w kwietniu 2008 r.

2. OBOWIĄZUJĄCE MIĘDZYNARODOWE PRZEPISY PRAWNE

2.1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza

2.1.1. Postanowienia ogólne

Państwa Strony konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) uzgodniły 
kompleksowy instrument normatywny regulujący użytkowanie, ochronę oraz zarządzanie 
morzami i oceanami. Niemcy, Rosja, Dania, Finlandia i Szwecja ratyfikowały konwencję 
i wprowadziły do swoich krajowych przepisów ustawodawczych jej postanowienia dotyczące 
morza terytorialnego, wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego.

Część XII konwencji zawiera ogólne postanowienia dotyczące ochrony i zachowania środowiska 
morskiego. Na przykład zgodnie z art. 1924 Państwa są zobowiązane do ochrony i zachowania 
środowiska morskiego. Zgodnie z art. 1945 Państwa podejmują wszelkie środki zgodne 
z Konwencją, które są konieczne dla zapobiegania, zmniejszania i kontroli zanieczyszczania 
środowiska morskiego z jakichkolwiek źródeł.

Konwencja zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące praw i obowiązków państw 
nadbrzeżnych oraz innych państw związanych z układaniem na szelfie kontynentalnym kabli 
podmorskich i rurociągów. Art. 796 stanowi: 
1. Wszystkie Państwa mają prawo do układania na szelfie kontynentalnym kabli podmorskich 
i rurociągów, zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu.
2. Z zastrzeżeniem swojego prawa do podejmowania rozsądnych kroków w zakresie eksploracji 
szelfu kontynentalnego, eksploatacji jego zasobów naturalnych oraz zapobiegania, zmniejszania 

                                                  
1 Nord Stream AG, Dokument informacyjny projektu. Gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego.
2 Nord Stream AG, Status gazociągu Nord Stream w Morzu Bałtyckim. 
3 Por. http://www.nord-stream.com/eia.html
4 UNCLOS część XII, art. 192
5 UNCLOS część XII, art. 194
6 UNCLOS część VI, art. 79, ust. 1-3



i kontroli zanieczyszczenia przez rurociągi, Państwo nadbrzeżne nie może utrudniać układania 
lub konserwowania kabli lub rurociągów.
3. Wytyczenie trasy dla układania rurociągów na szelfie kontynentalnym wymaga zgody Państwa 
nadbrzeżnego.

2.1.2. Wyłączne strefy ekonomiczne
Wyłączne strefy ekonomiczne państw nadbrzeżnych ustanawiane są zgodnie z częścią V 
konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS). Zgodnie z art. 577 wyłączna 
strefa ekonomiczna nie może sięgać dalej niż 200 mil morskich od linii podstawowych, od 
których mierzona jest szerokość morza terytorialnego. Ze względu na ograniczoną szerokość 
Morza Bałtyckiego cały obszar jego wód składa się albo z wód terytorialnych, albo z wyłącznych 
stref ekonomicznych państw nadbrzeżnych. Podział wyłącznych stref ekonomicznych na Morzu 
Bałtyckim został wspólnie uzgodniony przez państwa nadbrzeżne.

Prawa, jurysdykcja i obowiązki państw nadbrzeżnych w wyłącznej strefie ekonomicznej określa 
art. 568, natomiast prawa i obowiązki innych państw w wyłącznej strefie ekonomicznej – art. 589. 
Art. 6010 zawiera postanowienia dotyczące budowania instalacji i konstrukcji w wyłącznej strefie 
ekonomicznej:
1. W wyłącznej strefie ekonomicznej Państwu nadbrzeżnemu przysługuje wyłączne prawo 
budowania, wydawania pozwoleń i przepisów dotyczących budowy i użytkowania:
a) sztucznych wysp; b) instalacji i konstrukcji dla celów przewidzianych w artykule 56 i innych 
celów gospodarczych; c) instalacji i konstrukcji, które mogą kolidować z wykonywaniem przez 
państwo nadbrzeżne swoich uprawnień w strefie. 
2. Państwu nadbrzeżnemu przysługuje wyłączna jurysdykcja nad takimi sztucznymi wyspami, 
instalacjami i konstrukcjami, łącznie z jurysdykcją w zakresie ustaw i rozporządzeń w sprawach 
celnych, skarbowych, sanitarnych, bezpieczeństwa i imigracji.
Art. 60 stanowi także, iż tego rodzaju oddalone od lądu instalacje i konstrukcje, które zostały 
porzucone lub zużyte mają być usunięte „dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, (...)
rybołówstwa, ochrony środowiska morskiego oraz praw i obowiązków innych państw”11. 

2.2. Konwencja Komisji Gospodarczej ONZ dla Europy o ocenach oddziaływania na 
środowisko w kontekście transgranicznym
Konwencja KGE ONZ12 o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym
(konwencja z Espoo; konwencja OOŚ) ustanawia obowiązek przeprowadzenia oceny 
oddziaływania niektórych projektów na środowisko oraz powiadamiania i informowania 
pozostałych stron o ich ewentualnym szkodliwym oddziaływaniu na środowisko. Niemcy, Dania, 
Szwecja i Finlandia są stronami konwencji z Espoo, natomiast Rosja pozostaje jej 
sygnatariuszem.

Ze względu na charakter projektu podmorski gazociąg wiąże się z oddziaływaniem na 
środowisko w kontekście transgranicznym dla zainteresowanych stron oraz dla stron trzecich 
                                                  
7 UNCLOS część V, art. 57
8 UNCLOS część V, art. 56
9 UNCLOS część V, art. 58
10 UNCLOS część V, art. 60, ust. 1-2
11 UNCLOS część V, art. 60
12 Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych dla Europy



(wyłącznie stron narażonych). Zgodnie z art. 313 należy jak najwcześniej, i nie później niż własną 
opinię publiczną, powiadomić strony narażone o działalności, która może spowodować znaczące 
szkodliwe oddziaływanie transgraniczne. Jak wynika z załącznika I14 budowa gazociągów 
o dużych przekrojach znajduje się w wykazie działalności, do której ma być stosowana 
konwencja. W kwietniu 2006 r. organy ds. oceny wpływu na środowisko naturalne Danii, 
Finlandii, Niemiec, Rosji i Szwecji jednogłośnie uznały, że do gazociągu północnego ma 
zastosowanie art. 3 konwencji.

W ramach procedury powiadamiania strony pochodzenia (Niemcy, Dania, Szwecja i Finlandia) 
oraz Rosja mają powiadomić wszystkie strony narażone (strony pochodzenia, Rosję, Estonię, 
Łotwę, Litwę i Polskę). Zgodnie z konwencją z Espoo w przypadku projektu dotyczącego 
gazociągu strony pochodzenia zaliczają się do stron narażonych.

3. OBOWIĄZUJĄCE EUROPEJSKIE PRZEPISY PRAWNE

3.1. Dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

Projekt gazociągu podlega dyrektywie Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny 
skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 
naturalne (85/337/EWG, 97/11/WE, 2003/35/WE; dyrektywa OOŚ), zgodnie z jej załącznikiem 
I.15 Konwencja z Espoo została zatwierdzona przez Wspólnotę Europejską dnia 24 czerwca 
1997 r. i została ratyfikowana przez państwa członkowskie. Większość zobowiązań 
wynikających z konwencji z Espoo jest zgodnych z dyrektywą OOŚ.

Artykuł 716 dyrektywy OOŚ określa obowiązki państw członkowskich w odniesieniu do 
możliwego znaczącego oddziaływania na środowisko i udziału pozostałych państw
członkowskich w procedurze oceny wpływu na środowisko. Zgodnie z art. 7 państwa 
członkowskie, na których terytorium dane przedsięwzięcie ma być realizowane mają, między 
innymi, udostępnić informacje władzom i społeczności zainteresowanych państw członkowskich 
i umożliwić im wyrażenie opinii w danej sprawie. Ponadto zainteresowane państwa 
członkowskie mają mieć możliwość rozpoczęcia konsultacji dotyczących potencjalnych 
transgranicznych skutków przedsięwzięcia. Kraje UE wdrożyły dyrektywę OOŚ do swojego 
ustawodawstwa krajowego.

3.2. Ustawodawstwo krajowe

Oprócz postanowień konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS) 
w wyłącznych strefach ekonomicznych państw nadbrzeżnych jest stosowane obowiązujące 
krajowe ustawodawstwo wdrażające postanowienia konwencji. Ponadto w wyłącznej strefie 
ekonomicznej danego państwa nadbrzeżnego jest stosowane obowiązujące ustawodawstwo 
krajowe dotyczące procedury udzielania pozwoleń na budowę i eksploatację rurociągów. Prawo 

                                                  
13 Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, art. 3 ust. 1
14Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, załącznik I, ust. 8
15 Dyrektywa Rady 97/11/WE, załącznik I, 16
16 Dyrektywa Rady 97/11/WE, art. 7



do odwoływania się od decyzji w sprawie pozwoleń podlega stosownym przepisom krajowym 
każdego państwa.

Państwa członkowskie UE mają obowiązek wypełniania zobowiązań wynikających z konwencji 
z Espoo, które nie są obecnie objęte prawem Wspólnoty Europejskiej, a zwłaszcza 
dyrektywą OOŚ.

4. MOŻLIWE ALTERNATYWY DLA PLANOWANEGO PROJEKTU

W oświadczeniach władz krajowych oraz w komentarzach opinii publicznej dokument 
analityczny był bardzo krytykowany za to, że nie przedstawia absolutnie żadnych realnych 
alternatyw dla trasy przebiegu gazociągu. Jako alternatywę dla podmorskiego projektu niektóre 
środowiska proponują budowę gazociągu naziemnego. Deweloper nie uważa jednak tego za 
wykonalną alternatywę dla podmorskiej trasy, ponieważ projekt ten jest specjalnie 
opracowywany w wersji podmorskiej jako przeciwwaga dla obecnych naziemnych dróg 
zaopatrzenia w gaz.

Zdaniem dewelopera projektu opcje naziemne, takie jak gazociągi Jamal-Europa oraz Amber, 
które w dokumencie informacyjnym projektu zostały przedstawione jako alternatywa dla 
projektu podmorskiego, zostały odrzucone z powołaniem się na zasadę dostarczania gazu 
ziemnego do Europy przy zmniejszeniu do minimum ryzyka niestabilności politycznej lub 
gospodarczej, które czasami towarzyszy naziemnym trasom gazociągów. Magistrala Jamal-
Europa biegłaby z Rosji do Europy Środkowej i byłaby równoległa do już istniejącego gazociągu 
białoruskiego. Magistrala Amber wiodłaby z Rosji przez Litwę i Łotwę do Polski, gdzie 
łączyłaby się z gazociągiem Jamal-Europa.

Od czasu opublikowania dokumentu analitycznego deweloper przygotował alternatywne trasy 
mające zmienić przebieg gazociągu przedstawiony w dokumencie analitycznym. Potencjalne 
alternatywy przedstawiono w dokumencie na temat stanu trasy gazociągu Północnego, który 
został opublikowany w październiku 2007 r. i jest obecnie przedstawiony do publicznego 
wglądu. Alternatywne opcje uwzględniają zmiany przebiegu gazociągu w Zatoce Fińskiej, Morzu 
Bałtyckim (Bałtyk Właściwy) oraz południowej części trasy w Danii i w Niemczech. Celem 
rewizji jest także ograniczenie wpływu projektu na środowisko naturalne dzięki zmniejszeniu 
potrzeby dokonywania zmian w dnie morskim.

5. WPŁYW AKTUALNEGO PROJEKTU NA MORZE BAŁTYCKIE I OBSZARY 
NADBRZEŻNE

Morze Bałtyckie jest morzem słonawym i w związku z tym stanowi szczególnie wrażliwy 
ekosystem charakteryzujący się specjalnymi cechami naturalnymi. Ponadto morze już cierpi 
z powodu nadmiernej liczby czynników zanieczyszczających. W niektórych miejscach topografia 
dna morskiego jest bardzo nieregularna. To rodzi ograniczenia dla proponowanego przebiegu 
trasy gazociągu i do pewnego stopnia może komplikować działania związane z jego układaniem. 
Największego oddziaływania na środowisko można się spodziewać na etapie budowy gazociągu 
i platformy do obsługi i konserwacji oraz bezpośrednio po jego zakończeniu.



5.1. Flora i fauna

5.1.1. Etap budowy

Flora i fauna mogą ucierpieć podczas budowy na obszarach przybrzeżnych z powodu osadów 
rozpraszanych podczas działań związanych z dragowaniem i podsadzaniem. W wyniku 
zacienienia ilość biomasy na dnie morskim może się czasowo zmniejszyć. Rozpraszanie osadów 
może także występować w miejscu budowy platformy do obsługi i konserwacji w związku 
z ewentualnym dragowaniem. Może ono oddziaływać na ryby i na faunę strefy przydennej, a 
także na ssaki morskie i ptaki w okolicy miejsca budowy platformy.

Zawieszenie dużej ilości osadów i akumulacja osadów mogą oddziaływać w szczególności na 
morską faunę i florę strefy przydennej. Można się spodziewać, że największe naruszenia 
środowiska organizmów strefy przydennej będą występować w miejscach zanieczyszczenia 
osadów cząstkami nieorganicznymi lub organicznymi i na obszarach skalistego dna morskiego. 
Na obszarach, w których prądy morskie przemieszczają piaski podsadzanie może także 
oddziaływać na lokalne organizmy strefy przydennej. Szacuje się, że flora i fauna strefy 
przydennej w ciągu kilku lat ponownie zasiedli planowane miejsca dragowania i podsadzania.

Działania na etapie budowy, takie jak roboty strzelnicze i wzmożony ruch statków mogą 
wpływać na populację fok obrączkowanych. Ponadto w czasie zim, gdy pokrywa lodowa jest 
bardzo niewielka, miejsca rozrodu fok obrączkowanych zazębiałyby się ze wschodnim obszarem
budowy. Filary platformy do obsługi i konserwacji oraz skały zrzucone poniżej na dno morskie
prawdopodobnie przyciągałyby dodatkowe gatunki ryb. Ten tak zwany „efekt sztucznej rafy” 
mógłby również oddziaływać na pozostałą florę i faunę.

Flora i fauna obszarów nadbrzeżnych może ucierpieć z powodu narażenia na hałas na etapie 
budowy. Budowa może także spowodować zakłócenia w miejscach odpoczynku ptaków 
wędrownych oraz w miejscach zimowania i gniazdowania ptaków. Ponadto statki 
zaopatrzeniowe pływające do baz zaopatrzeniowych na lądzie i wracające z tych baz 
powodowałyby hałas i zanieczyszczenie powietrza spalanym paliwem, co negatywnie 
oddziaływałoby na ptaki i faunę morską w sąsiedztwie baz zaopatrzeniowych.

5.1.2. Etap funkcjonowania gazociągu i wycofanie z eksploatacji

Działania poprzedzające przekazanie gazociągu do eksploatacji obejmowałyby zrzuty filtrowanej 
wody morskiej stosowanej do testowania w miejscu budowy na morzu. Niedotleniona woda 
wykorzystywana podczas testów spowodowałaby czasowe zmniejszenie poziomu tlenu, jak 
również zakłócenie równowagi zasolenia wody morskiej w sąsiedztwie miejsca zrzutu.

Miejscowe skutki dla flory i fauny strefy przydennej mogą wystąpić w wyniku zmian 
w przemieszczaniu się osadów, spowodowanych zmianami topografii i prądów morskich: wzdłuż 
gazociągu może mieć miejsce zwiększone gromadzenie się piasku kosztem ubywania go na
innych obszarach. Szacuje się, że rozpuszczanie się toksycznych elementów z antykorozyjnego 
pokrycia i anod gazociągu będzie miało niewielkie albo nawet żadne skutki.



Na etapie funkcjonowania gazociągu nie należy spodziewać się większych zakłóceń populacji 
ryb, ptaków i ssaków morskich.

Takie zdarzenia, jak zatonięcie statku, rzucanie kotwicy oraz osadzenie na mieliźnie lub 
uaktywnienie materiałów wybuchowych mogą uszkodzić gazociąg i spowodować wydostanie się 
gazu do środowiska morskiego lub powietrza. Uwolniony gaz prawdopodobnie uformuje chmurę 
gazową w wodzie morskiej i ostatecznie rozproszy się w atmosferze. Dla środowiska morskiego 
skutki ewentualnego wycieku gazu prawdopodobnie będą nieznaczne, poza lokalnym 
oddziaływaniem na florę i faunę morską wskutek spadku poziomu tlenu i ewentualnego 
przesycenia wody morskiej rozpuszczonym gazem. 

Szacuje się, że rozbiórka systemu gazociągu będzie miała wpływ na środowisko o podobnej 
skali, co planowane działania związane z jego budową.

5.2. Obszary chronione

Prace budowlane na obszarach przybrzeżnych lub też inne działania montażowe mogą mieć 
negatywny wpływ na obszary chronione i wypoczynkowe oraz na turystykę.

5.3. Rybołówstwo i żegluga

Planowane działania na dnie Morza Bałtyckiego prawdopodobnie miałyby również wpływ na 
sektor rybołówstwa. Mogłyby być zagrożone tradycyjne obszary połowów włokami dennymi 
w strefie bezpośrednio przylegającej do trasy rurociągu. Połowy włokami dennymi ucierpiałyby 
z powodu prac budowlanych w okresie montażu gazociągu, a także z powodu dodatkowej strefy 
bezpieczeństwa usytuowanej wzdłuż gazociągu. Na rybołówstwo miałby także wpływ etap
budowy platformy do konserwacji i obsługi ze względu na utworzenie potencjalnej 500-metrowej 
strefy bezpieczeństwa otaczającej miejsce usytuowania platformy i uniemożliwiającej ruch 
statków na tym obszarze. W czasie budowy gazociągu statek, z którego układane byłyby 
elementy gazociągu, otaczałaby 2500-metrowa potencjalna strefa bezpieczeństwa, w której ruch 
innych statków byłby zakazany. Miejscowe zmiany zawartości tlenu w wodzie morskiej 
spowodowane efektem bariery mogą również oddziaływać na rybołówstwo. Negatywne skutki 
dla zasobów rybnych w Morzu Bałtyckim mogą mieć także zmiany w dnie morskim.

Istnieje potencjalne ryzyko zderzenia między statkami, z których układany będzie gazociąg 
i statkami pływającymi w okresie budowy gazociągu. Negatywne skutki dla żeglugi będzie miała 
także budowa i montaż platformy do obsługi i konserwacji. W przypadku wystąpienia wycieku
gazu z gazociągu i znalezienia się w pobliżu źródła zapłonu, mógłby nastąpić zapłon chmury 
gazu uformowanej nad powierzchnią morza, powodujący gwałtowny wybuch ognia. To stanowi 
ryzyko dla żeglugi, jeśli źródło zapłonu znajdzie się na przepływającym statku lub na statku, 
który spowodował wyciek, na przykład przez zarzucenie kotwicy. Możliwość wystąpienia 
takiego zdarzenia ocenia się jednak jako niezmiernie rzadką, tzn. raz na tysiąc do dziesięciu 
tysięcy lat.

5.4. Lokalna społeczność i turystyka



Budowa prowadzona na wybrzeżu oraz budowa platformy do celów obsługi i konserwacji 
powodowałyby zakłócenia hałasem i emisje substancji zanieczyszczających powietrze w wyniku 
spalania paliwa, co miałoby wpływ na lokalnych mieszkańców i gości. Za najpoważniejsze 
źródło hałasu w najbliższym otoczeniu uważa się montaż ścianek szczelnych. W związku 
z rozprzestrzenianiem się osadów spowodowanym dragowaniem na terenach przybrzeżnych 
może pogorszyć się jakość wody na okolicznych plażach.

Platforma do obsługi i konserwacji nie będzie widoczna ani z Gotlandii, ani ze Szwecji 
kontynentalnej.

5.5. Pola minowe i broń chemiczna

Najnowsze badania dotyczące broni znajdującej się w Morzu Bałtyckim zostały przygotowane w 
1994 r. przez grupę roboczą ds. zatopionej broni chemicznej (HELCOM CHEMU) w oparciu 
o sprawozdania krajowe.17 W 2006 r. informacje na temat ryzyka technologicznego związanego 
z miejscami zatopienia broni na tym obszarze przestawił Narodowy Instytut Naukowo-Badawczy 
Nawigacji i Hydrografii (Ministerstwo Obrony, Federacja Rosyjska).

Miejsca na planowanej trasie przebiegu gazociągu, w których może znajdować się broń oraz jej 
stan są obecnie badane przez dewelopera projektu. Początkowo zbadano korytarz o szerokości 
dwóch kilometrów w poszukiwaniu dużych obiektów. Następnie w celu dokładniejszego 
zbadania obszar poszukiwań zawężono, tak aby obejmował dwa 15-metrowe korytarze wzdłuż 
planowanych rurociągów. Prawdopodobieństwo uaktywnienia min lub broni chemicznej 
ukrytych znajdujących się na dnie morskim jest ograniczone do minimum dzięki takiemu 
zaprojektowaniu trasy rurociągu, aby przebiegał on z dala od zidentyfikowanych miejsc 
zatopienia broni i pól minowych oraz tras ich przewozu, oraz dzięki unikaniu prowadzenia prac 
budowlanych w ich sąsiedztwie.

5.6. Krytyka projektu

5.6.1. Flora i fauna

Zgodnie z oświadczeniami i uwagami władz i opinii publicznej należy zwrócić szczególną uwagę 
na miejsca, w których żywią się alki oraz gatunki ptaków żywiące się fauną strefy przydennej. 
W celu zapobieżenia lub ograniczenia do minimum szkód dla życia ptaków etap montażu będzie 
musiał zostać zaplanowany w terminach poza okresem lęgowym i migracji, przypadającym 
między majem i lipcem. Potrzebne będą w szczególności dalsze działania kontrolne dotyczące 
wpływu na organizmy wskaźnikowe, najważniejsze gatunki ryb i fok oraz gatunki ptaków na 
wyspach. Zbadana ma być także możliwość uwalniania się substancji biogennych z osadów 
i jego wpływ na produkcję wodorostów morskich oraz na cały ekosystem morski.

5.6.2. Obszary chronione

                                                  
17 Por. Grupa robocza ad hoc ds. zatopionej amunicji chemicznej: Sprawozdanie w sprawie amunicji chemicznej zatopionej 
w Morzu Bałtyckim



Obecnie analizowane jest rozszerzenie sieci Natura 2000 na wyłączne strefy ekonomiczne 
zgodnie z wymogami ustanowionymi przez Komisję Europejską. Należy stwierdzić, czy na 
przedmiotowym obszarze znajdują się rafy lub mielizny, o których mowa w załączniku I, lub 
żyją gatunki zwierząt (foka szara, foka obrączkowana, ptaki żyjące na otwartym morzu),
o których mowa w załączniku II dyrektywy siedliskowej18, a także należy ocenić, jakie skutki 
będzie miał dla nich projekt.

5.6.3. Termin realizacji projektu i planowanie

Dokument analityczny krytykowano za planowany krótki termin realizacji, który ogranicza 
możliwość przeprowadzenia kompleksowej oceny oddziaływania na środowisko oraz 
przygotowanie wystarczająco szczegółowego dokumentu analitycznego. Aby uzyskać dokładne 
informacje na temat rzeczywistego wpływu projektu na środowisko konieczne są dalsze badania, 
takie jak sporządzenie planów topograficznych dna morskiego, wykaz flory i fauny oraz zbadanie 
substancji szkodliwych, substancji biogennych oraz ich stężenia na przedmiotowym terenie. 
Przed rozpoczęciem budowy planowanego gazociągu konieczne jest także uzyskanie informacji 
na temat dalszych działań związanych ze śledzeniem wpływu na środowisko na etapie budowy 
i po jego zakończeniu.

Należy bardziej szczegółowo ocenić stężenie w osadach substancji biogennych i substancji 
szkodliwych, takich jak metale ciężkie i zanieczyszczenia organiczne. Należy również ocenić 
możliwość uwalniania się substancji biogennych i substancji szkodliwych z osadów, jak również 
ich przenoszenia, osadzania się i wiązania z organizmami. Do wiadomości publicznej należy 
podać istniejące informacje na temat substancji szkodliwych, wymienionych w dokumencie 
analitycznym.

5.6.4. Aspekty dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Oprócz wpływu na zasoby rybne i rybołówstwo należy także ocenić skutki dla zdrowia ludzi 
spowodowane spożyciem ryb. Należy przeprowadzić badania kontrolne dotyczące akumulowania 
się i oddziaływania metali ciężkich i innych szkodliwych substancji w łańcuchu pokarmowym.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa gazociągu poproszono o zbadanie obszarów, w których 
znajdują się otwory termiczne i ewentualne uskoki skalne połączone z otworami termicznymi 
i uskokami skalnymi zlokalizowanymi w strefie gazociągu. Faza budowy będzie miała znaczące 
skutki dla środowiska morskiego, a zatem w procesie budowy należy zastosować technologie 
powodujące jak najmniejsze szkody w tym środowisku. Należy także zbadać skutki, jakie sztorm 
stulecia na Morzu Bałtyckim mógłby mieć dla planowanego gazociągu i platformy do obsługi 
i konserwacji.

Należy zidentyfikować wraki statków, które mogą znajdować się w strefie objętej projektem oraz 
ocenić ryzyko wycieku paliwa lub uwalniania się szkodliwych substancji z wraków statków. 
Trzeba również zlokalizować ewentualne pozostałości broni chemicznej i amunicji ukryte w dnie 
morskim i odpowiednio z nimi postąpić. Zrzut niedotlenionej wody ściekowej może także 
zaszkodzić środowisku morskiemu w fazie poprzedzającej przekazanie do eksploatacji.
                                                  
18 Dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory



5.6.5. Aspekty ogólne

Poza skutkami dla środowiska naturalnego wymienionymi powyżej przedmiotem krytyki jest to, 
że dwukilometrowej szerokości korytarz gazociągu nie uwzględnia lokalnych zmiany prądów 
morskich i osadów. Obszar, na którym będą występować spodziewane skutki dla środowiska 
zmienia się w zależności od charakteru działalności powodującej dane skutki oraz charakteru 
przedmiotowego oddziaływania. 

6. WNIOSKI

Oczekuje się, że najbardziej znaczący wpływ na środowisko planowany projekt gazociągu będzie 
miał na etapie budowy dwóch przebiegających na dnie morskim i sąsiadujących ze sobą 
rurociągów oraz platformy do obsługi i konserwacji. Ze względu na duże zróżnicowanie 
topografii dna Morza Bałtyckiego projekt wymagałby modyfikacji dna morskiego. Zmiany 
w dnie morskim nastąpiłyby w wyniku dragowania, wykopów, przemieszczania skał, roboty 
strzelnicze, podsadzania, wyrównywania dna morskiego i innych działań podejmowanych na 
etapie budowy. Ocenia się, że największy wpływ na środowisko naturalne, zarówno na słup 
wody, jak i na dno morskie, będzie miało wyrównywanie dna morskiego i podsadzanie. 
Potencjalne skutki modyfikacji dna morskiego obejmują zmiany prądów morskich, rozpraszanie 
się osadów, przemieszczanie się substancji w wodach międzywęzłowych oraz zmiany 
różnorodności fauny strefy przydennej. Stosunkowo niewielu negatywnych skutków dla 
środowiska należy się spodziewać na etapie funkcjonowania gazociągu.

Należy zaznaczyć, że interesy gospodarcze i polityczne związane z projektem gazociągu 
w znacznym stopniu wpłynęły na publiczną dyskusję na temat oddziaływania projektu na 
środowisko naturalne. Dokument analityczny krytykowano przede wszystkim za krótki termin 
realizacji i wynikający z niego brak wystarczająco dokładnych badań potencjalnego wpływu na 
środowisko morskie i obszary nadbrzeżne, a także za nieprzedstawienie realnych alternatyw dla 
gazociągu i trasy jego przebiegu.

Znaczenie informacji przedstawionych społeczeństwu do wglądu oraz postęp realizacji procedury 
oceny oddziaływania na środowisko naturalne trudno było zrozumieć zwłaszcza opinii 
publicznej. Dokument analityczny jak dotąd nie przedstawia wyników całego procesu oceny 
wpływu na środowisko, ale przedstawia oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzone dla 
potrzeb projektu oraz zastosowane metody oceny. Procedura oceny oddziaływania na środowisko 
trwa, a jej wyniki deweloper przedstawi w ostatecznym sprawozdaniu z oceny wpływu na 
środowisko, które jest spodziewane w kwietniu 2008 r. Dlatego też na obecnym etapie 
przedwczesne byłoby przedstawianie zdecydowanych ocen na temat potencjalnego 
oddziaływania projektu gazociągu na środowisko naturalne.
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