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I. ANALIZA 

1. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 
ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

Podstawę formalno – prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko determinują zapisy 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko.  

Sporządzenie prognozy związane jest z wykonaniem obowiązku, jaki nakłada art. 46 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 2022 r. poz. 1029 z późn. 
zm.), zwana dalej ustawą ooś. 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko opracowano dla projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje, zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/568/22 Rady 
Miejskiej z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/388/21 Rady Miejskiej w 
Międzyzdrojach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Wapnica, Wicko I Woliński Park Narodowy, 
gmina Międzyzdroje. 

Głównym celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest wskazanie przewidywanego 
wpływu na środowisko, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji dopuszczonych w projekcie 
dokumentu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe powinno być wypadkową ustaleń 
projektowanego dokumentu (zagospodarowania przyjętego w projekcie miejscowego planu) 
zderzonych z uwarunkowaniami środowiskowymi panującymi na wskazanym obszarze oraz w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie. 

Zgodnie w powyższym, głównym celem prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzanej na 
potrzeby niniejszego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest identyfikacja 
potencjalnych oddziaływań na środowisko związanych z wprowadzanymi ustaleniami, określenie ich 
skali, jak również w konsekwencji zaproponowanie możliwych sposobów zapobiegania i ograniczania 
potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko.  

Do sporządzenia planu przystapiono w celu sformułowania ustaleń sankcjonujących wykształconą już 
strukturę funkcjonalno-przestrzenną miejscowości uwidocznioną w studium.  

Ponadto w planie uwzględniono uwarunkowania środowiskowe, przyrodnicze, historyczno-kulturowe, 
infrastrukturalne i sformułowane zostaną stosowne ustalenia w zakresie ochrony obszarów i obiektów 
wymagających takiej ochrony, w zakresie rozwoju i zabezpieczenia infrastruktury technicznej i inne 
wynikające z przepisów odrębnych 
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Zgodnie z projektem planu wyznacza się tereny elementarne: 

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
- M/U – tereny zabudowy mieszkaniowej zamieszkania zbiorowego i usług; 
- UT – tereny zabudowy i zagospodarowania turystycznego; 
- U – tereny zabudowy i zagospodarowania na potrzeby usług; 
- UO – teren zabudowy i zagospodarowania na potrzeby usług oświaty i wychowania; 
- UK – teren zabudowy i zagospodarowania na potrzeby usług kultury i kultu religijnego; 
- UA – teren zabudowy i zagospodarowania na potrzeby usług administracji; 
- PM – tereny zabudowy i zagospodarowania turystycznego związanego z nadwodnym 

położeniem; 
- TT – tereny infrastruktury technicznej; 
- KD i KS - tereny komunikacji i obsługi komunikacji. 

W tej części gminy to ostatni tak duży obszar, dla którego nie uchwalono planu lub nie podjęto uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego (procedura sporządzenia planu dla 
położonego w sąsiedztwie Lubina jest w toku, plan dla m. Wicko został przyjęty w styczniu 2020 r.).  

Poza zabudowanymi terenami jednostek osadniczych (Wapnica, Trzciągowo, Kępa), terenem mariny - 
portu jachtowego (w granicach Morskiego portu rybackiego w Wapnicy), obszar opracowania planu  od 
strony północnej przylega do niezwykle cennych przyrodniczo i wrażliwych terenów Doliny 
Trzciągowskiej, w tym w części terenów w zasięgu Wolińskiego Parku Narodowego. Cały obszar 
opracowania planu położony jest  w granicach obszaru specjalnej ochrony (OSO) - Natura 2000 „Wolin 
Uznam” (PLH320019). Wschodnia część obszaru opracowania planu znajduje się w zasięgu „podobszaru 
ochronnego B” Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 102) ustanowionego w rejonach zasilania 
zbiornika w celu powstrzymania degradacji środowiska wód podziemnych i zachowania jej dobrej 
jakości. Obszar opracowania obejmuje również swoim zasięgiem tereny pasa nadbrzeżnego oraz tereny 
szczególnego zagrożenia powodzią.  

Jednocześnie obszar miejscowości Wapnica wraz z otoczeniem stanowi atrakcyjny teren inwestycyjny 
dla lokalizacji zabudowy rekreacyjnej i mieszkaniowej. Brak aktu prawa miejscowego regulującego 
zasady zagospodarowania i zabudowy powoduje, że procesy inwestycyjne odbywają się na podstawie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Są to procesy niekontrolowane, 
nieprzejrzyste, nie służą ochronie wartości przyrodniczych, ochronie dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, a także przeczą zasadzie kształtowania przestrzeni z poszanowaniem ładu przestrzennego i 
zrównoważonego rozwoju. 

Omawiana prognoza w swojej zawartości dostosowana jest do wymogów wynikających  
z art. 51 ust. 2 ustawy ooś, jak również uwzględnia uzgodnienia co do zakresu wydane przez: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie pismem z dnia  
30 czerwca 2021 r. (znak sprawy: WOPN-OS.411.66.2021.MP), 

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia  
25 czerwca 2021 (znak sprawy: NSNS.9022.3.9.2021.AM). 

Jednocześnie podkreśla się, że informacje zawarte w prognozie ooś ustaleń projektu miejscowego planu 
zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy oraz metod oceny, jak również 
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dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektu miejscowego planu oraz etapu przyjęcia 
tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów powiązanych z niniejszym 
opracowaniem. 

2. INFORMACJA O METODACH ZASTOSOWANYCH PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera ocenę hipotetyczną, która oparta jest na założeniu 
pełnej realizacji ustaleń miejscowego planu, w wielkości i skali maksymalnej, na jakie dokument ten 
pozwala. W rzeczywistości projekt dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego oraz zakres jego ustaleń, tylko określa przeznaczenie terenów w strukturze 
przestrzennej gminy. 

Prognozę sporządzono zgodnie z obowiązującym prawem, w oparciu o dostępne materiały: 
kartograficzne, ekofizjograficzne, dostępne informacje  z zakresu ochrony przyrody, ochrony środowiska 
i literaturę przedmiotu.  

Sporządzenie prognozy ooś dla ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
opierało się na 3 zasadniczych etapach, przedstawionych zgodnie z poniższym schematem. 

 

•analiza projektu dokumentu - informacja o zwartosci, głównych celach
projektu mpzp oraz powiązania z innymi dokumentami;

•opis wybranych metod zastosowanych przy sporządzeniu prognozy;
•opis istniejącego stanu środowiska, w tym stanu środowiska na

obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;
•analiza celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu
widzenia projektu mpzp oraz sposoby, w jakich cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnone podczas opracowania;

•analiza i określenie istniejacych problemów ochrony środowiska
istotnych z punktu widzenia realizacji projektu mpzp, w szczególności
dotyczące obszarów chronionych na podstawie Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

ANALIZA

•określenie potencjalnych zmian stanu środowska w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu;

•przedstawienie informacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu
na środowisko założeń projektu mpzp;

•określenie przewidywanych znaczących oddziaływań na poszczególne
komponenty środowiska, w tym na cele i przedmioty ochrony obszarów
Natura 2000 oraz integralność tych obszarów

OCENA

•przedstawienie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
mogących być rezultatem realizacji ustaleń mpzp, w szczególności na
cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych
obszarów

•rozwiązania alternatywne do rozwiazań przedstawionych w projekcie
mpzp wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem metod dokonania oceny
ich wyboru lub przedstawienie informacji o ich braku wraz z
uzasadnieniem

•propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji
ustaleń projektu oraz częstotliwości jej przeprowadzenia

ROZWIĄZANIA
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Pierwszy etap został nazwany analizą, która opiera się na szczegółowym przeanalizowaniu 
projektowanych ustaleń miejscowego planu, której służyć ma prognoza oddziaływania na środowisko. 
Działania związane z przedstawieniem metod zastosowanych przy sporządzaniu prognozy omówione 
zostały w niniejszym rozdziale. Znając ustalenia projektowanego dokumentu (miejscowy plan) oraz 
będąc w posiadaniu wybranych metod sporządzania prognozy ooś, opisano istniejący stan środowiska 
obszaru objętego ustaleniami dokumentu planistycznego. Następnie skonfrontowano cele ochrony 
środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym (istotne z punktu 
widzenia projektowanego dokumentu) ze sposobami, w jakich zostały one uwzględnione w 
projektowanym dokumencie. Na etapie tych działań przeprowadzona została analiza powiązań projektu 
mpzp z innymi dokumentami oraz (jeśli były przeprowadzone) prognozami oddziaływania na środowisko 
tych dokumentów, a także pozostałymi dokumentami dotyczącymi polityk sektorowych obowiązujących 
na dzień przystąpienia do sporządzania prognozy ooś projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

W etapie drugim (ocena), mając na uwadze ustalenia wynikające z przeprowadzonych w etapie 
pierwszym analiz, określono przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne komponenty 
środowiska, w tym na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 oraz na integralność tych 
obszarów, a także ocenę stanu środowiska dla obszarów objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem. Na tym etapie określono potencjalne zmiany w stanie środowiska po wprowadzeniu 
ustaleń projektu mpzp, a także przedstawiono informację o możliwym transgranicznym oddziaływaniu. 

Etap trzeci (rozwiązania) - zawarto tu podsumowanie przedstawiające rozwiązania mające na celu 
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, 
mogących być rezultatem wprowadzenia ustaleń miejscowego planu w życie (co zostało określone na 
etapie oceny). To także etap, gdzie zarekomendowano metodę monitoringu i analizy skutków realizacji 
ustaleń projektu mpzp oraz określenie częstotliwości jej przeprowadzania. 

Pod pojęciem metody należy rozumieć zbiór zasad lub reguł określających czynności, jakie należy 
przeprowadzić w postępowaniu badawczym1. W celu wykonania prognozy ooś dla miejscowego planu 
planuje się wykorzystać następujące metody: 

 metodę opisową (wykorzystywana standardowo w każdej prognozie oddziaływania. Jest 
niezbędna do sprecyzowania wyników identyfikacji, czy oceny oddziaływania przeprowadzonej 
innymi metodami). 

W celu miarodajnej oraz jednolitej jakości oceny przewidywanych oddziaływań, jak również zapewnienia 
standardu opisu czynników mających na nią wpływ, zastosowano następujące pojęcia wraz z 
przypisaniem im określonych definicji. 

Wartość przyrodnicza lub środowiskowa danego komponentu narażonego na prognozowane 
oddziaływanie: 

Wartość przyrodnicza Charakterystyka 

Mała 

Zbiorowiska o charakterze antropogenicznym, pozostające w 
użytkowaniu człowieka. Stanowią je przede wszystkim pola uprawne, 
odłogowane grunty i okolice zabudowań. Nie reprezentują one 
siedlisk wartościowych przyrodniczo. Możliwe sporadyczne 
zadrzewienia śródpolne bądź przydrożne. Charakteryzują się niską 

 
1 Z. Chojnicki. Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii. Poznań 1999. 
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Wartość przyrodnicza Charakterystyka 
wartością przyrodniczą, brakiem siedlisk mających znaczenie dla 
Wspólnoty czy gatunków roślin/zwierząt objętych ochroną 
gatunkową. Potencjalny wpływ zagospodarowania na 
obiekty/komponenty środowiskowe określa się jako mały, 
ograniczony czasowo, jedynie lokalny. Po zaprzestaniu działań obszar 
powróci do stanu pierwotnego. Zasoby abiotyczne o małym albo 
umiarkowanym znaczeniu dla funkcjonowania ekosystemu, mało 
podatne na zmiany lub posiadające umiejętność przystosowania się 
do zmian w środowisku. Niniejsza charakteryska nie dotyczy 
obszarów chronionych bez względu na sposób użytkowania. 

Średnia 

To obszary o potencjalnie cennych wartościach przyrodniczych 
(pastwiska, użytki zielone, zadrzewienia przydrożne, tereny leśne o 
charakterze gospodarczym). Pod względem florystycznym stanowią 
obiekty o umiarkowanej wartości przyrodniczej, jednak poprzez 
wytworzenie mozaiki siedlisk mogą stanowić cenne miejsca 
występowania lokalnej fauny. Możliwe sporadyczne występowanie 
gatunków objętych ochroną, jednak stosunkowo często spotykanych, 
jak również siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla 
Wspólnoty, zlokalizowanych poza obszarami Natura 2000. 
Potencjalny wpływ planowanego zagospodarowania na 
obiekty/komponenty środowiskowe określa się jako umiarkowany, ze 
zdolnością przywrócenia stanu pierwotnego. Wpływ będzie czasowy, 
o znaczeniu lokalnym lub regionalnym. To zasoby mające 
umiarkowane bądź duże znaczenie dla funkcjonowania ekosystemu, 
posiadające niewielkie, bądź nie posiadające umiejętności 
przystosowania się. 

Duża 

To obszary chronione o znaczeniu dla Wspólnoty, jak również 
pozostałe obszary objęte powierzchniowymi i punktowymi formami 
ochrony przyrody wraz z siedliskami o dużej bioróżnorodności i 
licznymi stanowiskami roślin/zwierząt objętych prawną ochroną. 
Charakteryzują się niewielkim stopniem przekształcenia przez 
człowieka, w większości pozostawione w naturalnym stanie. 
Potencjalny wpływ zagospodarowania może mieć znaczenie 
regionalne, ponadregionalne, z brakiem możliwości przywrócenia 
stanu pierwotnego, związanego ze stałym uszkodzeniem obszaru 
bądź jego spójności i integralności. Zasoby mające duże, ale nie 
zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania ekosystemu. Nienijsza 
charakterystka dotyczy również obszarów chronionych pozostających 
w użytkowaniu człowieka. 

Charakter prognozowanego oddziaływania: 

Charakter potencjalnego wpływu zamierzeń planistycznych 

Pozytywny [+] 
Uważany za powodujący poprawę stanu środowiska w 
stosunku do jego stanu wyjściowego 

Negatywny [-} 
Uważane za powodujące niekorzystną zmianę w 
stosunku do sytuacji wyjściowej lub wprowadzające 
nowy niepożądany czynnik 

Typ potencjalnego wpływu zamierzeń planistycznych 
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Bezpośredni 
Wynikający z bezpośredniej interakcji między 
planowanym działaniem w ramach dokumentu 
planistycznego a środowiskiem jego realizacji 

Pośredni 
Wynikający z innych działań mających miejsce w 
związku z planowanymi w mpzp zmianami 

Wtórny 
Wynikający z wpływu bezpośredniego lub 
pośredniego, będący skutkiem późniejszych interakcji 
ze środowiskiem 

Skumulowany 
Występujący w połączeniu z innymi oddziaływaniami, 
dotyczącymi tych samych komponentów środowiska, 
na które wpływa omawiane przedsięwzięcie 

Odwracalność wpływu zamierzeń planistycznych 
Odwracalne Wpływ na zasoby/komponenty środowiska, który 

przestaje być odczuwalny natychmiast lub po 
zadowalającym czasie po zakończeniu działania w 
ramach projektowanych ustaleń planistycznych 

Nieodwracalne 

Wpływ na zasoby/komponenty środowiska, które są 
odczuwalne po zakończeniu działania w ramach 
projektowanych ustaleń planistycznych i utrzymują się 
przez dłuższy czas. Wpływu takiego nie można 
odwrócić poprzez wprowadzenie środków 
zapobiegawczych 

Czas trwania wpływu zamierzeń planistycznych 

Chwilowe 
Wpływ, który ustaje wraz z chwilą zakończenia 
działania, który jest jego źródłem. To również wpływ o 
charakterze nieregularnym i sporadycznym 

Krótkoterminowe 

Wpływ trwający jedynie ograniczony czas i ustający po 
zakończeniu danego działania, które było jego źródłem 
bądź na skutek wykorzystania środków łagodzących 
czy też naturalnego powrotu środowiska do stanu 
wyjściowego 

Średnioterminowe 

Wpływ ograniczony w czasie, który utrzymuje się od 
jednego do trzech cykli wegetacyjnych po ustaniu 
działania, które było jego źródłem. To również 
oddziaływanie o charakterze nieciągłym, 
sporadycznym, regularnie powtarzającym się w 
dłuższym okresie czasu (np. zaburzenia sezonowe) 

Długoterminowe 
Wpływ, który będzie utrzymywać się przez dłuższy 
czas, ale przestanie występować po jego zakończeniu.  

Stałe 

Wpływ występujący w trakcie realizacji zamierzeń 
planistycznych i powodujący trwałe zmiany w 
komponentach środowiskowych bądź utrzymujący się 
przez dłuższy czas po zakończeniu funkcjonowania 
danego zamierzenia planistycznego (mpzp)  

Finalna wielkość oddziaływań [poszczególne kategorie znaczenia oddziaływania], mogą zostać ogólnie 
zdefiniowane zgodnie z poniższą terminologią. 
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Znaczenie oddziaływania Ogólna definicja 

Małe/pomijane  

znaczenie oddziaływania niewielkie, które może mieć miejsce pomimo 
zastosowania działań minimalizujących. Zmiany te mieszczą się w 
normach, często są nieodróżnialne od naturalnego poziomu zmian. 
Mogą być rozpatrywane jedynie w aspekcie lokalnym i nie są kluczowe 
w przesądzeniu o znaczącym negatywnym oddziaływaniu na 
środowisko 

Średnie/umiarkowane  

średnie zmiany zasobu przyrodniczego, które maja miejsce pomimo 
zastosowania działań minimalizujących. Zmiany uważa się za istotne w 
ujęciu lokalnym, ale nie krajowym czy międzynarodowym. Mieszą się 
one w normach i nie mają znaczenia dla zachowania właściwego stanu 
ochrony 

Duże  

duże lub bardzo duże zmiany zasobu/przedmiotu 
oddziaływania/ekosystemu (o charakterze zarówno negatywnym jak i 
pozytywnym), które mają miejsce pomimo zastosowania działań 
minimalizujących. Zmiany uważa się za istotne w ujęciu regionalnym, 
mogą wpływać na osiąganie krajowych, regionalnych lub lokalnych 
celów, w tym właściwego stanu ochrony, w tym obszarów Natura 
2000, lub do naruszenia przepisów prawnych. 

Bardzo duże  

zmiana zasobu/przedmiotu oddziaływania o znaczeniu 
międzynarodowym, krajowym, która ma miejsce pomimo 
zastosowania działań minimalizujących i może doprowadzić do utraty 
lub znaczących zmian w strukturze czy parametrach 
zasobu/przedmiotu oddziaływania /ekosystemu, prowadzących do 
poważanych zaburzeń jego funkcjonowania, w tym utraty właściwego 
stanu ochrony, w tym obszarów Natura 2000. 

Dane i informacje o środowisku zawarte są w wielu dokumentach i opracowaniach powszechnie 
dostępnych, których sposób udostępniania regulowany jest przepisami, w tym w ustawie ooś. 

Wykaz niektórych danych i dokumentów, które zostały wykorzystane podczas tworzenia prognozy ooś 
[oprócz wskazanych powyżej], w tym podczas wstępnego rozpoznania warunków środowiskowych 
terenu objętego projektowaną zmianą, przedstawiono poniżej: 

 plany gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,  
 plany zarządzania ryzykiem powodziowym,  
 warunki korzystania z wód regionu wodnego,  
 warunki korzystania z wód zlewni, 
 dokumentacja dotycząca występowania złoża kopalin, 
 dokumentacja hydrogeologiczna, 
 aktualna literatura naukowa, monografie, ekspertyzy ogólnośrodowiskowe i branżowe, 
 wytyczne i wskazówki metodyczne. 
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Jednym z podstawowych materiałów będących źródeł informacji o środowisku są opracowania 
kartograficzne. W tym celu, na rzecz prognozy ooś, wykorzystano m.in.: 

 mapy hydrograficzne 
 mapy sozologiczne 
 mapy glebowo – rolnicze 
 ortofotomapy 
 szczegółową mapę geologiczną Polski 
 szczegółową mapę hydrogeologiczną Polski 
 szczegółową mapę geośrodowiskową Polski 
 mapy poglądowe (drzewostanów, siedlisk, funkcji lasu). 

Przy opracowaniu prognozy ooś wykorzystane zostały narzędzia GIS oraz następujące bazy danych 
przestrzennych: 

 Baza danych katastralnych (Ewidencja Gruntów i Budynków) 
 Państwowy Rejestr Granic i Powierzchni Podziału Terytorialnego Kraju (PRG) 
 Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) 
 Ortofotomapa 
 Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski (SMGP) 
 BankHYDRO 
 Geoserwis GDOŚ 
 Leśna Mapa Numeryczna (LNM) i System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP). 
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3. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE – ISTNIEJĄCY STAN ŚRODOWISKA, W TYM STAN 
ŚRODOWISKA OBJĘTY ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

3.1. POŁOŻENIE FIZYCZNOGEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE 

Uwzględniając podział fizycznogeograficznego Polski (Kondracki, 2009), teren ten znajduje się w 
obrębie: 

 megaregionu – Pozaalpejska Europa Środkowa, 
 prowincji – Niż Środkowoeuropejski, 
 podprowincji – Pobrzeża Południowobałtyckie, 
 makroregionu – Pobrzeże Szczecińskie, 
 mezoregionu – Uznam i Wolin. 

Pobrzeże Szczecińskie jest obszarem krajobrazowo zróżnicowanym, który w obrębie terytorium Polski 
zajmuje powierzchnię niemal 8 tys. km2. Swoim zasięgiem obejmuje tereny wokół Zalewu 
Szczecińskiego, ujścia Odry oraz brzegów Zatoki Pomorskiej, które są związane z obniżeniem 
tektonicznym – kredową niecką szczecińską, obrzeżoną od północnego wschodu wypiętrzeniem wału 
pomorskiego. Obniżenie szczecińskie u schyłku ostatniego zlodowacenia w Europie, wypełnione było 
przez lodowiec skandynawski, który wysuwał się łukiem na południe (Kondracki, 2009). 

Obszar opracowania znajduje się w peryferyjnej części platformy wschodnioeuropejskiej, której cechą 
charakterystyczną jest istnienie struktur negatywnych zwanych zagłębieniami perykratonicznymi. 
Podłoże rozcięte jest licznymi uskokami, wzdłuż których następuje migracja wód zasolonych z osadów 
cechsztynu. Struktury geologiczne Niecki Szczecińskiej powstały w miejscu, formowanego, od początku 
permu aż do końca kredy, basenu środkowopolskiego. Permsko-mezozoiczna pokrywa osadowa ma 
miąższość ponad 4000 m. W profilu stratygraficznym tego segmentu dominują osady lądowe lub 
płytkich mórz epikontynentalnych. Słabo sfałdowane utwory permu i mezozoiku są zaburzone. Strop 
powierzchni podczwartorzędowej, zalegający na głębokości 0-80 m p.p.m., budują utwory jury i kredy. 
Pakiet jury środkowej reprezentowany jest przez piaskowce chlorytowe i wapniste, iłowce, mułowce 
oraz piaski i piaskowce ilaste. Jura górna to wapienie i margle piaszczyste, mułowce z glaukonitem i 
piaskowce. Natomiast kreda dolna reprezentowana jest przez iły, iłowce, mułowce, margle i piaskowce 
kwarcowo-glaukonitowe. W skład utworów kredy górnej wchodzą wapnie, margle, opoki, piaski 
glaukonitowe, iłowce, kreda pisząca, czerty i gezy (Dobracki, 1975). W skład utworów czwartorzędowych 
wchodzą skały plejstoceńskie (mułki, iły zastoiskowe, piaski, żwiry, gliny zwałowe) i holoceńskie (iły, 
piaski i żwiry morskie, piaski eoliczne, mady rzeczne, torfy, gytie). Sumaryczna miąższość skał 
czwartorzędowych jest znaczna i wynosi 90-180 m na tym obszarze. Wśród skał czwartorzędowych 
występują kry utworów starszych, jurajskich i kredowych (Mojski, 1977). 
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Rysunek 1. Obszar objęty opracowaniem na tle ortofotomapy  

 

Rysunek 2. Lokalizacja obszaru objętego opracowaniem na tle topografii 
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3.2. GEOLOGIA, GLEBY i RZEŹBA TERENU 

Urozmaicona rzeźba obszaru gminy jest wynikiem różnorodnych procesów morfogenetycznych 
zachodzących podczas ostatniego zlodowacenia, w okresie postglacjalnym i holocenie. W rzeźbie terenu 
wyraźnie widoczne są dwie genetycznie odrębne jednostki. Wyższa i starsza powstała jeszcze w okresie 
lodowcowym tzw. wysoczyzna plejstoceńska oraz znacznie niższa i młodsza, uformowana podczas 
ostatnich kilku tysięcy lat - holoceńska Brama Świny. Obszar Bramy Świny położony jest między trzonami 
wysoczyzny Uznam i Wolin na wysokościach od depresyjnych do maksymalnie 5 m n.p.m. Składa się z 
dwóch form : delty wstecznej i mierzei. 

Zachodnią część wyspy Wolin buduje półwysep Przytorski powstały z połączenia się mierzei i delty 
wstecznej Świny. Zachodnią i centralną część wyspy zajmuje równina dennomorenowa, wznosząca się 
maksymalnie do wysokości około 8-10 m n.p.m. Najniższe części tej równiny są zajęte przez mokradła i 
torfowiska, leżące około 1 m n.p.m. Wschodnią część zajmuje obniżenie stanowiące strefę przejściową 
między sandrem a obszarem wysoczyzny morenowej. 

W budowie geologicznej osadów powierzchniowych występują wyłącznie utwory ostatniego 
zlodowacenia, osady postglacjalne i holoceńskie. 

Osady powierzchniowe to: 

 budujące wysoczyznę wolińską fluwioglacjalne piaski stoliwa kemowego, 
 gliny zwałowe i piaski lodowcowe wysoczyzn morenowych, 
 piaski, żwiry i mułki kemów i ozów, 
 piaski równin rzeczno - jeziornych, 
 piaski jeziorne i zagłębień wytopiskowych, 
 osady akumulacji organogenicznej (torfy, kreda jeziorna i gytie), 
 osady akumulacji eolicznej (wydmy) i morskiej (plaża). 

Na terenie gminy można wyróżnić następujące jednostki geomorfologiczne: 

- Wolińska Morena Czołowa – obszar urozmaicony hipsometrycznie z licznymi wzniesieniami i 
pagórkami. Strome zbocza często przedzielone są bezodpływowymi zagłębieniami. Od północy 
powierzchnia tej jednostki odcięta jest stromym klifem ciągnącym się od Międzyzdrojów do 
Świętoujścia. Procesy ruchów masowych i abrazji powodują cofanie się klifu nawet o 0,9 m w ciągu roku. 
Dawne klify, pomiędzy Międzyzdrojami a Lubinem, obecnie porośnięte roślinnością, ograniczają od 
zachodu Wolińską Morenę Czołową; 

- Dolina Trzciągowska – obszar o szerokim dnie i stromych krawędziach, powstała najprawdopodobniej 
podczas zaniku martwego lodu. W dnie doliny eksploatowane były złoża kredy marglistej (m.in. 
wyrobisko poeksploatacyjne Jezioro Turkusowe); 

- Równina Dargobądzka – jest to sandr w południowo – wschodniej części gminy zbudowany z piasków 
i żwirów fluwioglacjalnych przetransportowanych ze strefy Wolińskiej Moreny Czołowej. Obecnie od 
strony Zalewu Szczecińskiego sandr tworzy klif o wysokości ok. 20 m; 

- Pojezierze Wolińskie – obszar wyraźnie odróżnia się w terenie głęboko wciętymi w morenę czołową 
dwiema rynnami. Obecnie rynny polodowcowe zajmowane są przez jeziora kryptodepresyjne; 
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- Obniżenie Świny – obszar holoceńskiej akumulacji morskiej, organicznej i deltowej, położony na północ 
i wschód od Świny, charakteryzuje się niewielkim zróżnicowaniem pod względem wysokości. Zachodzą 
tu zjawiska akumulacji osadów mineralno – organicznych związane z wymianą wód pomiędzy Bałtykiem 
a Zalewem Szczecińskim. Przyrost powierzchni akumulacyjnych wiąże się z nowo powstałymi obszarami 
delty wstecznej Świny. 

Obecna rzeźba wyspy Wolin uwarunkowana jest tektoniką podłoża czwartorzędowego, zanikiem 
lądolodów, procesami eolicznymi i brzegowymi w holocenie, jak i ingerencją człowieka poprzez 
zagospodarowywanie terenów, budowę nasypów, mostów czy działań melioracyjnych. 

Półwysep Przytorski – półwysep w zachodniej części wyspy Wolin. Stanowi strefę holoceńskiej 
akumulacji morskiej, deltowej i organogenicznej. Otoczony jest wodami Zatoki Pomorskiej, cieśniny 
Świny i jeziora Wicko Wielkie a od reszty wyspy odcięty moreną Pasma Wolińskiego. Rozciąga się od 
Międzyzdrojów do Świnoujścia. 

 

A – Wolińska Morena Czołowa, B- Równina Dargobądzka, C – Pojezierze Wolińskie, D – Obniżenie 
Świny2  

Obszar objęty niejeszym orpacowaniem znajdue się w zasięgu Wolińskiej Moreny czołowej. 

Gleby gminy Międzyzdroje zajmują obniżenie odpływowe w południowej części miasta Międzyzdroje 
oraz obniżenie doliny Trzciągowskiej i zboczy Wzgórz Wicko, Lubin, Wapnica. 

 
2 Źródło: praca zbiorowa pod red. A Kostrzewski: Miasto i gmina Międzyzdroje. Monografia geograficzna 1989 
Poznań. 
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Przyrodnicza jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w ujęciu taksometrycznym stanowi sumę 
punktacji bonitacyjnej poszczególnych elementów środowiska omawianych poniżej. Suma tych 
wskaźników decyduje o poziomie i możliwościach rozwoju produkcji rolnej. 

Na terenie gminy występują gleb: bielicowe, brunatnoziemne, hydromorficzne, wapnicowe. Przeważają 
tu gleby bielicowe piaskowe, wytworzone z piasków luźnych, słabo gliniastych i gliniastych a także gleby 
bielicowe wytworzone z utworów pyłowych wodnego pochodzenia - lekkie, średnie i ciężkie oraz gleby 
mułowo - bagienne, gleby torfowe i murszowe. Wzdłuż brzegu morskiego zlokalizowane są piaski luźne 
i słabo gliniaste. Grunty te sąsiadują z glebami wytworzonymi z glin zwałowych lekkich i średnich. Gleby 
Bielicowe zajmują centralną część gminy i pokrywają się z granicami obszarów leśnych Wysoczyzny 
Wolińskiej. Są to tereny nieprzydatne rolniczo ze względu na dużą przepuszczalność. Gleby 
brunatnoziemne wytworzone są na glinach morenowych i piaskach gliniastych. Występują  
w południowo – wschodniej części gminy w okolicy Lubina i Wapnicy. 

Gleby bagiennne (hydromorficzne) występują na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych  
w okolicach jezior, w dolinie Trzciągowskiej. Charakterystycznym jest tu występowanie roślinności 
hydrofilnej. Gleby wapnicowe występują w okolicy Wapnicy, gdzie w podłożu występują kry kredowe. 
Na północy występuje naspa przyklifowa. Jest to gleba w początkowym stadium rozwoju o złożonym 
poziomie akumulacyjnym licznych warstwewek piasku wodnolodowcowego i pyłu eolicznego. W rejonie 
Półwyspu Przytorskiego występują refulaty, gleby stale podmokłe ze względu na wysoki poziom wód 
gruntowych. 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem obejmuje w głównej mierze miejscowość Wapnicę, która 
to położona jest w aluwialnym obniżeniu otoczonym wysoczyzną kemową wyspy Wolin. Zdecydowanie 
większa część obszaru leży na wysokości od 4,0 do 6,0 m.n.p.m i lekko pochylając się w kierunkach jezior 
Wicko (0 - 1m n.p.m) i Turkusowe (2,5 – 2,6 m n.p.m). Najwyższy punkt, położony w zachodnio- 
południowej części obszaru, stanowi Góra Piaskowa (53,2 m. n.p.m). W morfologii otoczenia obszaru 
dominuje wał moreny czołowej. W rejonie Wapnicy i Wicka zalega zaś płat sandru.  

Współczesny rys rzeźby terenu obszaru opracowania kształtował się podczas recesji lądolodu 
bałtyckiego. Z chwilą stabilizacji lądolodu na linii moren czołowych fazy wolińskiej zaklęsłości dzisiejszego 
Zalewu Szczecińskiego wypełniały bryły martwego lodu. Na nich następuje akumulacja osadów 
naniesionych przez rzeki Pradoliny Pomorskiej. 

Obszar opracowania należy do regionu glebo-rolniczego – Dolina Odry i Zalewu Szczecińskiego. Wśród 
gruntów rolnych dominują w nim gleby kompleksu 6 i 7, a wśród użytków zielonych kompleks 3 z. Gleby 
kompleksu 6 żytniego słabego, stanowią przeważnie gleby murszowate i mady lekkie wykształcone na 
piaskach luźnych. W okolicach Wapnicy dominuje  kompleks 7 żytni bardzo słaby, który stanowią 
najczęściej gleby rdzawe lub brunatne kwaśne, masy bardzo lekkie wykształcone z piasków luźnych. 
Ponadto w części zachodniej planu występują dwa niewielkie obszary 3 kompleksu pszennego. 
Szczegółowe położenie gleb przedstawia poniższa rycina.  
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Rysunek 3 Kompleksy glebowe w obszarze objętym opracowaniem [wg sip-mapa.wzp.pl] 

3.3. WODY POWIERZCHNIOWE 

Warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne obszaru związane są m. in. z rzeźbą terenu wyznaczającą 
powierzchniowy układ sieci wodnej oraz budowę geologiczną. Wyspa Wolin stanowi specyficzny system 
krążenia wody. Od północy jest on ograniczony barierą, w formie klifów zbudowanych z glin zwałowych. 
Biorąc pod uwagę kryterium genetyczno – morfologiczne (Choiński A., Konecka D. 1985) wydzielonych 
zostało siedem stref infiltracyjnych: dolinną, torfowo – bagienną, wydmową, plażową, wysoczyznową, 
kompleksową i zboczową. 
 
Gmina Międzyzdroje oraz teren przeznaczony pod miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
znajduje się w całości w granicach Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Przejścowych  
oznaczonych jako TWIWB8 o nazwie Zalew Szczeciński. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry  
[Dz. U. z 2016 r., poz. 1967], jest to silnie zmieniona, monitorowana część wód powierzchniowych, 
charakteryzująca się złym stanem oraz zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cele 
środowiskowe dla niniejszej JCWP określono dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. 
Lokalizację obszaru objętego miejscowym planem na tle JCWP, prezentuje rysunek poniżej. 
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Rysunek 4. Lokalizacja obszaru opracowania na tle zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego częścowo znajduje się w 
obszarach zagrożenia powodziowego [1% - raz na 100 lat]. 

 

Rysunek 5 Lokalizacja obszaru orpacowania na tle mapy zagrożenia powodziowego [źródło: 
https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpMZP] 
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3.4. WODY PODZIEMNE 

Gmina Międzyzdroje oraz teren przeznaczony pod miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
znajduje się w całości w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych oznaczonych jako PLGW60005, 
klasyfikowanych do rejonu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r., poz. 1967], jest to monitorowana część wód podziemnych, 
charakteryzująca się dobrym stanem ilościowym i chemicznym oraz zagrożeniem nieosiągnięciem celów 
środowiskowych.  
 
Na obszarze opracowania występuje jedno ujęcie wody w Wapnicy (działki nr 126/3 i 126/4) dla którego 
wyznaczona została strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej zgodnie z  Rozporządzeniem nr 4/2014 
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wapnica w gminie 
Międzyzdroje. Na obszarze stref obowiązują ograniczenia i zakazy określone przepisami odrębnymi 
ustanowionymi dla zapewnienia odpowiedniej jakości ujmowanej wody i ochrony zasobów wodnych 
ujęcia.  

W zasięgu obszaru objętego opracowaniem znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych „Wyspa 
Wolin, dla którego ustanowiono „podobszar ochronny B” w rejonach zasilania zbiornika w celu 
powstrzymania degradacji środowiska wód podziemnych i zachowania jej dobrej jakości. 

 

Rysunek 6. Obszar objęty opracowaniem na tle Jednolitych Części Wód Podziemnych  
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Rysunek 7 Obszar objęty opracowaniem na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

3.5. KLIMAT 

Klimat rejonu gminy Międzyzdroje kształtowany jest, poza głównymi czynnikami geograficznymi 
(szerokość geograficzna, cyrkulacja atmosferyczna), pod wpływem morza bałtyckiego, w tym wód Zatoki 
Pomorskiej oraz Zalewu Szczecińskiego. Jego charakterystyczne cechy to duża wilgotność powietrza, 
zmienność pogody, duże różnice temperatur w ciągu doby (szczególnie wiosną). Według rejonizacji 
klimatycznej Cz. Koźmińskiego (2012) dla województwa zachodniopomorskiego Międzyzdroje, położone 
są w krainie I – Zalewu Szczecińskiego – obejmującej wyspy Uznam i Wolin oraz wąski pas przyległy do 
Zalewu Szczecińskiego. Wpływ morza objawia się wyrównanym profilem termicznym (małe amplitudy 
roczne i dobowe) w wyniku ochładzającego wpływu morza w lecie i ocieplającego w zimie oraz większej 
wilgotności powietrza, długim, ale późnym okresem wegetacyjnym, w porównaniu z pozostałą częścią 
województwa, dużą liczbą dni pochmurnych z zachmurzeniem warstwowym. Wiosna i lato są tu 
wyraźnie chłodniejsze, zimy stosunkowo łagodne i krótkie, a jesień znacznie dłuższa i ciepła. 
Z przemieszczaniem się ośrodków barycznych, zwłaszcza częstych układów niżowych, wiąże się 
częstotliwość występowania poszczególnych kierunków wiatru i cisz atmosferycznych. Częstotliwość 
kierunków wiatru w poszczególnych porach roku jest zmienna. Na obszarze gminy dominują w ciągu 
roku wiatry z kierunków południowo – zachodniego w okresie jesienno – zimowym oraz północno - 
wschodnich w okresie wiosenno - letnim. Najrzadziej notowane są wiatry północne. Największą 
zmiennością kierunków wiatru charakteryzuje się wiosna. Duże gradienty ciśnienia na linii 
przemieszczania się układów barycznych są przyczyną częstych wiatrów we wszystkich porach roku.  
O wietrzności tego obszaru, zwłaszcza części wyspowej, świadczy niewielki udział (5 %) cisz 
atmosferycznych. Duża jest liczba dni z wiatrami silnymi (powyżej 10 m/s) - średnio 38 dni, głównie 
wiosną oraz z wiatrami bardzo silnymi (osiągającymi 30 m/s) głównie z kierunków północnych. 



 

 
 

21 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW WAPNICA, WICKO I WOLIŃSKI PARK NARODOWY, GMINA MIĘDZYZDROJE 

W miarę oddalania się od morza udział okresów ciszy wzrasta. 

Specyficzną cechą strefy nadmorskiej, oprócz częstych i silnych wiatrów związanych z ogólną cyrkulacją 
atmosfery, są wiatry lokalne, tzw. bryza morska i lądowa. Są to wiatry wywołane dobowymi wahaniami 
temperatury, a przede wszystkim różnicą temperatury powietrza nad morzem i lądem w ciepłej porze 
roku. Zasięg tworzenia się i oddziaływania bryzy obejmuje pas o szerokości 10 - 20 km i wysokości  
ok. 200 m. Jej prędkość dochodzi do 5 m/s. Bryza morska stanowi bardzo ważny czynnik natury 
balneologicznej. Jest to powietrze chłodne, ale nasycone aerozolem morskim, zawierającym kryształki 
jodu i soli morskiej. Aktywność biologiczna klimatu morskiego jest bardzo zmienna w poszczególnych 
porach roku. W porównaniu z klimatem nizinnym, klimat morski charakteryzuje się przewagą czynników 
i właściwości o charakterze bodźcowym, hartującym, co jest istotnym walorem leczniczego wpływu 
morza w strefie brzegowej. 

Dużym walorem klimatycznym strefy nadmorskiej jest średnie dzienne usłonecznienie, które wynosi  
w roku 4.4 godz. (w kraju 3.6 - 4.5 godz.), osiągając najwyższe wartości w okresie maj - sierpień, średnio 
7.1 godz., z maksimum w czerwcu 8.2 godz. Dłuższe okresy usłonecznienia trwają również w kwietniu i 
we wrześniu (średnio 5.3 - 5.1 godz. dziennie), co jest bardzo korzystne dla rekreacji poza sezonem 
letnim. 

Pobrzeże Zatoki Pomorskiej, ograniczone wyspami Uznam i Wolin, zaliczane są do najkorzystniejszych 
rejonów bioklimatycznych na polskim wybrzeżu, sprzyjających rekreacji i turystyce. Kraina jest dość 
rozległa, dlatego warunki panujące na wzniesieniach są odmienne od warunków na terenach nisko 
położonych. 

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi od 8,30 C do 8,0 C. Zmienność przestrzenna temperatury 
w miesiącach najchłodniejszym i najcieplejszym w obrębie tej krainy jest podobna, gdyż średnia 
temperatura stycznia (najwyższa w całym województwie) wynosi –0,50C w południowych rejonach 
Zalewu i wzrasta do około –0,10C na wybrzeżu, a lipca w tych samych rejonach, waha się od 17,10 do 
17,50 C. Ostatnie wiosenne przymrozki (na wys. 200 cm n.p.g.) kończą się przeważnie między 19 a 26 
kwietnia, natomiast pierwsze przymrozki jesienne pojawiają się między 26 października a 2 listopada. 
Kraina Zalewu Szczecińskiego odznacza się, obok Krainy Dolnej Odry, najdłuższym okresem 
gospodarczym (tp >30 C) od 255 – 260 dni i stosunkowo długim okresem wegetacyjnym (tp>50 C) od 
222 – 224 dni. 

Warunki klimatyczne gminy zaliczone są do jednych z najkorzystniejszych warunków bioklimatycznych 
na polskim wybrzeżu, sprzyjających rekreacji i turystyce. Średnia roczna suma godzin z usłonecznieniem 
rzeczywistym kształtuje się od 1550 w rejonie ujścia Odry do Zalewu do około 1640 w strefie wybrzeża 
Bałtyku. Średnie roczne usłonecznienie względne waha się od 34 do 38 %, przy czym zimą wynosi ok.  
20 % a latem nie przekracza 50%. Średnia roczna temperatura wynosi od 8,3 do 8,3 C. 

Od lat 80 XX wieku rejestruje się dużą zmienność pogodową oraz znaczne zróżnicowanie przebiegu pór 
roku w następujących po sobie latach. Współczesne tendencje zmiany klimatu, prowadzone na 
podstawie danych obserwacyjnych z ponad 200 lat, wskazują, że dwa ostatnie dziesięciolecia XX wieku 
i pierwsza dekada XXI wieku są najcieplejszymi w historii obserwacji meteorologicznych w Polsce. Coraz 
częściej rejestruje się pogodowe zjawiska ekstremalne jak szkwały, tornada, wysokie temperatury itp. 
Innym zjawiskiem jest utrzymująca sie przez dłuższy okres czasu wysoka temperatura powietrza, niska 



 

 
 

22 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW WAPNICA, WICKO I WOLIŃSKI PARK NARODOWY, GMINA MIĘDZYZDROJE 

wilgotność względna, duże usłonecznienie, silny wiatr i przede wszystkim brak opadów co prowadzi do 
o obniżenia się poziomu wód gruntowych i możliwości wystąpienia susz hydrologicznej. Niezwykle 
istotne jest racjonalne gospodarowanie terenem, przewidywanie możliwości wystąpienia susz 
hydrologicznych czy powodzi oraz zapobiegania tym zjawiskom m.in. poprzez tworzenie zbiorników 
małej retencji, na likwidację i przebudowę sieci rowów melioracyjnych, wprowadzanie „zielonych 
dachów”. 

W gminie Międzyzdroje dominują dwa rodzaje topoklimatu: obszarów zalesionych i obszarów wodnych. 

3.6. FLORA 

3.6.1. ROŚLINNOŚĆ POTENCJALNA 

Pod pojęciem potencjalnej roślinności naturalnej rozumie się hipotetyczny stan roślinności, opisany 
fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby być osiągnięty na drodze naturalnej 
sukcesji pierwotnej lub wtórnej, gdyby oddziaływania człowieka zostały wyeliminowane, a właściwa dla 
danego regionu roślinność mogła w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez zróżnicowane 
siedliska. Zakłada się przy tym, że stan ten rozpoznaje się dla aktualnego zróżnicowania siedlisk, 
uwzględniając zmiany w siedliskach, jakie spowodowała dotychczasowa działalność człowieka.  
Potencjalną roślinność naturalną określa się na podstawie rozpoznania rzeczywistych zbiorowisk 
roślinnych tworzących tzw. "dynamiczne kręgi zbiorowisk roślinnych" oraz bezpośredniej i pośredniej 
analizy siedliska abiotycznego. Na tej drodze dedukuje się najbardziej prawdopodobny stan zbiorowiska 
finalnego naturalnej sukcesji, określany jako "zbiorowisko potencjalne". Zbiorowiska potencjalne 
identyfikowane są z jednostkami podziału typologicznego (najczęściej z zespołami, czyli asocjacjami) 
rozpoznanymi fitosocjologicznie w danym regionie. 

Według "Mapy naturalnej roślinności potencjalnej Polski" (J. M. Matuszkiewicz 2008)  
w obszarze opracowania występuje potencjalna roślinność naturalna zbiorowiska klasyfikowanego jako: 

 kontynentalne bory mieszane sosnowo-dębowe [Pino-Quercetum (=Querco-Pinetum + 
Serratulo-Pinetum)]; 

 grąd subatlantycki, seria żyzna [Stellario-Carpinetum]. 

3.6.2. ROŚLINNOŚĆ RZECZYWISTA 

Tereny leśne i zadrzewienia 

Lasy wraz z zadrzewieniami zajmują powierzchnię 5021 tys. ha, co stanowi około 44 % powierzchni 
gminy. Dominującą cześć gminy Międzyzdroje stanowi Woliński Park Narodowy – około 38,5 % całej 
powierzchni gminy. O ich występowaniu, różnorodności typów siedliskowych lasu i składzie 
gatunkowym drzewostanu zadecydowały zarówno warunki geologiczne, geomorfologiczne i glebowe, 
jak i działalność gospodarcza. Największy zwarty kompleks leśny stanowi Woliński Park Narodowy. Pod 
względem administracyjnym tereny leśne lasów państwowych w gminie Międzyzdroje zarządzane są 
przez: Nadleśnictwo Międzyzdroje, Urząd Morski w Szczecinie, Woliński Park Narodowy. W lasach 
Nadleśnictwa Międzyzdroje wyznaczone są następujące kategorie ochronne: wodochronne, 
glebochronne, cenne pod względem przyrodniczym, stanowiące drzewostany nasienne, stanowiące 
ostoje zwierząt i wokół miast. Z ruchu turystycznego wyłączone są lasy, stanowiące ostoje zwierząt 
podlegających ochronie gatunkowej. Na obszarach leśnych WPN penetracja turystyczna może odbywać 
się wyłącznie po wyznaczonych szlakach. 
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Szczególnym zagrożeniem dla ekosystemów leśnych jest obniżanie się poziomu wód podziemnych na 
skutek nadmiernej eksploatacji zasobów wody, ze złóż znajdujących się pod terenami leśnymi WPN i 
jego leśnej otuliny. 

Ekosystemy leśne reprezentowane są przez kilka siedliskowych typów lasu: 

 borowe: bór świeży [Bśw], bór wilgotny [Bw], bór bagienny [Bb], bór mieszany świeży [Bmśw], 
bór mieszany wilgotny [Bmw], 

 lasowe: las świeży [Lśw], las mieszany świeży [Lmśw], las mieszany wilgotny [Lmw], ols [Ol], ols 
jesionowy [Olj]. 

W krajobrazie lasów gminy nie widać tej różnorodności siedlisk, gdyż dominują tu lasy monokulturowe, 
z przewagą sosny na siedliskach boru mieszanego świeżego. Bory sosnowe nie są naturalnego 
pochodzenia, stanowią wtórne nasadzenia na powierzchniach pierwotnie zasiedlonych buczyną i 
dąbrową. W strukturze drzewostanu przeważają lasy liczące powyżej 50 lat. Dużo jest drzewostanu 
sosnowego, dębowego i bukowego ponad 100-letniego. Wszystkie lasy Nadleśnictwa Międzyzdroje 
mają status lasów ochronnych Wolińskiego Parku Narodowego i jego otuliny. 

Stan rzeczywisty roślinności leśnej przekształcony i ukształtowany został przez człowieka w celach 
gospodarczych. Gdyby nie działalność ludzi hipotetyczny stan zbiorowisk leśnych przedstawiałby się 
zupełnie inaczej. W oparciu o mapę Matuszkiewicza dla gminy Międzyzdroje wyodrębniono potencjalną 
roślinność naturalną. Określona została ona na podstawie gatunków roślin wskaźnikowych jak przestoje, 
czyli drzewa pozostawione na powierzchni zrębu, fragmenty zespołów z gatunkami charakterystycznymi 
dla naturalnych zespołów leśnych, jak i na podstawie charakteru gleb i warunków hydrologicznych 
(Matuszkiewicz, 2008). Potencjalną roślinność naturalną gminy tworzą następujące siedliska: 

1. Nadmorski sosnowy bór bażynowy (Empetro nigri – Pinetum) 

2. Subatlantycka wilgotna dąbrowa acidofilna (Betulo-Quercetum roboris) 

3. Subatlantycka brzezina bagienna (Betuletum pubescentis) 

4. Ols środkowoeuropejski (Carici elongatae-Alnetum sensu lato = Ribo nigri-Alnetum i Sphagno 
squarrosi-Alnetum) olsu środkowoeuropejskiego (Carici elongatae – Alnetum 

5. Nadmorskie i śródlądowe zbiorowiska solniskowe (Thero-Salicornietea, Cokiletea maritimae, 
Asteratea tripolium) 

6. Grądy subatlantyckie bukowo-dębowo-grabowe (Stellario-Carpinetumm) postać pomorska uboga 

7. Żyzna buczyna niżowa (Melico-Fagetum) 

8. Subatlantycki acidofilny las bukowo-dębowy typu pomorskiego (Fago-Quercetum petraeae) 

9. Kontynentalne bory mieszane (Pino-Quercetum Querco roboris-Pinetum i Serratulo-Pinetum) 

10. Naturalne i półnaturalne wapieniolubne i kserotermiczne murawy tzw. ”stepowe” (Festucetalia 
vallesiacae). 
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Ze szczegółowej analizy mapy Matuszkiewicza wynika, że większość obszaru gminy pokrywają 
zbiorowiska leśne, a jedynie w Dolinie Trzciągowskiej dominują zbiorowiska nieleśne – murawy 
kserotermiczne i szuwary. Strefa brzegu morza w sposób trwały stanowi pas zbiorowisk nieleśnych 
(halofilnych i napiaskowych) związanych z zasolonym podłożem, akumulacją i abrazją. Na plaży 
nadmorskiej występuje m.in.: honkenia piaskowa, rukwiel nadmorska. Na przylegających do plaży 
wydmach rośnie bór bażynowy charakteryzujący się niewielkim zwarciem drzewostanu i 
nieregularnością korony drzew zdeformowaną przez silne wiatry. W runie rosną m.in. wrzos, bażyna 
czarnojagodowa, listera sercowata, trawy (piaskownica zwyczajna, wydmuchrzyca piaskowa). Wzdłuż 
wybrzeża klifowego występuje wąski pas najstarszej buczyny. Urwiska klifów porasta przede wszystkim 
rokitnik i roślinność murawowa. Niewielkie obszary pokrywa roślinność szuwarowa, oczeretowa, muraw 
kserotermicznych i zarośla w południowej i południowo – zachodniej części gminy. Są to miejsca 
stanowiące siedliska dla drobnej fauny, ornitofauny. Obszary te penią rolę przeciwerozyjne i 
przeciwwietrzne. 

Duże znaczenie ochronne i krajobrazotwórcze mają również zadrzewienia przydrożne. Najważniejszą 
funkcją alei przydrożnych jest redukcja stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych, co wpływa na jakość 
gleb, powietrza i wody. Są swoistymi wiatrochronami i „zielonymi” ekranami akustycznymi. 

Na terenie gminy występują też skupiska zieleni urządzonej o charakterze zabytkowym.  
W Międzyzdrojach znajduje się Park Zdrojowy założony w 1860 roku. Z najstarszych drzew 
pochodzących z pierwotnych nasadzeń wymienić należy: platany, dęby, graby, lipy, kasztanowce, klony. 
Zieleń zabytkowa zlokalizowana jest również na cmentarzach w Międzyzdrojach oraz w Lubinie. 
Cmentarz komunalny przy ul. Cmentarnej został założony w 1925 r. Usytuowany w płd.-wsch. części 
miasta. Czytelny pierwotny układ przestrzenny, regularny, kwatery wydzielone alejami. Na tym terenie 
zachował się starodrzew komponowany z lipy, dębów, żywotników, sosny, świerków i daglezji. W Lubinie 
znajdują się trzy zabytkowe założenia cmentarne. Nieczynny cmentarz założony ok. początku XIX w.  
o regularnym układzie przestrzennym charakteryzujący się starodrzewiem komponowanym z lip, 
jesionów, klonów, robinii akacjowej, żywotników oraz świerków. Kolejne poewangelicki- 
niefunkcjonujący oraz komunalny- stale użytkowany znajdują się przy ulicy Dobrej. Charakterystyczne 
starodrzewie na tym obszarze to lipy, kasztanowce, jesiony, klony, cisy i sosny. Wszystkie cmentarze  
w Lubinie znajdują w obszarze strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego. 

Oceny istotności obszarów dokonano w oparciu o Opracowanie Ekofizjografaficzne, sporządzone na 
potrzeby zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [Regionalne 
Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, grudzień 2015 r.] oraz na 
podstawie Opracowania Ekofijograficznego sporządzonego na potrzeby miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Wapnica, Wicko i Woliński Park Narodowy, gmina 
Międzyzdroje, sporządzanej zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/388/21 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 
25 lutego 2021 r. 
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Obszary o istotnych walorach botanicznych 

W przypadku Międzyzdrojów bardzo duży obszar gminy zajmuje Woliński Park Narodowy, w graniach 
którego wydzielono 6 obszarów ochrony ścisłej. Poza tym obszary o znacznych walorach przyrodniczych 
i środowiskowych obejmują : 

1. Mierzeję Przytorską 

Występuje tu klasyczny, pasowy układ trzech kompleksów siedlisk i odpowiadających im trzech 
szeregów sukcesyjnych roślinności (Piotrowska, 1966): 

1. szereg wydmowy – w granicach gminy wały wydmowe , 

2. szereg bagienny - w granicach gminy torfowiska w obniżeniach wydmowych, 

3. szereg ugrupowań halofilnych – występują w strefie plaż i brzegów morza oraz nad brzegami Zalewu 
Szczecińskiego. 

W efekcie rozwoju tras komunikacyjnych i zagospodarowania terenów leśnych został on jednak znacznie 
zmodyfikowany co doprowadziło do znacznego stopnia rozczłonkowania siedlisk przyrodniczych. 

2. Wysoczyznę plejstoceńą wyspy Wolin (morena czołowa) 

Do tego obszaru ograniczony jest przestrzenny kompleks lasów bukowych i mieszanych, tworzony przez 
naturalne zespoły leśne (Galio odorati - Fagetum, Fago - Quercetum i częściowo Pino - Quercetum) oraz 
liczne zbiorowiska zastępcze (Piotrowska, 1966, Sągin, 1998). Kierunek i szybkości przemian 
sukcesyjnych zależy tutaj głównie od żyzności gleby i zaawansowania procesów glebowych (występują 
przejścia od glin marglistych do głębokich piasków luźnych i od gleb brunatnych do silnie 
zbielicowanych). Szereg sukcesyjny jest często zatarty przez wielowiekowe zabiegi gospodarcze. 
Ponadto pospolicie uczestniczą na tym terenie antropogeniczne stadia regresyjne. Piotrowska (1966) 
oraz Sągin (1998) uznają za jedyne naturalne stadium regresyjne zbiorowiska rozwijające się na 
nadmorskim klifie. W ostatnich 40 latach efektem zabiegów ochronnych realizowanych na terenie 
Wolińskiego Parku Narodowym jest stopniowa renaturalizacja zbiorowisk leśnych (Sągin, 1998), która 
szczególnie w obrębie najwyższych partii wzniesień morenowych pozwoliła na przywrócenie stanu 
zbiorowisk leśnych zbliżonych do naturalnych na kilkuset hektarach (Schechtel, 1998). 

3. Dolinę Trzciągowską 

Dolina Trzciągowska będąca zupełnie odmiennym fragmentem krajobrazu gminy jest pomimo ubogich 
gleb istotnym obszarem pod względem walorów przyrodniczych. W Dolinie występują bardzo dobrze 
wykształcone i zachowane płaty siedlisk muraw napiaskowych w tym odmiana ze stanowiskami 
storczyków (zlokalizowana w granicach Wolińskiego Parku Narodowego), wykształcone na torfach 
szuwary i łąki ze storczykami oraz stanowiskami chronionej fauny (szczególnie: ptaki, gady i płazy). 

W granicach obszaru opracowania oraz w jego najbliższym otoczeniu, wg Waloryzacji Przyrodniczej 
Wojweódzwa Zachodniopomorskiego z 2010 r. znajdują się siedlska przyrodnicze: 

1. Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)* [6120*] 
2. Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) [9190] 
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3. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion 
glutinoso-incanae*[91E0*]. 

Infomacje o siedliskach potwierdza orpacowanie ekofizjograficzne wykonawne w 2015 r. [aktualizacja z 
2018 r.] 

 

Rysunek 8 Obszar opracowania na tle siedlisk przyrodniczych [wg Waloryzacja Województwa Zachodnopomorskiego, 2010 r.] 

Opis obszaru opracowania zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym: 

Na obszarze opracowania praktycznie brak jest terenów leśnych, które natomiast bezpośrednio graniczą 
z obszarem planu w części zachodniej. Głównie występują tu łąki i pastwiska, w tym w części północnej, 
poza obszarem planu występują cenne siedliska łąk, muraw i wrzosowisk. Najważniejszym siedliskiem 
przyrodniczym w sąsiedztwie obszaru planu są „Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe” 
(Koelerion glaucae)  kod  6120  oraz „Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi” (Koelerion 
glaucae Koelerio-Corynephoretea canascentis)  kod 2330. Inicjalne murawy napiaskowe są 
zbiorowiskiem wtórnym. Powstają one na skutek zniszczenia borów sosnowych w efekcie działalności 
człowieka. Przy zaniku antropopresji, szybko postępująca sukcesja powoduje przemianę siedliska w 
ciepłolubne murawy napiaskowe, bory sosnowe lub wrzosowiska. Z kolei zbyt intensywna działalność 
człowieka powoduje całkowite zniszczenie roślinności i zanik siedliska. Ciepłolubne, śródlądowe murawy 
napiaskowe (6120) są to ubogie napiaskowe zespoły traw i ziołorośli, które występują na północno-
wschodnich stokach Doliny Trzciągowskiej, gdzie występują w typowej wielko powierzchniowej postaci. 
Jest to siedlisko przyrodnicze priorytetowe. Siedlisko 6120 sąsiaduje zazwyczaj z siedliskiem 2330 
stanowią jeden z możliwych rezultatów jego sukcesji. Jednak w związku z całkowicie różną strukturą 
roślinności siedlisko 2330 (zwarta, wielogatunkowa darń), czynnikami warunkującymi jego istnienie 
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(wypas) oraz odmiennymi warunkami środowiskowymi (brak procesów eolicznych, inny reżim wodny), 
metodyka stosowana dla obu siedlisk znacznie się różni.   

Poza obszarem opracowania, wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej, po jej zachodniej stronie zidentyfikowano płaty 
siedliska przyrodniczego „Ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne” (Adenostylion alliariae i 
Convolvuletalia sepium) kod 6430. Siedlisko to obejmuje ziołorośla niżowe, które tworzą 
charakterystyczne zbiorowiska welonowe - czyli wąskie okrajki roślin czepnych pomiędzy nadrzecznymi 
szuwarami, a zaroślami wiklinowymi oraz łęgami wierzbowymi w dolinach rzecznych. Głównym 
czynnikiem warunkującym tworzenie się takiej roślinności jest duża wilgotność podłoża, dostęp do 
światła. Największą wartość przyrodniczą mają typowe zbiorowiska welonowe występujące  
w kompleksie przestrzennym z nadrzecznymi łęgami. O ile same w sobie mogą być dosyć ubogie 
florystycznie i zawierać dosyć pospolite gatunki, to w szerszym ujęciu stanowią integralną cześć 
naturalnej zabudowy roślinnej dolin rzecznych (w tym przypadku jeziora Wicko), a ich zachowanie jest 
istotne dla utrzymania naturalnego przebiegu zachodzących tam procesów przyrodniczych, a także dla 
zachowania typowego krajobrazu nadrzecznego czy przyjeziornego. Podstawowym, aktualnym 
zagrożeniem dla tego podtypu jest inwazja gatunków obcego pochodzenia. Potencjalnym zagrożeniem 
jest intensyfikacja rolnictwa, prowadząca do przekształcenia tych terenów m.in. w pastwiska, oraz 
ruderalizacji tych fitocenoz. 

Na obszarze jez. Wicko Wielkie i Małe, a tym samym w strefie przybrzeżnej opracowania, występuje 
siedlisko priorytetowe „Zalewy i jeziora przymorskie (laguny przybrzeżne)”, kod siedliska 1150-1. Brzegi 
Zalewu Szczecińskiego porastają zbiorowiska  roślinności  naczyniowej charakterystyczne dla zbiorników 
słodkowodnych. W pasie roślin wynurzonych (szuwary i oczerety) dominuje trzcina  pospolita oraz  
sitowie. Wśród roślin zanurzonych  dominują rdestnice, wywłócznik kłosowy, rogatek sztywny i osoka  
aloesowata. Zbiorowiska roślinności o liściach pływających tworzą: grążel, grzybienie białe i grzybieńczyk 
wodny. W planktonie  roślinnym  dominują  słodkowodne gatunki  okrzemek  i sinic.   

Ponadto w pasie przybrzeżnym jez. Wicko Wielkie i Małe, poza obszarem opracowania występują dwa 
niewielkie obszary „Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe” (Ficario Ulmetum). Kod siedliska 91F0-2. 
Jest to siedlisko przyrodnicze niepriorytetowe. Łęgi opisywanego typu są istotnymi ostojami 
różnorodności biologicznej. Z tym typem ekosystemu związane  jest  ponadprzeciętne  bogactwo  
gatunkowe grzybów, porostów, a także owadów oraz zgrupowania ptaków. W zdominowanych przez 
świerk krajobrazach, łęgi wiązowo-jesionowe są często znaczącymi ostojami gatunków lasowych. 
Najistotniejszym zagrożeniem jest ich przekształcanie w tereny zabudowy. 

Poza obszarem opracowania, w części wschodniej znajduje się niewielki fragment siedliska 
przyrodniczego „Kwaśna buczyna niżowa” (Luzulo-Fagenion). Kod siedliska 9110-1. Jest to siedlisko 
niepriorytetowe. Kwaśne (acydofilne) buczyny niżowe należą do grupy ubogich lasów bukowych 
zarówno pod względem florystycznym, jak i siedliskowym. Jej drzewostan jest  zdominowany przez  
buka,  który  również  w niższych  warstwach  osiąga znaczną przewagę ilościową nad innymi gatunkami 
drzew, których  rola  w  strukturze  omawianego  lasu  jest  nieznaczna.  Domieszkę  stanowią  jedynie:  
grab, dęby  –  częściej bezszypułkowy,  rzadziej szypułkowy. Zwarcie drzewostanu jest na ogół tak duże, 
że dolne warstwy zbiorowiska  są  słabo  rozwinięte.  Podszyt  ma  niewielkie  znaczenie albo wcale się 
nie wykształca.  
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Ponadto duże znaczenie ochronne i krajobrazotwórcze mają zadrzewienia przydrożne. Najważniejszą 
funkcją alei przydrożnych jest redukcja stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych, co wpływa na jakość 
gleb, powietrza i wody. Są swoistymi wiatrochronami i „zielonymi” ekranami akustycznymi. 

Na obszarze opracowania występują następujące typy pokrywy roślinnej: 
– zarośla; 
– zbiorowiska szuwarowe; 
– zbiorowiska ruderalne; 
– ogrody przydomowe; 
– trawniki; 
– sady; 
– pola uprawne; 
– łąki i pastwiska; 
– szpalery drzew i krzewów; 
– żywopłoty; 
– szczególnie okazałe drzewa. 

Zarośla 

W wielu miejscach w rejonie Wapnicy, Kępy i Trzciągowa  wykształciły się zarośla. Część z nich może z 
czasem przekształcić się w zbiorowiska semileśne, jednak część utrzymuje się w zbliżonej postaci od 
szeregu lat. Budują je przeważnie krzewy, takie jak głóg, tarnina, leszczyna, rokitnik, bez dziki i bez lilak i 
inne pozostałe m.in. po dawnej uprawie. Podrastają tu często siewki drzew, zwłaszcza lipy i topoli, 
niekiedy klonu zwyczajnego, osiki, brzozy i dębu. Zarośla bywają na tyle zwarte, że nie występuje pod 
nimi praktycznie roślinność zielna, czasami są luźniesze i wówczas krzewom towarzyszy roślinność 
ruderalna.  

Zbiorowiska szuwarowe 

Występują one głównie w północno-zachodniej części obszaru opracowania nad jez. Wicko Wielkie i 
Małe, w jego przybrzeżnej części. Ponadto enklawy trzcin występują przy brzegach jez. Turkusowego 
oraz na mokradłach po północnej stronie ul. Turkusowej. Poza tym wzdłuż ul. Nadbrzeżnej, po jej 
zachodniej stronie, poza obszarem opracowania, został zidentyfikowany płat siedliska przyrodniczego o 
kodzie 6430-3 Ziołorośla nadrzeczne - Niżowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe. Są to miejsca stale, 
ale tylko okresowo zalewane. Na ogół są to okrajki zarośli wiklinowych oraz łęgów wierzbowych  
w dolnych partiach równin zalewowych. Zalicza się tu również okrajki lasów łęgowych - trwale mokre i 
częściowo zasolone.  

Zbiorowisko szuwarowe tworzy tu trzcina pospolita, której miejscami towarzyszą kępiaste łozy. 
Omawiane zbiorowisko posiada bardzo dużą role w utrzymywaniu różnorodności biologicznej terenu 
Wapnicy i otoczenia. Jest ono urozmaicone i malownicze. Jego dalsze trwanie wymaga zabezpieczenia 
oraz utrzymywania się wilgotnych siedlisk, co w warunkach intensywnej urbanizacji jest trudne. Szuwary 
poprzerywane są również przez stanowiska wędkarzy, licznie organizujących tu sobie dogodne miejsca 
do wędkowania. Zniszczenie tego zbiorowiska byłoby dużą stratą nie tylko dla szaty roślinnej obszaru 
opracowania (bogactwo roślinności i flory), ale również zubożyłoby zestaw nisz ekologicznych wielu 
zwierząt. 
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Zbiorowiska ruderalne 

Znaczącą powierzchnię terenu opracowania zajmuje roślinność ruderalna, reprezentująca głównie 
zbiorowiska z klasy Artemisietea vulgaris. Pokrywa ona przede wszystkim tereny porolne, na któryódch 
zaniechano uprawę, miejscami występuje na zaniedbanych podwórkach, wokół starych i nowych 
domów, porzuconych ogrodnictwach i ogrodach przydomowych oraz placach składowych. Wąskimi 
pasami zbiorowiska ruderalne występują też przy ul. Nadbrzeżnej i Turkusowej a także przy niektórych 
drogach gruntowych. 

Dominującymi gatunkami są tu zwłaszcza: perz właściwy, bylica pospolita, kupkówka pospolita, 
marchew zwyczjna, rajgras wyniosły, pięciornik rozłogowy, krwawnik pospolity, dziurawiec zwyczajny, 
mietlice oraz – tworzące własne agregacje – nawłoć późna, ostrożeń polny, trzcinnik piaskowy, wrotycz 
pospolity, niekiedy obficie występuje jeżyna popielica, lokalnie pojawia się skrzyp polny lub leśny oraz 
obecne są gatunki muraw. W płatach do zbiorowisk leśnych i zarośli pewien udział ma pojawiająca się 
nawłoć pospolita, pojawia się również żarnowiec miotlasty. 

Do zbiorowisk ruderalnych wkraczają siewki krzewów, zwłaszcza tarniny i głogów oraz samosiejki 
sosnowe. Dalszy rozwój krzewów i drzew prowadzi do powstania zarośli, a w dalszej konsekwencji – 
wykształcenia zbiorowisk semileśnych. Niekiedy granice pomiędzy tu wymienionymi, przyjętymi 
jednostkami są jednak dość trudne do uchwycenia. Omawiana roślinność ruderalna ma duże, pozytywne 
znaczenie dla terenu opracowania. Stanowi pokrywę roślinną chroniąca przed erozją gleb, na których 
porzucono uprawy polowe, a jednocześnie stanowi barwny, urozmaicony obszar dla wielu organizmów. 

Ogrody przydomowe 

Ogrody przydomowe są głównym typem roślinności kulturowej w rejonach z zabudową mieszkaniową. 
Ta forma zieleni pod względem powierzchni jest niewielka w szacie roślinnej, opisywanej miejscowości 
Wapnica. Występuje w różnych częściach opracowania tam gdzie znajduje się zabudowa mieszkaniowa. 
Ogrody przydomowe są bardzo zróżnicowane – począwszy od zadbanych, nowoczesnych ogródków z 
trawnikami, krzewami iglastymi i modnymi bylinami (cyprysiki, żywotniki, jałowce) do starego typu 
ogrodów z warzywami, kwiatami oraz drzewami i krzewami owocowymi, po powierzchnie z powoli 
zanikającymi gatunkami uprawnymi wypieranymi przez roślinność ruderalną. Niektóre stare domy mają 
pozostałości zieleni urządzonej jeszcze przed wojną, jak np. drzewa i krzewy (np. dęby, tuje, lipy, świerki). 

Zieleń ogrodów przydomowych ma współcześnie znacznie ograniczoną rolę w szacie roślinnej wsi. 
Poważną część terenu ogrodów zajęły garaże oraz dojazdy do nich, zubożając roślinność o istotną 
powierzchnię. 

Trawniki 

Zieleń urządzona w postaci powierzchni pokrytej trawiastą runią, regularnie strzyżona, zajmuje obecnie 
niewielkie powierzchnie na obszarze opracowania. W granicach opracowania trawniki występują tylko i 
wyłącznie w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Generalnie stan trawników jest bardzo zróżnicowany. Najczęściej w gorszym stanie znajdują się w 
obrębie starej zabudowy mieszkaniowej. W obrębie niektórych trawników występują tzw. wydepczyska 
(typu klepiska). 
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Sady 

Na opisywanym terenie w wielu miejscach przy starych domostwach i poza nimi występują sady, 
odgrywające przestrzenie znikomą rolę. Starym, najczęściej od dawna nie przecinanym drzewom 
owocowym (np. jabłoniom, czereśniom, gruszom i innym) towarzyszy roślinność ruderalna. Niekiedy 
rozwinęły się też zarośla, których ważnym składnikiem bywa podrost samosiejek śliw i wiśni.  

Niektórym ze starych upraw drzew owocowych może być jeszcze przywrócony charakter sadu, jednak 
większość ma stare drzewa, od dawna nie pielęgnowane, i drzewom tym grozi likwidacja.  

Pola uprawne 

Do niedawna pola uprawne zajmowały znaczną część terenu opracowania. Obecnie stwierdzono jedynie 
niewielką powierzchnię obszaru opracowania użytkowaną rolniczo. Przy północno-środkowej granicy 
obszaru objętego opracowaniem na gruntach rolnych VI klasy bonitacyjnej znajduje się szczególnie 
bogate siedlisko przyrodnicze o kodzie 6120-1 – „Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 
(Koelerion glaucae)” oraz 2330 „Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi”. Najistotniejszym 
zagrożeniem jest ich przekształcanie w tereny zabudowy. Dlatego już w studium uwarunkowań i 
kierunków zagsopodarwoania przestrzennego gminy Międzyzdroje zastrzeżono bezwzględną ochronę 
siedliska przed pzrekształacenim i zabudową.  

Siedlisko muraw napiosakowych ma duże, pozytywne znaczenie dla terenu opracowania. Stanowi 
pokrywę roślinną chroniąca przed erozją gleb, na których porzucono uprawy polowe, a jednocześnie 
stanowi barwny, urozmaicony obszar dla wielu organizmów. 
 
Łąki i pastwiska 

W części środkowej obszaru opracowania, przy jego graniach występują powierzchnie o charakterze łąk 
i pastwisk. Są to łąki IV, V i VI klasy bonitacyjnej (Ł) i pastwiska V i VI klasy (Ps). Roślinność ich składa się 
z traw, a przede wszystkim z traw wysianych tu swego czasu, takich jak np. kupkówka pospolita. 
Towarzyszą im niektóre byliny dwuliścienne, jak np. rosnący mniszek pospolity i szereg innych gatunków 
łąkowych.  

Szpalery drzew i krzewów 

Na terenie opracowania, wzdłuż ul. Turkusowej występują szpalery drzew, głownie  topoli. Poza tym 
szpalerem w części wschodniej obszaru opracowania, wzdłuż ul. Turkusowej (drogi Wapnica-
Dargobądz), występuje rząd dorodnych klonów z kilkoma jesionami.  

Drzewa te odgrywają ważną rolę ekologiczną, aerosanitarną i krajobrazową. Pełnią też rolę pasów 
wiatrochronnych. Zadrzewienia przydrożne wymagają uzupełnienia, ochrony i zachowania. 
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Szpalery krzewów, żywopłoty 

W szeregu miejscach terenu opracowania występują żywopłoty. Obecne występują przede wszystkim  
w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, często towarzyszą trawnikom. Żywopłoty 
najczęściej tworzone są, aby odgraniczać obiekty od otoczenia. Utworzone są tu najczęściej  
z żywotników, ligustru, grabów, świerków, rzadziej z karagany, głogu, i pigwowca. 

Szczególnie okazałe drzewa 

Na obszarze opracowania występują liczne okazy drzew w tym objęte ochroną pomnikową. Są to dęby 
szypułkowe oraz cisy zlokalizowane wzdłuż dróg w miejscowości Wapnica. 
 

3.7. FAUNA 

Pod względem podziału zoogeograficznego (Starkel 2006) gmina Międzyzdroje leży w: 

 Państwie Holarktydy 
 Obszarze Zachodniej Palearktyki 
 Prowincji Środkowoeuropejskiej 
 Podprowincji Bałtyckiej 

Do najważniejszych stref faunistycznych (miejsc istotnych dla ochrony i występowania) entomofauny 
należą: 

1. klif nad Zalewem Szczecińskim pomiędzy Lubinem a Karnocicami – miejsce występowania 
licznych gatunków związanych z warunkami kserotermicznymi np. Apoidea, Arachnida, 
Lepidoptera etc., 

2. tereny pomiędzy Lubinem wzgórzem Zielonka, lasami Wolińskiego Parku Narodowego a klifem 
– jako miejsce występowania licznych gatunków m.in.z rodzaju Bombus (B. Jonellus), 

3. tereny poeksploatacyjne kopalni kredy w dolinie Trzciągowskiej (kredownia Wicko, Stara 
Kredownia) miejsce występowania specyficznej roślinności często kserotermicznej, 

4. stare drzewostany z dębem bezszypułkowym (w wieku ponad 200 lat) zwłaszcza na wschód od 
Międzyzdrojów – tereny występowania m.in. pachnicy, wynurta czy jelonka rogacza.  

W granicach gminy można wyodrębnić cztery strefy ważne dla ichtiofauny, są to: 

1. jezioro Wicko Wielkie (jego północne brzegi) – tarlisko wielu ryb słodkowodnych, w tym 
szczupaka (Esox lucius), sieji (Coregonus lavaletus), miętusa (Lota lota) i karpiowatych, 

2. wody wokół klifu lubińskiego – tarlisko m.in. miętusa i sandacza (Stizostedion lucioperca), 
3. przybrzeżne wody zalewu pomiędzy Lubinem a Karnocicami – miejsce tarła wielu gatunków ryb 

w tym szczupaka, leszcza (Abramis brama), okonia (Perca fluviatilis), 
4. wody Zatoki Pomorskiej (obszar nie wchodzący de facto w granice gminy Międzyzdroje) – to 

miejsce występowania licznych gatunków ryb w tym rzadkich jak np. kur diabeł (Myxocephalus 
scorpius), tarliska śledzia (Clupea harengus) czy miejsca gdzie obserwuje się foki (Halichoerus 
gryphus) i morświny (Phocena phocena). 
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Całość wód w granicach gminy Międzyzdroje, jak i bezpośrednio przylegające wody Zatoki Pomorskiej, 
są miejscem przebywania i przygotowywania się do wędrówki w górę Odry ryb dwuśrodowiskowych: 
łososia, troci i węgorza, co jest szczególnie istotne dla funkcjonowania ich populacji. 

Obszar opracowania położony jest w rejonie o wyjątkowo zróżnicowanym środowisku przyrodniczym. 
Położony jest pomiędzy Wysoczyzną Wolińską, Zalewem Szczecińskim a wybrzeżem Bałtyku, w strefie 
brzegowej wyspy Wolin, w bezpośrednim sąsiedztwie Wolińskiego Parku Narodowego oraz w obszarze 
i w sąsiedztwie obszarów Natura 2000. W związku z powyższym na niezainwestowanej części 
opracowania występuje bardzo zróżnicowany świat zwierzęcy. 

Na obszarze opracowania dominują ptaki związane z polami, łąkami i pastwiskami, z występującymi  
w bezpośrednim sąsiedztwie wodami Zalewu Szczecińskiego z jez. Wicko Wielkie i Małe, w tym z 
bagnistą Deltą Wsteczną Świny oraz lasami Wolińskiego Parku Narodowego, a także w pewnym stopniu 
z zabudowaniami gospodarskimi miejscowości Wapnica. Większość występujących na obszarze 
opracowania ptaków i innych zwierzęt gnieździ się i lęgnie na obszarze pobliskich lasów znajdujących się 
poza obszarem opracowania, a w szczególności w obrębie rozlewiska wodno-błotnego Delty Świny.  

Najczęściej spotykanymi ptakami, na terenach przybrzeżnych opracowania są mewa srebrzysta, mewa 
pospolita oraz mewa śmieszka. Natomiast nad samym obszarem opracowania występują ptaki lądowe 
takie jak: wrona siwa, gawron, kos, pliszka siwa, szpak, kawka, kopciuszek, grzywacz, zięba, sroka, wróbel 
i jaskółki. W sąsiedztwie obszaru opracowania występuje bogata i urozmaicona awifauna. Spotykane są 
ptaki, zarówno gniazdujące i żerujące, jak też stada na wiosennych i jesiennych przelotach. Do stałych 
mieszkańców tego terenu  zalicza się m.in. wronę siwą (Corvus cornix – ochrona częściowa), gawrona - 
Corvus frugilegus (ochrona częściowa), myszołowa zwyczajnego - Buteo buteo (ochrona ścisła), sikory –
Paridae (ścisła ochr. gat.). Ponadto występują tu również ptaki towarzyszące terenom zurbanizowanym, 
jak jaskółki dymówka  (Hirundo rustica - ochrona ścisła), jaskółka oknówka - Delichon urbica  (ochrona 
ścisła), kukułka - Cuculus canorus (ochrona gatunkowa), wróble - Passer domesticus  (ochrona ścisła), 
kawki (Corvus monedula), sroki - Picapica (ochrona częściowa), gołębie (latają tu stada gołębi 
hodowanych przez mieszkańców), występuje m.in. gołąb grzywacz (Columba palumbus). Ważną grupę 
stanowią również  ptaki związane z wodą i szuwarami – wodne i nadwodne, począwszy od kaczek po 
ptaki śpiewające, gniazdujące w pobliskich szuwarach. Na otwartych terenach powierzchni 
ugorowanych z roślinnością ruderalną występują natomiast takie ptaki jak: skowronek (Lauda arvensis), 
kuropatwa (Perdix perdix), stada szpaków (Sturnus vulgaris - ochrona ścisła) i inne ptaki krukowate 
(Corvidae).  

Z saków na obszarze opracowania spotyka się m.in. dzika (Sus scrofa), sarnę (Capreolus capreolus), 
jelenia (Cervus), lisa (Yulpes vulpes), zająca szaraka (Lepus europaeus) i królika (Oryctolagus cuniculus), 
a także nornicę (Myodes glareolus), myszy zaroślowe (Apodemus sylvaticus-ochrona częściowa), myszy 
polne (Apodemus agrariusz) oraz krety (Talpa europaea - chroniony z wyjątkiem ogrodów, upraw 
ogrodniczych, obiektów sportowych itp.) i jeże (Erinaceus europaeus - ochrona ścisła). W wielu 
miejscach, zwłaszcza na ciepłych miedzach i niewielkich skarpach obecne są ślimaki. Natomiast w strefie 
brzegowej jez. Wicko Wielkie i Małe obecne są płazy, a przede wszystkim żaby. 

Obszar opracowania charakteryzuje się również urozmaiconą fauna owadów takich jak: pasikoniki, 
koniki polne, a także motyle oraz komary, osy i muchy. Różnorodność siedlisk roślinnych, które są 
miejscem bytowania fauny stanowi zasadniczy czynnik rozstrzygający o ilości gatunków i liczebności 
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poszczególnych populacji. Ponadto obszar opracowania po części pełni kluczową rolę jako biocentrum 
występowania i bytowania bezkręgowców i kręgowców. 

3.8. OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w granicach obszarów podlegających ochronie na mocy 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.). 

Są to powierzchniowe formy ochrony przyrody: 

1) Woliński Park Narodowy,  
2) Obszar Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019 
3) Obszar Natura 2000 Delta Świny PLB320002 

W obszarze opracownaia wytępują również punktowe formy ochrony przyrody – pomniki przyrody.

 

Rysunek 9. Obszar objęty miejscowym planem na tle Wolińskiego Parku Narodowego 

Woliński Park Narodowy, powołany został Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w 
sprawie utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego [Dz. U. 1960, Nr 14, poz. 79], dla którego 
obowiązuje Zarządzenie Nr 59 Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zadań 
ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego. 

Woliński Park Narodowy utworzony w 1960 roku obejmuje ochroną część największej polskiej wyspy – 
Wolin (woj. zachodniopomorskie). Szczególne walory Parku to: najpiękniejszy odcinek polskiego 
wybrzeża klifowego, dobrze zachowane lasy bukowe, unikalna – wyspiarska delta Świny, przybrzeżny 
pas wód Bałtyku. Do roku 1996 Park zajmował powierzchnię 4691 ha, kiedy to udało się włączyć w jego 
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granice obszar 1 mili morskiej wód przybrzeżnych Bałtyku, archipelag wysp we wstecznej delcie Świny 
wraz z otaczającymi je wodami Zalewu Szczecińskiego. Od tego momentu Woliński Park Narodowy stał 
się pierwszym w Polsce parkiem morskim. Obecna powierzchnia Parku wynosi 10937 ha, w tym 
ekosystemy leśne zajmują 4648,53 ha (42,50 % powierzchni Parku), ekosystemy wodne 4681,41 ha 
(42,80%) i ekosystemy lądowe nieleśne 1607,46 ha ( 14,70 %). Ochroną ścisłą objęto obszary o łącznej 
powierzchni 498,72 ha ( 4,56 %). 

 

Rysunek 10 Obszar objęty miejscowym planem na tle obszarów Natura 2000 

3.9. INTEGRALNOŚĆ EKOLOGICZNA OBSZARU 

Korytarze ekologiczne są naturalnymi łącznikami pomiędzy fragmentami środowiska przyrodniczego, 
obejmującymi różne ekosystemy, będące siedliskami wielu gatunków fauny. Mają duże znaczenie dla 
populacji poszczególnych gatunków zwierząt, poprzez zachowanie ich siedlisk oraz umożliwienie 
migracji. Łącznikami są małe cieki, ciągi jezior, podmokłe obniżenia, bagna, torfowiska, pasy lasów lub 
zadrzewień, wody Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego. Na obszarze gminy funkcjonują korytarze 
ekologiczne różnej rangi i kategorii. Są to: 

- ponadregionalny (powietrzny) korytarz sezonowych migracji ptaków obejmujący strefę wybrzeża 
południowobałtyckiego i dolinę Odry oraz rejon Zalewu Szczecińskiego (wg Wilka i in. 2010); 

- ponadregionalny (wodny) korytarz ekologiczny Odry, Zalewu Szczecińskiego, Dziwny i Świny - jako 
korytarze migracji ryb i innych organizmów wodnych; 

- korytarze płatowe (lądowe) tworzą je ciągi kompleksów leśnych służące m.in. migracji dużych ssaków; 
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- lokalne korytarze (lądowe) – dolina Trzciągowska (niewielki ciek wodny), aleje drzew jako korytarze 
przelotów nietoperzy i migracji owadów, szlaki sezonowego przemieszczania się płazów, drobne cieki 
itd. 

W systemie obszarów chronionych łączą one nadodrzańskie i nadmorskie obszary chronione  
z Wolińskim Parkiem Narodowym i obszarami chronionymi w Niemczech. Wspólnie tworzą swoisty 
wielki korytarz ekologiczny, będący bardzo ważnym węzłem łączącym różnorodne kategorie szlaków 
migracyjnych. Bariery techniczne (głównie komunikacyjne) tworzą niekiedy przeszkody nie do przebycia 
przez niektóre zwierzęta naziemne, powodując zakłócenia w funkcjonowaniu niektórych ekosystemów. 
Natomiast naturalne powiązania pomiędzy rozproszonymi ostojami decydują często o ich przetrwaniu i 
stabilności. Dlatego niezmiernie ważne jest przywrócenie i utrzymanie drożności korytarzy 
ekologicznych. 

W waloryzacji przyrodniczej wyróżniono również strefy węzłowe obejmujące obszary cenne 
przyrodniczo. Poza terenem Wolińskiego Parku Narodowego i Zalewu Szczecińskiego zaliczono do nich: 

 dolinę Trzciągowską, na której obszrze występują siedliska chronione, jest szczególnie cenna dla 
herpetofauny wśród których najcenniejszy to gniewosz plamisty; awifauny zbiorowisk 
nieleśnych (rzadkich na terenie gminy Międzyzdroje) z takimi gatunkami jak : świergotek łąkowy 
i polny, dudek, pustułka, trznadel, pokrzewka jarzębata, kuropatwa, bażant; 

 okolice wsi Lubin, na południe od obszaru opracowania tereny położone na wschód i południe 
od wioski, a ze względu na szczególny murawowo - zaroślowy charakter oraz bardzo ciekawy klif 
będące ostoją zwłaszcza rzadkich gatunków trzmieli z trzmielem tajgowym, gadów z 
gniewoszem plamistym czy licznych gatunków ptaków np. pokrzewki jarzębatej, cierniówki, 
trznadla, kwiczoła, dziwoni, makolągwy i innych. 

4. ANALIZA I OKREŚLENIE ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z 
PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO MIEJSCOWEGO PLANU, W 
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 
16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY 

Środowisko przyrodnicze stanowi ogół powiązanych ze sobą i wzajemnie oddziałujących na siebie 
elementów (powietrze, woda, litosfera, rośliny, człowiek). Wszystkie wymienione elementy nie rozwijają 
się samodzielnie, nawet te, które odgrywają przewodnią rolę w funkcjonowaniu środowiska. Wynikiem 
tego współdziałania są konkretne składowe krajobrazu (rzeźba, roślinność, zabudowa itd.). 

Rozwój procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym powoduje powstawanie różnorodnych 
relacji, zachodzących pomiędzy jego komponentami i sąsiadującymi z sobą poszczególnymi obszarami 
w różnym okresie czasu. W początkowej fazie przeważają krótkotrwałe, niestabilne zmiany zachodzące 
w środowisku. Mogą być one wywoływane przez rzadko pojawiające się zjawiska ekstremalne tj. 
powodzie, spiętrzenia sztormowe i związana z nimi abrazja brzegów klifowych. W kolejnym etapie 
rozwoju dominują stabilne, długo działające sprzężenia powodujące spowolnienie procesów. 
Najistotniejszym jest analiza czynników oddziaływujących oraz efektów ich działania, celem 
prognozowania późniejszych zmian jakie mogą zaistnieć w środowisku przyrodniczym. 

Charakterystycznym dla gminy Międzyzdroje jest mały stopień przekształcenia krajobrazu. Pomimo 
gospodarczej działalności człowieka i przemiany struktury drzewostanu, żyzne siedliska zajmują lasy 
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tworzące geokompleksy zbliżone do naturalnych. Lasy te wchodzą w skład Wolińskiego Parku 
Narodowego. 

Rozpoznanie stanu antropizacji środowiska przyrodniczego obszaru gminy Międzyzdroje wskazuje na 
zróżnicowany stopień jego przekształcenia. Ze względu na brak aktualnych danych niemożliwa jest 
obiektywna ocena stanu zanieczyszczenia najistotniejszych komponentów środowiska przyrodniczego, 
tj. powietrza atmosferycznego i hałasu oraz wód podziemnych. Głównym źródłem zanieczyszczeń i 
hałasu jest ruch komunikacyjny, szczególnie wzmożony w sezonie letnim. 

Biorąc pod uwagę typowo wiejski charakter obszaru opracowania i fakt, że tylko 0,5% obszaru gminy 
jest zurbanizowany, należy stwierdzić, że najsilniej przekształcone środowisko przyrodnicze występuje 
w miejscowości Międzyzdroje oraz w zachodnim paśmie gminy, obejmującym miejscowości: Zalesie, 
Wicko, Wapnica, Trzciągowo. Znaczna powierzchnia gminy znajduje się na terenach leśnych,  
w tym Wolińskiego Parku Narodowego. Ma to niewątpliwie ogromny wpływ na warunki bioklimatyczne 
życia człowieka. Ogólnie obszary zadrzewione charakteryzują się zmniejszonymi amplitudami 
temperatur, większą wilgotnością powietrza, a przede wszystkim mniejszymi prędkościami wiatrów.  

Wzrost społeczno gospodarczy wpływa na zwiększone zapotrzebowanie na nowe tereny pod 
budownictwo mieszkaniowe, handel i zagospodarowanie turystyczne. Odzwierciedla się to zmianami  
w środowisku przyrodniczym biotycznym i abiotycznym. Niekontrolowane i nieplanowane 
gospodarowanie terenami może prowadzić do niszczenia i utraty zasobów naturalnych. Przekształcenia 
w środowisku przyrodniczym są związane z czynnikami naturalnymi, jak i antropogenicznymi. Zmiany 
związane z procesami naturogenicznymi będą dotyczyć: dynamiki strefy brzegowej morza (abrazja, 
powodzie odmorskie), dynamiki strefy brzegowej Zalewu Szczecińskiego, obszarów zagrożonych 
powodzią, obszarów osuwiskowych i predysponowanych do występowania ruchów masowych. Przy 
ekstremalnych zjawiskach pogodowych prawie cały, nisko położony i zurbanizowany obszar gminy 
zagrożony jest powodzią. Zamierzone działania w kierunku kształtowania środowiska mogą 
przeciwdziałać niektórym, niekorzystnym zjawiskom. Dla tego niezwykle istotne są programowe 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe, działania ochronne strefy wybrzeża morskiego, ochronne ujęć wód 
podziemnych, świadome ograniczenia zagospodarowywania obszarów predysponowanych do osuwisk, 
stabilizacja stoków itp. 

Zmiany związane z działalnością człowieka w szczególności dotyczą niewielkiej części terenów już 
zurbanizowanych, rolniczych, nieużytkowanych, na których następuje spontaniczna sukcesja roślinności. 
Obserwuje się dużą presję rozwoju i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Jednak biorąc 
pod uwagę niewielką powierzchnię terenów zurbanizowanych na obszarze gminy oddziaływanie 
inwestycji będzie miało charakter raczej lokalny i nie powinno wpłynąć na struktury przyrodnicze. 

Dotychczasowe użytkowanie i zagospodarowanie obszaru opracowania zasadniczo jest zgodne  
z cechami i uwarunkowaniami przyrodniczym jakie na nim występują.  Aktualnie na zachodzące na tym 
obszarze przekształcenia największy wpływ mają czynniki antropogeniczne, wśród których na pierwsze 
miejsce pod względem powierzchni oddziaływania wysuwa się działalność związana z intensyfikacją 
funkcji mieszkaniowej i turystycznej.  
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Na przestrzeni ostatnich dekad doszło do pewnych zmian w zbilansowanej rolno – leśnej przestrzeni 
produkcyjnej obszaru. Część obszarów, głównie nieużytków i gruntów najsłabszych ze względu na niską 
opłacalność produkcyjną zostało wyłączonych z produkcji rolnej.   

Główne zmiany którym uległo środowisko naturalne na obszarze opracowania związane są z 
prowadzeniem inwestycji turystyczno-osiedleńczych i komunikacyjnych. W celu ograniczenia 
negatywnej antropopresji  na środowisko, wskazane jest wprowadzenie zakazu zabudowy na obszarach 
przybrzeżnych poza obszarem planu, na północ od rowu odwadniającego Dolinę Trzciągowską. co 
powinno ograniczyć penetrację antropologiczną na tym obszarze. Generalnie zabudowa turystyczna na 
obszarze opracowania lokowana powinna być w obszarach turystyczno-osiedleńczych w obrębie i 
najbliższym sąsiedztwie istniejących zabudowań.  



 

 
 

38 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW WAPNICA, WICKO I WOLIŃSKI PARK NARODOWY, GMINA MIĘDZYZDROJE 

II. ANALIZA 

5. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Obszar opracowania planu obejmuje swym zasięgiem tereny miejscowości Wapnica (Wapnica, 
Trzciągowo, Kępa). Granicę opracowania od północy, zachodu i południa wyznaczają tereny 
zainwestowane miejscowści Wapnica, Trzciągowo, Kępa i łączące je drogi,  od zachodu brzeg jez. Wicko 
Wielkie. Plan nie obejmuje terenów rolnych oraz obszarów cennych środowiskowo położonych na 
północ i południe oraz pomiędzy miejscowościami Wapnica, Trzciągowo, Kępa.  

Do sporządzenia planu przystępuje się w celu sformułowania ustaleń sankcjonujących wykształconą już 
strukturę funkcjonalno-przestrzenną miejscowości uwidocznioną w studium. 

Ponadto w planie uwzględnione zostaną uwarunkowania środowiskowe, przyrodnicze, historyczno-
kulturowe, infrastrukturalne i sformułowane zostaną stosowne ustalenia w zakresie ochrony obszarów 
i obiektów wymagających takiej ochrony, w zakresie rozwoju i zabezpieczenia infrastruktury technicznej 
i inne wynikające z przepisów odrębnych. 

6. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

W przypadku dokumentów planistycznych, jakimi są: studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
transgraniczne oddziaływanie może wystąpić właściwie tylko w przypadku gmin, których granice są 
jednocześnie granicami państwa. 

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie 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, z rozdziału 3, działu VI dotyczącego postępowania w sprawie transgranicznego 
oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku projektów polityk, 
strategii, planów i programów, opracowywany dokument nie będzie wywierał oddziaływania 
transgranicznego.  

Żadne oddziaływania wynikające z projektowanej zabudowy i zagospodarowania terenu nie będą miały 
zasięgu większego niż gminny lub lokalny (usługi, infrastruktura), w związku, z powyższym brak jest 
przesłanek do przewidywania oddziaływań transgranicznych. Jednocześnie z uwagi na odległość od 
granic Niemiec na wyspie Uznam (15 km na zachód) oraz bufor Morza Bałtyckiego w stosunku do krajów 
Skandynawskich, przyjmuje się, że przewidywalne sytuacje awaryjne związane z projektem Studium 
również nie będą miały oddziaływania transgranicznego. 

Ustalenia planu obejmują zadania, które realizowane będą na obszarze gminy Międzyzdroje, a zasięg ich 
oddziaływania na środowisko będzie miał przede wszystkim charakter miejscowy. Wobec tego, 
dokument ten nie musi być poddany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 
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7. OKREŚLENIE PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA POSZCZEGÓLNE 
KOMPONENTY ŚRODOWISKA, W TYM CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 
2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW 

W tej części gminy to jedna z ostatnich miejscoqwości, dla której nie uchwalono planu lub nie podjęto 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego (procedura sporządzenia planu 
dla położonego w sąsiedztwie Lubina jest w toku, plan dla m. Wicko został przyjęty w styczniu 2020 r.).  
Plan obejmuje wyłącznie tereny jednostek osadniczych (Wapnica, Trzciągowo, Kępa) oraz teren mariny 
- portu jachtowego (w granicach Morskiego portu rybackiego w Wapnicy). Natomiast obszar 
opracowania do północnej strony sąsiaduje z niezwykle cennym przyrodniczo i wrażliwym terenem 
Doliny Trzciągowskiej, zaś od południowej i wschodniej z terenem Wolińskiego Parku Narodowego. 
Ponadto na obszarze planu występują trzy niewielkie fragmenty terenów znajdujących się w zarządzie 
Wolińskiego Parku Narodowego. Cały obszar opracowania planu położony jest w granicach obszaru 
specjalnej ochrony (OSO) - Natura 2000 „Wolin Uznam” (PLH320019). Północno-wschodnia część 
obszaru opracowania planu znajduje się w zasięgu „podobszaru ochronnego B” Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych (GZWP 102) ustanowionego w rejonach zasilania zbiornika w celu powstrzymania 
degradacji środowiska wód podziemnych i zachowania jej dobrej jakości. Ponadto wschodnia część 
opracowania położona jest w granicach strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Wapnicy - 
bezpośredniej i pośredniej, ustanowionej Rozporządzeniem nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 
ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wapnica w gminie Międzyzdroje w celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości ujmowanej wody dla zaopatrzenia ludności, a także ze względu na ochronę 
zasobów wodnych ujęcia. Obszar opracowania obejmuje również swoim zasięgiem tereny pasa 
nadbrzeżnego (technicznego i ochronnego) oraz tereny szczególnego zagrożenia powodzią.  

Jednocześnie obszar miejscowości Wapnica wraz z otoczeniem stanowi atrakcyjny teren inwestycyjny 
dla lokalizacji zabudowy rekreacyjnej i mieszkaniowej. Brak aktu prawa miejscowego regulującego 
zasady zagospodarowania i zabudowy powoduje, że procesy inwestycyjne odbywają się na podstawie 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Są to procesy niekontrolowane, 
nieprzejrzyste, nie służą ochronie wartości przyrodniczych, ochronie dziedzictwa kulturowego i 
zabytków, a także przeczą zasadzie kształtowania przestrzeni z poszanowaniem ładu przestrzennego i 
zrównoważonego rozwoju. 

Opracowanie i uchwalenie planu miejscowego w zgodności z zapisami obowiązującego Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje, w procesie 
uwzględniającym udział organów i jednostek odpowiedzialnych za ochronę poszczególnych elementów 
środowiska i infrastruktury, a także przy udziale społeczności lokalnej poprzez upublicznienie całego 
procesu, zapewni właściwą ochronę przestrzeni przed działaniami niepożądanymi. 

Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru jest zgodne z wynikami 
"Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Międzyzdroje, sporządzonej na potrzeby 
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Międzyzdroje przyjętego Uchwałą Nr XIII/123/99 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 22 
października 1999 r. i zmienionego Uchwalą Nr LV/573/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 
czerwca 2010 r. oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Międzyzdroje jako 
wytyczne kształtowania polityki przestrzennej gminy", przyjętej Uchwałą Nr XXIII/218/16 Rady Miejskiej 
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w Międzyzdrojach z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Międzyzdroje , w której to wyznaczono do opracowania planów miejscowych obszary gminy dotychczas 
nie pokryte tymi planami. 

Przed przystąpieniem do analizy prognozowanych oddziaływań, należy wskazać, że planowany 
dokument ma na celu usankcjonowanie istniejącego zagospodorowania oraz zachowanie ładu 
przestrzennego i uniemożliwienie dalszej presji na tereny, które sąsiaduj bezpośrednio z gruntami 
Wolińskiego Parku Narodowego i terenem Doliny Trzciągowskiej.  

Zasadniczym celem sformułowania ustaleń planu miejscowego będzie usankcjonowanie wykształconej 
już struktury funkcjonalno-przestrzennej miejscowości uwidocznionej. Ponadto uwzględnione zostaną 
uwarunkowania środowiskowe, przyrodnicze, historyczno-kulturowe, infrastrukturalne i sformułowane 
zostaną stosowne ustalenia w zakresie ochrony obszarów i obiektów wymagających ochrony, 
zabezpieczenia infrastruktury technicznej i inne wynikające z przepisów odrębnych. 

W związku z powyszym, już na obecnym etapie, można założyć, że prognozowane oddziaływania będą 
miały pozytywny charakter, rozumiany jako powodujący poprawę stanu środowiska w stosunku do jego 
stanu wyjściowego.  

Zgodnie z projektem planu wyznacza się tereny elementarne: 

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
- M/U – tereny zabudowy mieszkaniowej zamieszkania zbiorowego i usług; 
- UT – tereny zabudowy i zagospodarowania turystycznego; 
- U – tereny zabudowy i zagospodarowania na potrzeby usług; 
- UO – teren zabudowy i zagospodarowania na potrzeby usług oświaty i wychowania; 
- UK – teren zabudowy i zagospodarowania na potrzeby usług kultury i kultu religijnego; 
- UA – teren zabudowy i zagospodarowania na potrzeby usług administracji; 
- PM – tereny zabudowy i zagospodarowania turystycznego związanego z nadwodnym 

położeniem; 
- TT – tereny infrastruktury technicznej; 
- KD i KS - tereny komunikacji i obsługi komunikacji. 

 

Po analizie panujących uwarunkowań oraz mając na uwadz planowanie zagospodarowanie, tereny 
podzielono na dwie grupy: 

Tereny związane z zagospodarowaniem zgodnie  
z funkcją wyznaczoną w planie [głównie pod 

obiekty kubaturowe oraz infrastrukturę 
towarzyszącą] 

Tereny związane z ogarniczeniem w dalszym 
zagospodarowaniu 

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

- M/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 
zamieszkania zbiorowego i usług; 

- tereny położne zgodnie z planem (tekst i 
rysunek) w obszarach objętych ochroną, dla 
których obowiązują stosowne ograniczenia w 
zagospodarowaniu. 
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Tereny związane z zagospodarowaniem zgodnie  
z funkcją wyznaczoną w planie [głównie pod 

obiekty kubaturowe oraz infrastrukturę 
towarzyszącą] 

Tereny związane z ogarniczeniem w dalszym 
zagospodarowaniu 

- UT – tereny zabudowy i zagospodarowania 
turystycznego; 

- U – tereny zabudowy i zagospodarowania 
na potrzeby usług; 

- UO – teren zabudowy i zagospodarowania 
na potrzeby usług oświaty i wychowania; 

- UK – teren zabudowy i zagospodarowania 
na potrzeby usług kultury i kultu religijnego; 

- UA – teren zabudowy i zagospodarowania 
na potrzeby usług administracji; 

- PM – tereny zabudowy i zagospodarowania 
turystycznego związanego z nadwodnym 
położeniem; 

- TT – tereny infrastruktury technicznej; 
- KD i KS - tereny komunikacji i obsługi 

komunikacji. 
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 Poszczegółne komponenty środowiska 
Tereny związane z zagospodarowaniem zgodnie  z funkcją 

wyznaczoną w planie [głównie pod obiekty kubaturowe oraz 
infrastrukturę towarzyszącą] 

Tereny związane z ogarniczeniem  
w dalszym zagospodarowaniu 
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woda – wody powierzchniowe i 
podziemne, w tym jednolite części wód 

powierzchniowych i podziemnych 

Charakter oddziaływania określono jako pozytywny, jego 
znaczenie jako umiarkowane [średnie].  

Planowany dokument ma za zadanie sankcjonować istniejącą 
już zabudowę oraz towarzyszaca im infrastrukturę oraz 
zagospodarowanie.  

Zabieg ten nie będzie wiązał się z negatywnym wpływem na 
wody powierzhcniowe, w tym na jednolite części wód 
powierzchniowych oraz podziemnych, w tym nie doprowadzi 
do zagrożenia celów środowiskowych, określonych dla 
poszczególnych JCWP 

Usankcjonowane zostaną w ten sposób również rozwiązania w 
zakresie gospodarki wodno –ściekowej, co bez wątpienia 
wpłynie pozytywnie na stan wód powierzchniowych i 
podziemnych. 

- tereny położone w zasięgu 
„podobszaru ochronnego B” 
Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych (GZWP 102) 
ustanowionego w rejonach zasilania 
zbiornika w celu powstrzymania 
degradacji środowiska wód 
podziemnych i zachowania jej dobrej 
jakości, 

- tereny położone w granicach strefy 
ochronnej ujęcia wody podziemnej w 
Wapnicy. 

powierzchnia ziemi/gleba 

Charakter oddziaływania określono jako pozytywny, jego 
znaczenie jako umiarkowane [średnie].  

Planowany dokument ma za zadanie sankcjonować istniejącą 
już zabudowę oraz towarzyszaca im infrastrukturę oraz 
zagospodarowanie.  
Ustalenia wskazane w mpzp dotyczyć będą w znacznej 
większości terenów już zagospodarowanych, w których to 
obszarach powierzchnia ziemi już zotała przekształcona. 

brak 
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 Poszczegółne komponenty środowiska 
Tereny związane z zagospodarowaniem zgodnie  z funkcją 

wyznaczoną w planie [głównie pod obiekty kubaturowe oraz 
infrastrukturę towarzyszącą] 

Tereny związane z ogarniczeniem  
w dalszym zagospodarowaniu 

rośliny, zwierzęta i różnorodność 
biologiczną 

Charakter oddziaływania określono jako pozytywny, jego 
znaczenie jako umiarkowane [średnie].  

Planowany dokument ma za zadanie sankcjonować istniejącą 
już zabudowę oraz towarzyszaca im infrastrukturę oraz 
zagospodarowanie.  

Ustalenia mpzp w tym zakresie nie spowodują zajęcia nowych 
areałów, które mogą stanowić potencjanie dogodne miejsce 
do występowania flory oraz fauny. 

brak 

klimat 

Charakter oddziaływania określono jako pozytywny, jego 
znaczenie jako umiarkowane [średnie].  

Planowany dokument ma za zadanie sankcjonować istniejącą 
już zabudowę oraz towarzyszaca im infrastrukturę oraz 
zagospodarowanie.  

Ustalenia mpzp w tym zakresie nie będą wizały się ze 
szkodliwymi emisjami, które mogłyby mieć niekrzystny wpływ 
na klimat - ustankcjonowane zostaną bieżące ustalenia i 
panujący stan faktyczny. 

brak 

powietrze atmosferyczne 

Charakter oddziaływania określono jako pozytywny, jego 
znaczenie jako umiarkowane [średnie].  

Planowany dokument ma za zadanie sankcjonować istniejącą 
już zabudowę oraz towarzyszaca im infrastrukturę oraz 
zagospodarowanie.  

brak 
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 Poszczegółne komponenty środowiska 
Tereny związane z zagospodarowaniem zgodnie  z funkcją 

wyznaczoną w planie [głównie pod obiekty kubaturowe oraz 
infrastrukturę towarzyszącą] 

Tereny związane z ogarniczeniem  
w dalszym zagospodarowaniu 

Ustalenia mpzp w tym zakresie nie będą wiązały się ze 
szkodliwymi emisjami – usankcjonowane zostaną bieżące 
ustalenia i panujący stan faktyczny 

krajbraz 

Charakter oddziaływania określono jako pozytywny, jego 
znaczenie jako umiarkowane [średnie].  

Planowany dokument ma za zadanie sankcjonować istniejącą 
już zabudowę oraz towarzyszaca im infrastrukturę oraz 
zagospodarowanie.  

Ustalenia wskazane w mpzp dotyczyć będą w znacznej 
większości terenów już zagospodarowanych, w których to 
obszarach krajobraz już został przekształcona. 

brak 

zabytki i dobra materialne 

Charakter oddziaływania określono jako pozytywny, jego 
znaczenie jako umiarkowane [średnie].  

Planowany dokument ma za zadanie sankcjonować istniejącą 
już zabudowę oraz towarzyszaca im infrastrukturę oraz 
zagospodarowanie.  

Ustalenia wskazane w mpzp dotyczyć będą w znacznej 
większości terenów już zagospodarowanych i nie będą 
ingerować  w dobra materialne oraz zabytki. 

- tereny lokalizacji obiektów 
zabytkowych 

zasoby naturalne 
Charakter oddziaływania określono jako pozytywny, jego 
znaczenie jako umiarkowane [średnie].  brak 
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 Poszczegółne komponenty środowiska 
Tereny związane z zagospodarowaniem zgodnie  z funkcją 

wyznaczoną w planie [głównie pod obiekty kubaturowe oraz 
infrastrukturę towarzyszącą] 

Tereny związane z ogarniczeniem  
w dalszym zagospodarowaniu 

Planowany dokument ma za zadanie sankcjonować istniejącą 
już zabudowę oraz towarzyszaca im infrastrukturę oraz 
zagospodarowanie. 

Nie nastąpi ingerencja w zasoby naturalne.  

zdrowie i warunki życia 

Charakter oddziaływania określono jako pozytywny, jego 
znaczenie jako umiarkowane [średnie].  

Planowany dokument ma za zadanie sankcjonować istniejącą 
już zabudowę oraz towarzyszaca im infrastrukturę oraz 
zagospodarowanie. 

brak 

obszar Natura 2000 oraz jego 
integralność, jak również na pozostałe 

formy ochrony przyrody 

Charakter oddziaływania określono jako pozytywny, jego 
znaczenie jako umiarkowane [średnie].  

Planowany dokument ma za zadanie sankcjonować istniejącą 
już zabudowę oraz towarzyszaca im infrastrukturę oraz 
zagospodarowanie.  

Cały obszar opracowania planu jest położony w granicach 
obszaru specjalnej ochrony (OSO) - Natura 2000 „Wolin 
Uznam” (PLH320019). 

Na obszarze opracowania występują 3 fragmenty terenów 
znajdujące się w zarządzie Wolińskiego Parku Narodowego. Są 
to tereny administracji Wolińskiego Parku Narodowego oraz 
przeznaczenia gospodarczego, położone poza zwartym 
kompleksem parku. 

- tereny położone w granicach 
obszarów chronionych 
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Ocena prognozowanego wpływu planowanego zagospodaotrwania na walory Wolińskiego Parku 
Narodowego.  

Obszar opracowania planu obejmuje nieruchomości położone w granicach Wolińskiego Parku 
Narodowego, poza zwartym kompleksem parku. Znajdują się one w następujących terenach 
funkcjonalnych: 
1. 1.PM.UA: 

1) zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 9 uchwały w sprawie planu teren oznaczony symbolem PM 
przeznacza się wyłącznie dla zabudowy i zagospodarowania związanego z nadwodnym 
położeniem i funkcjonowaniem Morskiego Portu Rybackiego w Wapnicy, w tym budynków 
administracji portu, infrastruktury i urządzeń portu, przystani jachtowej i kajakowej wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą; dopuszcza się, jako uzupełnienie funkcji podstawowej lokalizację 
m.in. budynków administracji Wolińskiego Parku Narodowego, towarzyszących budynków 
gospodarczych, warsztatowych, hangarów, garaży oraz pomieszczeń socjalnych;  

2) zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 8 uchwały w sprawie planu teren oznaczony symbolem UA 
przeznacza się na funkcje i obiekty usług administracji z dopuszczeniem jako uzupełnienie funkcji 
podstawowej i przy uwzględnieniu ustaleń szczegółowych, lokalizację obiektów służących 
funkcjonowaniu administracji.  

2. 01.KS - zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 11 uchwały w sprawie planu teren oznaczony symbolem KS 
przeznacza się pod lokalizację ulic i ciągów pieszo-jezdnych, pieszo-rowerowych i pieszych, placów, 
urządzeń i obiektów związanych z obsługą ruchu, parkingów oraz towarzyszącej infrastruktury 
technicznej. Na terenach obsługi komunikacji (KS) jako uzupełnienie podstawowej funkcji i przy 
uwzględnieniu pozostałych ustaleń planu dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych na 
potrzeby obsługi parkingów i ruchu turystycznego, miejsc postojowych dla rowerów, w tym 
przystanków komunikacji rowerowej i punktów obsługi serwisowej, punktów ładowania 
akumulatorów, punktów handlowo-gastronomicznych, tablic i punktów informacyjnych, w tym 
informacji turystycznej, toalet publicznych. 

3. 13.MN, 14.MN - zgodnie z ustaleniami § 4 ust. 11 uchwały w sprawie planu tereny oznaczone 
symbolem MN przeznacza się dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
prowadzenia działalności usługowej związanej z czasowym zakwaterowaniem, usług handlu 
i gastronomii oraz innych usług nieuciążliwych dla podstawowej funkcji mieszkalnej a także 
gospodarczego wykorzystania terenu i zabudowy w ramach funkcjonowania Wolińskiego Parku 
Narodowego w obszarach oznaczonych, jako wchodzących w skład Wolińskiego Parku Narodowego, 
a położonych poza zwartym kompleksem parku. 

 
1PM.UA - teren Morskiego Portu Rybackiego w Wapnicy jest obecnie terenem częściowo 
Przekształconym, a zapisy w miejscowym planie jedynie sankcjonują istniejące zagospodarowywanie. 
Ponadto, zgodnie z zapisami wskazanymi § 62 uchwały ws. mpzp, dla części terenu wchodzącego w skład 
Wolińskiego Parku Narodowego obowiązują przepisy odrębne, wskazujące, że dla oznaczonych na 
rysunku planu terenów, stanowiących działki ewidencyjne wchodzące w skład Wolińskiego Parku 
Narodowego, a zlokalizowanych poza kompleksem głównym parku, obowiązują przepisy odrębne 
zawarte w stosownym zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznych zadań ochronnych dla 
parku narodowego lub w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony 
parku po jego przyjęciu (Dla WPN nie ustanowiono planu ochrony, a projekt takiego dokumentu nie 
został upubliczniony). Ustalenia szczegółowe w odniesieniu do tych terenów, położonych jednocześnie 
w zasięgu obszarów Natura 2000, będą mogły być realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim nie będą 
naruszały zakazów wynikających z przepisów odrębnych. Wprowadzenie ustaleń miejscowego planu 
w tym zakresie nie będzie mieć negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku, jak również nie będzie 
stało w sprzeczności z zakazami obowiązującymi na terenie Parku Narodowego. 
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01.KS – teren objęty projektem miejscowego planu i jednocześnie znajdujący się w granicach 
Wolińskiego Parku Narodowego stanowi obecnie przekształcony antropogenicznie obszar, pełniący 
funkcję istniejącego parkingu – tak więc zapisy projektu miejscowego planu jedynie sankcjonują obecne 
zagospodarowanie terenu, a ich wprowadzenie nie będzie mieć negatywnego wpływu na ochronę 
przyrody parku, jak również nie będzie stało w sprzeczności z zakazami obowiązującymi na terenie 
Wolińskiego Parku Narodowego. 
 
13 MN – w granicach terenu położona jest działka nr 122/2 włączona do obszaru Wolińskiego Parku 
Narodowego. Działka położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi [ul. Okrężna]. Na działce 122/22 
znajduje się budynek mieszkalny pełniący jednocześnie funkcję obiektu usługowego – Apartamenty 
Natura. Sąsiednie działki również pozostają zainwestowane i zabudowane. Zapisy projektu miejscowego 
planu jedynie sankcjonują obecne zagospodarowanie terenu, nieznacznie je dopełniając, a ich 
wprowadzenie 
nie będzie mieć negatywnego wpływu na ochronę przyrody parku, jak również nie będzie stało 
w sprzeczności z zakazami obowiązującymi na terenie Wolińskiego Parku Narodowego. Zapisy uchwały 
dla niniejszego terenu elementarnego wskazują, że dla oznaczonych na rysunku planu terenów, 
stanowiących działki ewidencyjne wchodzące w skład Wolińskiego Parku Narodowego, 
a zlokalizowanych poza kompleksem głównym parku, obowiązują przepisy odrębne zawarte 
w stosownym zarządzeniu Ministra Środowiska w sprawie rocznych zadań ochronnych dla parku 
narodowego lub w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony parku 
po jego przyjęciu. Ustalenia szczegółowe w odniesieniu do tych terenów, położonych jednocześnie 
w zasięgu obszarów Natura 2000, będą mogły być realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim nie będą 
naruszały zakazów wynikających z przepisów odrębnych. 
 
14 MN - w granicach terenu położona jest część działki nr 125 włączonej do obszaru Wolińskiego Parku 
Narodowego. Część działki objęta opracowaniem planu położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi 
[ul. Okrężna]. Na działce 125 znajduje się budynek mieszkalny. Sąsiednie działki również pozostają 
zainwestowane i zabudowane. Zapisy projektu miejscowego planu jedynie sankcjonują obecne 
zagospodarowanie terenu, a ich wprowadzenie nie będzie mieć negatywnego wpływu na ochronę 
przyrody parku, jak również nie będzie stało w sprzeczności z zakazami obowiązującymi na terenie 
Wolińskiego Parku Narodowego. Zapisy uchwały dla niniejszego terenu elementarnego wskazują, że dla 
oznaczonych na rysunku planu terenów, stanowiących działki ewidencyjne wchodzące w skład 
Wolińskiego Parku Narodowego, obowiązują przepisy odrębne zawarte w stosownym zarządzeniu 
Ministra Środowiska w sprawie rocznych zadań ochronnych dla parku narodowego lub w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony parku po jego przyjęciu. Ustalenia 
szczegółowe w odniesieniu do tych terenów, położonych jednocześnie w zasięgu obszarów Natura 2000, 
będą mogły być realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim nie będą naruszały zakazów wynikających z 
przepisów odrębnych. 
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 59 Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zadań 
ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego, jako jedne z zagrożeń zewnętrznych, zarówno 
istniejących jak i potencjalnych, należy zaliczyć presję urbanizacji na tereny Parku [zagrożenie istniejące] 
oraz nadmierną presję antropogeniczną [zagrożenie potencjalne]. Jako sposoby eliminacji lub 
ograniczenia zagrożeń wskazuje się współdziałanie z organami samorządowymi w tym zakresie. 
Analizując ww. tereny pod kątem wskazanych zagrożeń, zarówno istniejących jak i potencjalnych, można 
śmiało stwierdzić, iż z punktu widzenia negatywnych oddziaływań nie będą one miały znaczenia, będzie 
ono pomijalne. Tereny te nie stanowią zwartych kompleksów parku, a jedynie zagospodarowane już 
działki, na których występuje zabudowa i które sąsiadują z przekształconymi terenami, towarzyszącymi 
zwartej zabudowie w obrębie miejscowości. 
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Mając powyższe na uwadze, można prognozować, że planowane zagospodarowanie nie wpłynie 
znacząco negatywnie na cele oraz przedmiot ochrony, dla ochrony których powołany został Woliński 
Park Narodowy. 
 
Kwestia wpływu ustaleń projektu miejscowego planu na obszar Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019 
wyznaczonego w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych wyginięciem 
gatunków roślin i zwierząt, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie jest na 
etapie tworzenia planu zadań ochronnych w części zlokalizowanej poza Wolińskim Parkiem Narodowym 
oraz będącej w zarządzie Nadleśnictwa Międzyzdroje.  
1. Obwieszczeniem z dnia 16 września 2021 r., znak: WOPN-ON.6322.17.2021.RCh Regionalny 

Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie poinformował o przyjęciu tymczasowych celów ochrony 
dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w całym obszarze Natura 2000 Wolin i 
Uznam PLH320019.  

2. Należy mieć głównie na względzie, iż w odniesieniu do obszarów Natura 2000 obowiązuje przepis 
art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zgodnie, z którym zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, 
podejmowania działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco 
negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności pogorszyć 
stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono 
obszar Natura 2000, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 
Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi 
obszarami.  

3. Obszar Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019 to obszar o niepowtarzalnych wartościach 
przyrodniczych skupiający na swoim terenie rzadkie siedliska i związane z nimi fitocenozy, 
niejednokrotnie o zasięgu występowania ograniczonym tylko do tego obszaru. Charakteryzuje się 
ogromną różnorodnością ekosystemów lądowych, bagiennych i wodnych oraz bogatą florą (1135 
gatunków roślin naczyniowych), w tym wielu gatunków prawnie chronionych, rzadkich bądź 
zagrożonych. Łącznie w obszarze zidentyfikowano 30 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG, a wśród nich siedliska priorytetowe. Do takich należą: nadmorskie wydmy szare 
(doskonale wykształcone i zajmujące największą powierzchnię), nadmorskie wrzosowiska 
bażynowe, murawy kserotermiczne ze stanowiskami storczyków, żywe torfowiska wysokie, 
torfowiska nakredowe, bory i lasy bagienne. Ogółem wyróżniono tu ponad 60 zbiorowisk roślinnych 
o naturalnym charakterze (lasy, zarośla, zbiorowiska nabrzeżne, piaskolubne, wodnobłotne, 
słonorośla). Ponadto wybrzeże z wysokimi klifami w okolicach Lubina z roślinnością kserotermiczną 
podnosi walory przyrodnicze ostoi. 

 
Do podstawowych zagrożeń dla obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019 w SDF (Standardowy 
Formularz Danych) zaliczono leśnictwo, w tym usuwanie martwych i umierających drzew, tereny 
zurbanizowane, tereny zamieszkane, drogi i autostrady, a także kłusownictwo, zanieczyszczenia, porty, 
eutrofizację.  
 
Projekt przedłożonego miejscowego planu został sporządzony z należytą starannością mającą na celu 
zabezpieczenie ww. i stwierdzonych w najbliższym sąsiedztwie obszaru projektu planu przedmiotów 
ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019. Ponadto do ustaleń planu zostały 
wprowadzone zapisy stanowiące o tym, iż „dla całego obszaru objętego planem, znajdującego się 
w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (kod obszaru 
PLH320019), obowiązuje procedura oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000 
zgodnie z przepisami odrębnymi”. 
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III. ROZWIĄZANIA 

8. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ 
REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO MPZP, W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I 
PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW 

Działania minimalizujące (zapobiegawcze, ograniczające) polegają na ograniczeniu lub wyeliminowaniu 
negatywnego oddziaływania na środowisko, które może wystąpić w efekcie realizacji ustaleń 
wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Należy podkreślić, że ogólny charakter planu ma na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań 
związanych z presją antropogeniczną, poprzez wprowadzenie ustaleń, które będą sankcjonowały 
wykształconą już strukturę funkcjonalno-przestrzenną miejscowości uwidocznioną w studium.  

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, środowisko naturalne na obszarze opracowania jest obecnie  
w dobrym stanie, a działań naprawczych wymagają jedynie wybrane komponenty.  

Do najważniejszych ograniczeń wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska zaliczyć 
należy ograniczenia związane ze sposobem korzystania z nieruchomości w związku  
z ochroną zasobów środowiska, a w szczególności z:    

1) objęciem ochroną obszarów lub obiektów na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody -  
na całym obszarze opracowania występuje obszar Natura 2000 oraz nieruchomości zarządzane 
przez Woliński Park Narodowy, jak również podlegające ochronie gatunki flory i fauny, siedliska 
przyrodnicze, pomniki przyrody i lokalny korytarz ekologiczny,  

2) występowanie gruntów leśnych i rolnych (o średniej i niskiej klasie bonitacyjnej), 
3) ustaleniem warunków korzystania z wód regionu wodnego lub zlewni poprzez  ustanowienie 

obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne 
– na obszarze opracowania występuje jedno ujęcie wody w Wapnicy dla którego wyznaczona 
została strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej oraz fragment obszaru Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych GZWP nr 102, 

4) objęciem części obszaru pasem ochronnym i pasem technicznym brzegu morskiego wód 
wewnętrznych, wyznaczeniem obszaru morskiego portu rybackiego w Wapnicy oraz  
występowanie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

5) występowanie obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków oraz stanowisk 
archeologicznych strefy WIII wraz ze strefami ochrony oraz objecie obszaru ochroną obszarową 
obiektów dziedzictwa i krajobrazu kulturowego (OKK30 „Zachodniopomorski Pas Nadmorski. 

Ograniczenia wynikające z konieczności ochrony zasobów dla środowiska 

Mając na względzie konieczność ochrony zasobów środowiska w procesie planistycznym oraz 
inwestycyjnym, należy uwzględnić następujące obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie: 

 ograniczenia wynikające z konieczności ochrony zasobów środowiska przyrodniczego  
i krajobrazu w granicach obszarów objętych formami ochrony przyrody ustanowionych zgodnie  
z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która reguluje również powoływanie 
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obszarów Natura 2000 oraz przygotowywanie planów ochrony i planów zadań ochronnych tych 
obszarów, a także zasady gospodarowania na tych obszarach, zasady ochrony i monitoringu, nadzór 
nad obszarami oraz zawiera przepisy karne za naruszanie zakazów obowiązujących w obrębie 
obszarów Natura 2000,  

 ograniczenia wynikające z zadań ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego, które obowiązują 
zgodne z Zarządzeniem Ministra Środowiska, 

 ograniczenie do niezbędnego minimum powstawania barier antropogenicznych i dążenie do 
zachowania istniejących i powstawania nowych lokalnych korytarzy ekologicznych, 

 uwzględnienie sąsiedztwa obszarów chronionych, a także chronionych pomników przyrody, 
 ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z konieczności ochrony zasobów wodnych 

ujęć wód podziemnych; zwiększony reżim ochronny obowiązuje we wszystkich ustanowionych 
strefach ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody – zgodnie z Ustawą z dnia  18 lipca  2001 r. 
Prawo  wodne, oraz przepisami odrębnymi, w szczególności Rozporządzeniem nr 4/2014 Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie 
ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Wapnica w gminie 
Międzyzdroje, 

 ograniczenia wynikające z ochrony gruntów rolnych w zakresie: ograniczania przeznaczania ich na 
cele nierolnicze, zapobiegania procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom  
w produkcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi, 
rekultywacji i zagospodarowania gruntów na cele rolnicze, zachowania torfowisk i oczek wodnych 
jako naturalnych zbiorników wodnych, ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania 
powierzchni ziemi – zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

 ograniczenia wynikające z ochrony gruntów rolnych przed nadmierną ich chemizacją gruntów, 
zwłaszcza w rejonach wysokotowarowych upraw rolnych – zgodnie Ustawą  
z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,  

 ograniczenia wynikające z zapobieganiu zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla 
środowiska, które mogą powstać w  wyniku  obrotu  i  stosowania  środków  ochrony roślin, 
ograniczenia wynikające z Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, 

 ograniczenia wynikające z ochrony gruntów leśnych w zakresie: ograniczaniu przeznaczania ich na 
cele nieleśne, zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom  
w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej i ruchów 
masowych ziemi, przywracaniu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów 
leśnych wskutek działalności nieleśnej, poprawianiu ich wartości użytkowej oraz zapobieganiu 
obniżania ich produkcyjności, ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi – 
zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

 ograniczenia wynikające z ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego – zgodnie  
z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o  ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami. 

Ograniczenia wynikające z występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska 
 ograniczenie na terenach podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych,  

tj. terenie pasa nadbrzeżnego brzegu wód morskich składającego się z pasa technicznego i pasa 
ochronnego oraz część terenu morskiej przystani rybackiej w Międzyzdrojach – zgodnie z Ustawą z 
dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. 
Zgodnie z ww. przepisami pas techniczny stanowi strefę wzajemnego, bezpośredniego 
oddziaływania wód morskich i lądu i jest przeznaczony do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z 
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wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Pas ochronny obejmuje obszar, w którym 
działalność człowieka wywiera bezpośredni wpływ na stan pasa technicznego. Obszar pasa 
technicznego może być wykorzystywany do innych celów niż wymieniony w art. 36 ust. 2 pkt 1 
ustawy o obszarach morskich, jedynie w uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego organu 
administracji morskiej, który jednocześnie określa warunki takiego wykorzystania,  

 ograniczenia dotyczące terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – 
zgodnie z Ustawą z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo  wodne, wszelkiego rodzaju zabudowa powinna być 
stopniowo eliminowana z dna dolin, szczególnie z obszarów zagrożenia powodziowego. Zarówno 
ze względów przyrodniczych, krajobrazowych jak i zagrożenie powodzią i podtopieniami, w 
obniżonych obszarach sąsiadujących z bezpośrednio z ciekami wodnymi nie powinny być 
lokalizowane budynki, a jedynie urządzenia terenowe starannie zaprojektowane,  

 ograniczenia wynikające ze stosowania rozwiązań eliminujących ryzyko wystąpienia awarii, 
mogącej wpłynąć negatywnie na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego – zgodnie 
z Ustawą z dnia 27  kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

 minimalizacji stopnia i łagodzenia skutków zasklepienia gleby poprzez: ograniczanie  
do niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej zabudową, zachowywanie lub tworzenie 
powierzchni biologicznie czynnych gleby, zdolnych do łagodzenia degradującego działania terenów 
zabudowanych i zanieczyszczeń środowiska – zgodnie z Ustawą z dnia 27  kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska, 

 podjęcie działań mających na celu zahamowanie niekorzystnych z punktu widzenia środowiska 
procesów związanych z niepożądaną i nadmiernie rozpraszającą się zabudową – przeciwdziałanie 
procesowi suburbanizacji,  

 przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi poprzez: 
ograniczanie tworzenia, powstałych w wyniku przemieszczania lub usuwania mas ziemnych i 
skalnych oraz odpadów wydobywczych, wykopów, wyrobisk, nasypów i zwałowisk, zapobieganie 
niszczeniu gleby, w tym mieszaniu jej poziomów genetycznych, które nie wynika z uprawy gruntów 
ornych, zapobieganie i ograniczanie niszczenia pokrycia terenu roślinnością, zapewnienie 
racjonalnego wykorzystania przemieszczanych lub usuwanych mas ziemnych i skalnych, 
zapewnienie racjonalnego wykorzystania warstwy próchnicznej gleb, głównie w kierunku 
odtworzenia i ulepszania gleb, ponowne kształtowanie funkcji lub przygotowanie do pełnienia 
nowych funkcji terenów, na których występuje niekorzystne przekształcenie naturalnego 
ukształtowania powierzchni ziemi – zgodnie z Ustawą z dnia 27  kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, 

 ograniczenia wynikające ze stosowanie rozwiązań służących eliminacji emisji zanieczyszczeń do 
poszczególnych komponentów środowiska, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji 
planowanego zagospodarowania – zgodnie z Ustawą z dnia 27  kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, Ustawą z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Ustawą z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach, ustawy   z  dnia   13 września  1996 r. o utrzymaniu  czystości  i porządku  w  
gminach,  

 rozbudowa zbiorczego systemu odprowadzania ścieków, w tym także wód deszczowych i 
roztopowych oraz pełne podłączenie wszystkich budynków do systemu kanalizacji – zgodnie z 
Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków 



 

 
 

52 
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBÓW WAPNICA, WICKO I WOLIŃSKI PARK NARODOWY, GMINA MIĘDZYZDROJE 

 działania zmierzające do ograniczenia infiltracji wód powierzchniowych i podziemnych przez 
zanieczyszczenia pochodzące ze spływu powierzchniowego i podziemnego – zgodnie z Ustawą z 
dnia  18 lipca  2001 r. Prawo  wodne oraz ustanowionymi dla obszaru planu przepisami odrębnymi, 
w szczególności strefie ochronnej ujęcia wody podziemnej. 

 uniemożliwienie niekontrolowanego wyrzucania odpadów poprzez zapewnienie sprawnego 
systemu ich usuwania – zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023, 

 ochrona powietrza oraz klimatu akustycznego przed niekorzystnym oddziaływaniem ciągów 
komunikacyjnych m.in. poprzez nasadzenia zieleni izolacyjnej oraz stosowanie właściwych 
nawierzchni – zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska – zgodnie 
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz z ustawą z  dnia   13 września  1996 r. o 
utrzymaniu  czystości  i porządku  w  gminach,  

 ochrona powietrza atmosferycznego w drodze ograniczenia emisji niskiej poprzez stosowanie 
możliwie najczystszych źródeł ciepła – zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności 
energetycznej,   

 kształtowanie nowej zabudowy w oparciu o lokalne wzorce zabudowy historycznej oraz spełnienie 
wysokich standardów architektonicznych oraz ładu przestrzennego dla istniejącej oraz nowej 
zabudowy i zagospodarowania, w zakresie form i materiałów oraz stanu technicznego, w celu 
zwiększenia walorów estetycznych krajobrazu antropogenicznego, 

 ograniczenia występujące przy realizacji inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii o 
mocy przekraczającej 500 kW – zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, 

 ograniczenia występujące przy realizacji inwestycji związanych z energetyką wiatrową pod 
względem odległości od budynków mieszkalnych i obszarów Natura 2000 – zgodnie z Ustawą z dnia 
20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, 

 realizacja inwestycji związanych z energetyką słoneczną, a w szczególności panelami  
fotowoltaicznymi na obszarach, położonych poza lasami i glebami klas II i III. 

9. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg projektowanego dokumentu oraz brak znaczących 
negatywnych oddziaływań na środowisko oraz na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru, nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie (art. 51 ust.2 pkt 3 lit. b ooś). 
 

10. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Ocenie skutków realizacji postanowień miejscowego planu służyć może również system pomiarów 
i ocen stanu środowiska objęty państwowym monitoringiem środowiska, którego podstawowym 
zadaniem jest dostarczanie informacji o aktualnym stanie środowiska i stopniu zanieczyszczenia jego 
poszczególnych komponentów.  
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11. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Sporządzenie prognozy związane jest z wykonaniem obowiązku, jaki nakłada art. 46 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 2022 r. poz. 1029 z późn. 
zm.), zwana dalej ustawą ooś. 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko opracowano dla projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Międzyzdroje [Wapnica], zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/568/22 
Rady Miejskiej z dnia 28 kwietania 2022 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/388/21 Rady Miejskiej  
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębów Wapnica, Wicko I Woliński Park Narodowy, gmina Międzyzdroje. 

Głównym celem sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest wskazanie przewidywanego 
wpływu na środowisko, jaki może mieć miejsce na skutek realizacji dopuszczonych w projekcie 
dokumentu zagospodarowania przestrzennego. Powyższe powinno być wypadkową ustaleń 
projektowanego dokumentu (zagospodarowania przyjętego w projekcie miejscowego planu) 
zderzonych z uwarunkowaniami środowiskowymi panującymi na wskazanym obszarze oraz w jego 
bezpośrednim sąsiedztwie. 

Zgodnie z projektem planu wyznacza się tereny elementarne: 

- MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
- M/U – tereny zabudowy mieszkaniowej zamieszkania zbiorowego i usług; 
- UT – tereny zabudowy i zagospodarowania turystycznego; 
- U – tereny zabudowy i zagospodarowania na potrzeby usług; 
- UO – teren zabudowy i zagospodarowania na potrzeby usług oświaty i wychowania; 
- UK – teren zabudowy i zagospodarowania na potrzeby usług kultury i kultu religijnego; 
- UA – teren zabudowy i zagospodarowania na potrzeby usług administracji; 
- PM – tereny zabudowy i zagospodarowania turystycznego związanego z nadwodnym 

położeniem; 
- TT – tereny infrastruktury technicznej. 
- KD i KS - tereny komunikacji i obsługi komunikacji. 

Obszar opracowania planu obejmuje wyłącznie zabudowane tereny jednostek osadniczych (Wapnica, 
Trzciągowo, Kępa) oraz teren mariny - portu jachtowego (w granicach Morskiego portu rybackiego  
w Wapnicy), oraz niewielkie fragnety terenów administracyjnych i gospodarczych znajdujących się  
w zarządzie Wolińskiego Parku Narodowego. Cały obszar opracowania planu położony w granicach 
obszaru specjalnej ochrony (OSO) - Natura 2000 „Wolin Uznam” (PLH320019). Znaczna północno-
wschodnia część obszaru opracowania planu znajduje się w zasięgu „podobszaru ochronnego B” 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 102) oraz w granicach strefy ochronnej dla ujęcia wody 
podziemnej w Wapnicy - bezpośredniej i pośredniej, ustanowionych w rejonach zasilania zbiornika  
w celu powstrzymania degradacji środowiska wód podziemnych i zachowania jej dobrej jakości. Obszar 
opracowania obejmuje również swoim zasięgiem tereny pasa nadbrzeżnego (technicznego i 
ochronnego) oraz tereny szczególnego zagrożenia powodzią. 
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Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera ocenę hipotetyczną, która oparta jest na założeniu 
pełnej realizacji ustaleń miejscowego planu, w wielkości i skali maksymalnej, na jakie dokument ten 
pozwala. W rzeczywistości projekt dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego oraz zakres jego ustaleń, tylko określa przeznaczenie terenów w strukturze 
przestrzennej gminy. 

Obszar opracowania znajduje się w peryferyjnej części platformy wschodnioeuropejskiej, której cechą 
charakterystyczną jest istnienie struktur negatywnych zwanych zagłębieniami perykratonicznymi. 
Podłoże rozcięte jest licznymi uskokami, wzdłuż których następuje migracja wód zasolonych z osadów 
cechsztynu. Struktury geologiczne Niecki Szczecińskiej powstały w miejscu, formowanego, od początku 
permu aż do końca kredy, basenu środkowopolskiego. 

Urozmaicona rzeźba obszaru gminy jest wynikiem różnorodnych procesów morfogenetycznych 
zachodzących podczas ostatniego zlodowacenia, w okresie postglacjalnym i holocenie. W rzeźbie terenu 
wyraźnie widoczne są dwie genetycznie odrębne jednostki. Wyższa i starsza powstała jeszcze w okresie 
lodowcowym tzw. wysoczyzna plejstoceńska oraz znacznie niższa i młodsza, uformowana podczas 
ostatnich kilku tysięcy lat - holoceńska Brama Świny. Obszar Bramy Świny położony jest między trzonami 
wysoczyzny Uznam i Wolin na wysokościach od depresyjnych do maksymalnie 5 m n.p.m. Składa się  
z dwóch form : delty wstecznej i mierzei. 

Gleby gminy Międzyzdroje zajmują obniżenie odpływowe w południowej części miasta Międzyzdroje 
oraz obniżenie doliny Trzciągowskiej i zboczy Wzgórz Wicko, Lubin, Wapnica. 

Przyrodnicza jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej w ujęciu taksometrycznym stanowi sumę 
punktacji bonitacyjnej poszczególnych elementów środowiska omawianych poniżej. Suma tych 
wskaźników decyduje o poziomie i możliwościach rozwoju produkcji rolnej. 

Obszar opracowania należy do regionu glebo-rolniczego – Dolina Odry i Zalewu Szczecińskiego. Wśród 
gruntów rolnych dominują w nim gleby kompleksu 6 i 7, a wśród użytków zielonych kompleks 3 z. Gleby 
kompleksu 6 żytniego słabego, stanowią przeważnie gleby murszowate i mady lekkie wykształcone na 
piaskach luźnych. W okolicach Wapnicy dominuje  kompleks 7 żytni bardzo słaby, który stanowią 
najczęściej gleby rdzawe lub brunatne kwaśne, masy bardzo lekkie wykształcone z piasków luźnych. 
Ponadto w części zachodniej planu występują dwa niewielkie obszary 3 kompleksu pszennego. 

Gmina Międzyzdroje oraz teren przeznaczony pod miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
znajduje się w całości w granicach Jednolitych Części Wód Powierzchniowych Przejściowych  
oznaczonych jako TWIWB8 o nazwie Zalew Szczeciński. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 
[Dz. U. z 2016 r., poz. 1967], jest to silnie zmieniona, monitorowana część wód powierzchniowych, 
charakteryzująca się złym stanem oraz zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Jako cele 
środowiskowe dla niniejszej JCWP określono dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. 

Gmina Międzyzdroje oraz teren przeznaczony pod miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
znajduje się w całości w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych oznaczonych jako PLGW60005, 
klasyfikowanych do rejonu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego. Zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry [Dz. U. z 2016 r., poz. 1967], jest to monitorowana część wód podziemnych, 
charakteryzująca się dobrym stanem ilościowym i chemicznym oraz zagrożeniem nieosiągnięciem celów 
środowiskowych.  
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W zasięgu obszaru objętego opracowaniem znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych „Wyspa 
Wolin”. 

Klimat rejonu gminy Międzyzdroje kształtowany jest, poza głównymi czynnikami geograficznymi 
(szerokość geograficzna, cyrkulacja atmosferyczna), pod wpływem Morza Bałtyckiego, w tym wód Zatoki 
Pomorskiej oraz Zalewu Szczecińskiego. Jego charakterystyczne cechy to duża wilgotność powietrza, 
zmienność pogody, duże różnice temperatur w ciągu doby (szczególnie wiosną). Według rejonizacji 
klimatycznej Cz. Koźmińskiego (2012) dla województwa zachodniopomorskiego Międzyzdroje, położone 
są w krainie I – Zalewu Szczecińskiego – obejmującej wyspy Uznam i Wolin oraz wąski pas przyległy do 
Zalewu Szczecińskiego. Wpływ morza objawia się wyrównanym profilem termicznym (małe amplitudy 
roczne i dobowe) w wyniku ochładzającego wpływu morza w lecie i ocieplającego w zimie oraz większej 
wilgotności powietrza, długim, ale późnym okresem wegetacyjnym, w porównaniu z pozostałą częścią 
województwa, dużą liczbą dni pochmurnych z zachmurzeniem warstwowym. Wiosna i lato są tu 
wyraźnie chłodniejsze, zimy stosunkowo łagodne i krótkie, a jesień znacznie dłuższa i ciepła. 

Na obszarze opracowania praktycznie brak jest terenów leśnych, które natomiast bezpośrednio graniczą 
z obszarem planu w  jego wschodniej i południowej części. Głownie występują tu tereny zabudowane i 
niewielkie fragmenty łąk i pastwisk przydomowych. Na obszarze planu brak jest cennych obszarów 
przyrodniczych.   

Natomiast na północy, poza granicami planu znajduje się siedlisko przyrodnicze „Ciepłolubne, 
śródlądowe murawy napiaskowe” (Koelerion glaucae)  kod  6120 oraz „Wydmy śródlądowe  
z murawami napiaskowymi” (Koelerion glaucae Koelerio-Corynephoretea canascentis)  kod 2330. 
Inicjalne murawy napiaskowe są zbiorowiskiem wtórnym. Powstają one na skutek zniszczenia borów 
sosnowych w efekcie działalności człowieka. Przy zaniku antropopresji, szybko postępująca sukcesja 
powoduje przemianę siedliska w ciepłolubne murawy napiaskowe, bory sosnowe lub wrzosowiska.  
Z kolei zbyt intensywna działalność człowieka powoduje całkowite zniszczenie roślinności i zanik 
siedliska. Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (6120) są to ubogie napiaskowe zespoły traw i 
ziołorośli, które występują na północno-wschodnich stokach Doliny Trzciągowskiej, gdzie występują w 
typowej wielko powierzchniowej postaci. Jest to siedlisko przyrodnicze priorytetowe. Siedliska 6120 
sąsiadują z siedliskiem 2330, które stanowi jeden z możliwych rezultatów jego sukcesji. Jednak  
w związku z całkowicie różną strukturą roślinności siedlisko 2330 (zwarta, wielogatunkowa darń), 
czynnikami warunkującymi jego istnienie (wypas) oraz odmiennymi warunkami środowiskowymi (brak 
procesów eolicznych, inny reżim wodny), metodyka stosowana dla obu siedlisk znacznie się różni.   

Rówież na północy, poza granicami planu, wzdłuż ulicy Nadbrzeżnej w miejscowości Wapnica, po jej 
zachodniej stronie zidentyfikowano płaty siedliska przyrodniczego „Ziołorośla górskie i ziołorośla 
nadrzeczne” (Adenostylion alliariae i Convolvuletalia sepium) kod 6430. Siedlisko to obejmuje ziołorośla 
niżowe, które tworzą charakterystyczne zbiorowiska welonowe - czyli wąskie okrajki roślin czepnych 
pomiędzy nadrzecznymi szuwarami, a zaroślami wiklinowymi oraz łęgami wierzbowymi w dolinach 
rzecznych. Głównym czynnikiem warunkującym tworzenie się takiej roślinności jest duża wilgotność 
podłoża, dostęp do światła. Największą wartość przyrodniczą mają typowe zbiorowiska welonowe 
występujące w kompleksie przestrzennym z nadrzecznymi łęgami. O ile same w sobie mogą być dosyć 
ubogie florystycznie i zawierać dosyć pospolite gatunki, to w szerszym ujęciu stanowią integralną cześć 
naturalnej zabudowy roślinnej dolin rzecznych (w tym przypadku jeziora Wicko), a ich zachowanie jest 
istotne dla utrzymania naturalnego przebiegu zachodzących tam procesów przyrodniczych, a także dla 
zachowania typowego krajobrazu nadrzecznego czy przyjeziornego. Podstawowym, aktualnym 
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zagrożeniem dla tego podtypu jest inwazja gatunków obcego pochodzenia. Potencjalnym zagrożeniem 
jest intensyfikacja rolnictwa, prowadząca do przekształcenia tych terenów m.in. w pastwiska, oraz 
ruderalizacji tych fitocenoz. 

Na obszarze jez. Wicko Wielkie i Małe, a tym samym w strefie przybrzeżnej opracowania, występuje 
siedlisko priorytetowe „Zalewy i jeziora przymorskie (laguny przybrzeżne)”, kod siedliska 1150-1. Brzegi 
Zalewu Szczecińskiego porastają zbiorowiska  roślinności  naczyniowej charakterystyczne dla zbiorników 
słodkowodnych. W pasie roślin wynurzonych (szuwary i oczerety) dominuje trzcina  pospolita oraz  
sitowie. Wśród roślin zanurzonych  dominują rdestnice, wywłócznik kłosowy, rogatek sztywny i osoka  
aloesowata. Zbiorowiska roślinności o liściach pływających tworzą: grążel, grzybienie białe i grzybieńczyk 
wodny. W planktonie  roślinnym  dominują  słodkowodne gatunki  okrzemek  i sinic.   

Ponadto w pasie przybrzeżnym jez. Wicko Wielkie i Małe, za południowo-zachodnią granicą obszaru 
opracowania występują dwa niewielkie obszary „Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe” (Ficario 
Ulmetum). Kod siedliska 91F0-2. Jest to siedlisko przyrodnicze niepriorytetowe. Łęgi opisywanego typu 
są istotnymi ostojami różnorodności biologicznej. Z tym typem ekosystemu związane  jest  
ponadprzeciętne  bogactwo  gatunkowe grzybów, porostów, a także owadów oraz zgrupowania ptaków. 
W zdominowanych przez świerk krajobrazach, łęgi wiązowo-jesionowe są często znaczącymi ostojami 
gatunków lasowych. Najistotniejszym zagrożeniem jest ich przekształcanie w tereny zabudowy. 

Po wschodniej granicy opracowania, tuż za jego granicą, znajduje się również niewielki fragment 
siedliska przyrodniczego „Kwaśna buczyna niżowa” (Luzulo-Fagenion). Kod siedliska 9110-1. Jest to 
siedlisko niepriorytetowe.  Kwaśne (acydofilne) buczyny niżowe należą do grupy ubogich lasów 
bukowych zarówno pod względem florystycznym, jak i siedliskowym. Jej drzewostan jest  zdominowany 
przez  buka,  który  również  w niższych  warstwach  osiąga znaczną przewagę ilościową nad innymi 
gatunkami drzew, których  rola  w  strukturze  omawianego  lasu  jest  nieznaczna.  Domieszkę  stanowią  
jedynie:  grab, dęby  –  częściej bezszypułkowy,  rzadziej szypułkowy. Zwarcie drzewostanu jest na ogół 
tak duże, że dolne warstwy zbiorowiska  są  słabo  rozwinięte.  Podszyt  ma  niewielkie  znaczenie albo 
wcale się nie wykształca.  

Duże znaczenie ochronne i krajobrazotwórcze na terenie obszaru mają zadrzewienia przydrożne. 
Najważniejszą funkcją alei przydrożnych jest redukcja stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych, co 
wpływa na jakość gleb, powietrza i wody. Są swoistymi wiatrochronami i „zielonymi” ekranami 
akustycznymi.  

Na obszarze opracowania dominują ptaki związane z polami, łąkami i pastwiskami, z występującymi w 
bezpośrednim sąsiedztwie wodami Zalewu Szczecińskiego z jez. Wicko Wielkie i Małe, w tym z bagnistą 
Deltą Wstecznej Świny oraz lasami Wolińskiego Parku Narodowego, a także w pewnym stopniu z 
zabudowaniami gospodarskimi miejscowości Wapnica. Większość występujących na obszarze 
opracowania ptaków i innych zwierzęt gnieździ się i lęgnie na obszarze pobliskich lasów znajdujących się 
poza obszarem opracowania, a w szczególności w obrębie rozlewiska wodno-błotnego Delty Świny.  

Najczęściej spotykanymi ptakami, na terenach przybrzeżnych opracowania są mewa srebrzysta, mewa 
pospolita oraz mewa śmieszka. Natomiast nad samym obszarem opracowania występują ptaki lądowe 
takie jak: wrona siwa, gawron, kos, pliszka siwa, szpak, kawka, kopciuszek, grzywacz, zięba, sroka, wróbel 
i jaskółki. W sąsiedztwie obszaru opracowania występuje bogata i urozmaicona awifauna. Spotykane są 
ptaki, zarówno gniazdujące i żerujące, jak też stada na wiosennych i jesiennych przelotach. Do stałych 
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mieszkańców tego terenu  zalicza się m.in. wronę siwą (Corvus cornix – ochrona częściowa), gawrona - 
Corvus frugilegus (ochrona częściowa), myszołowa zwyczajnego - Buteo buteo (ochrona ścisła), sikory –
Paridae (ścisła ochr. gat.). Ponadto występują tu również ptaki towarzyszące terenom zurbanizowanym, 
jak jaskółki dymówka  (Hirundo rustica - ochrona ścisła), jaskółka oknówka - Delichon urbica  (ochrona 
ścisła), kukułka - Cuculus canorus (ochrona gatunkowa), wróble - Passer domesticus  (ochrona ścisła), 
kawki (Corvus monedula), sroki - Picapica (ochrona częściowa), gołębie (latają tu stada gołębi 
hodowanych przez mieszkańców), występuje m.in. gołąb grzywacz (Columba palumbus). Ważną grupę 
stanowią również  ptaki związane z wodą i szuwarami – wodne i nadwodne, począwszy od kaczek po 
ptaki śpiewające, gniazdujące w pobliskich szuwarach. Na otwartych terenach powierzchni 
ugorowanych z roślinnością ruderalną występują natomiast takie ptaki jak: skowronek (Lauda arvensis), 
kuropatwa (Perdix perdix), stada szpaków (Sturnus vulgaris - ochrona ścisła) i inne ptaki krukowate 
(Corvidae).  

Z saków na obszarze opracowania spotyka się m.in. dzika (Sus scrofa), sarnę (Capreolus capreolus), 
jelenia (Cervus), lisa (Yulpes vulpes), zająca szaraka (Lepus europaeus) i królika (Oryctolagus cuniculus), 
a także nornicę (Myodes glareolus), myszy zaroślowe (Apodemus sylvaticus-ochrona częściowa), myszy 
polne (Apodemus agrariusz) oraz krety (Talpa europaea - chroniony z wyjątkiem ogrodów, upraw 
ogrodniczych, obiektów sportowych itp.) i jeże (Erinaceus europaeus - ochrona ścisła). W wielu 
miejscach, zwłaszcza na ciepłych miedzach i niewielkich skarpach obecne są ślimaki. Natomiast w strefie 
brzegowej jez. Wicko Wielkie i Małe obecne są płazy, a przede wszystkim żaby. 

Obszar opracowania charakteryzuje się również urozmaiconą fauna owadów takich jak: pasikoniki, 
koniki polne, a także motyle oraz komary, osy i muchy. Różnorodność siedlisk roślinnych, które są 
miejscem bytowania fauny stanowi zasadniczy czynnik rozstrzygający o ilości gatunków i liczebności 
poszczególnych populacji. Ponadto obszar opracowania po części pełni kluczową rolę jako biocentrum 
występowania i bytowania bezkręgowców i kręgowców. 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w granicach obszarów podlegających ochronie na mocy 
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.). 
Środowisko przyrodnicze stanowi ogół powiązanych ze sobą i wzajemnie oddziałujących na siebie 
elementów (powietrze, woda, litosfera, rośliny, człowiek). Wszystkie wymienione elementy nie rozwijają 
się samodzielnie, nawet te, które odgrywają przewodnią rolę w funkcjonowaniu środowiska. Wynikiem 
tego współdziałania są konkretne składowe krajobrazu (rzeźba, roślinność, zabudowa itd.). 

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody, projekty studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w 
części dotyczącej parku narodowego i jego otuliny wymagają uzgodnienia z dyrektorem parku 
narodowego w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę 
przyrody parku narodowego. 
 
W ramach analizowanego projektu miejscowego planu, w granicach Wolińskiego Parku Narodowego, 
znajdują się następujące tereny elementarne:  1PM.UA, 1.KS, 13.MN, 14.MN. 
 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 59 Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zadań 
ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego, jako jedne z zagrożeń zewnętrznych, zarówno 
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istniejących jak i potencjalnych, należy zaliczyć presję urbanizacji na tereny Parku [zagrożenie istniejące] 
oraz nadmierną presję antropogeniczą [zagrożenie potencjalne]. Jako sposoby eliminacji lub 
ograniczenia zagrożeń wskazuje się współdziałanie z organami samorządowymi w tym zakresie. 
Analizując ww. tereny pod kątem wskazanych zagrożeń, zarówno istniejących jak i potencjalnych, można 
śmiało stwierdzić, iż z punktu wiedzenia negatywnych oddziaływań nie będą one miały znaczenia, będzie 
ono pomijalne. Tereny te nie są zwartymi kompleksami parkowymi, a jedynie fragmentami działek, na 
których występuje już zabodowa i które sąsiadują z przekształocnymi terenami, towarzaszymi zwartej 
zabudowie w obrębie miejscowości.  

Mając powyższe na uwadze, można prognozować, że planowane zagospodarowanie nie wpływnie 
znacząco negatywnie na cele oraz przedmiot ochrony, dla ochrony których powołany został Woliński 
Park Narodowy. 

Odnosząc się do kwestii wpływu ustaleń miejscowego planu na obszar Natura 2000 Wolin i Uznam 
PLH320019 wyznaczonego w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych 
wyginięciem gatunków roślin i zwierząt, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 
Szczecinie jest na etapie tworzenia planu zadań ochronnych w części zlokalizowanej poza Wolińskim 
Parkiem Narodowym oraz będącej w zarządzie Nadleśnictwa Międzyzdroje. Obwieszczeniem z dnia 16 
września 2021 r., znak: WOPN-ON.6322.17.2021.RCh tutejszy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
poinformował o przyjęciu tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących 
przedmiotami ochrony w całym obszarze Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019, należy mieć głównie 
na względzie, iż w odniesieniu do obszarów Natura 2000 obowiązuje przepis art. 33 ust. 1 ustawy o 
ochronie przyrody zgodnie, z którym zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań 
mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele 
ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk 
gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, wpłynąć negatywnie 
na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność 
obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. Obszar Natura 2000 Wolin i Uznam 
PLH320019 to obszar o niepowtarzalnych wartościach przyrodniczych skupiający na swoim terenie 
rzadkie siedliska i związane z nimi fitocenozy, niejednokrotnie o zasięgu występowania ograniczonym 
tylko do tego obszaru. Charakteryzuje się ogromną różnorodnością ekosystemów lądowych, bagiennych 
i wodnych oraz bogatą florą (1135 gatunków roślin naczyniowych), w tym wielu gatunków prawnie 
chronionych, rzadkich bądź zagrożonych. Łącznie w obszarze zidentyfikowano 30 rodzajów siedlisk z 
Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, a wśród nich siedliska priorytetowe. Do takich należą: 
nadmorskie wydmy szare (doskonale wykształcone i zajmujące największą powierzchnię), nadmorskie 
wrzosowiska bażynowe, murawy kserotermiczne ze stanowiskami storczyków, żywe torfowiska wysokie, 
torfowiska nakredowe, bory i lasy bagienne. Ogółem wyróżniono tu ponad 60 zbiorowisk roślinnych 
o naturalnym charakterze (lasy, zarośla, zbiorowiska nabrzeżne, piaskolubne, wodnobłotne, słonorośla). 
Wybrzeże z wysokimi klifami w okolicach Lubina z roślinnością kserotermiczną podnosi walory 
przyrodnicze ostoi. 

Do podstawowych zagrożeń dla obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019 w SDF (Standardowy 
Formularz Danych) zaliczono leśnictwo, w tym usuwanie martwych i umierających drzew, tereny 
zurbanizowane, tereny zamieszkane, drogi i autostrady, a także kłusownictwo, zanieczyszczenia, porty, 
eutrofizację. Projekt przedłożonego miejscowego planu został sporządzony z należytą starannością 
mającą na celu zabezpieczenie ww. i stwierdzonych w najbliższym sąsiedztwie obszaru projektu planu 
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przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam PLH320019. Ponadto do ustaleń planu 
zostały wprowadzone zapisy stanowiące o tym, iż „dla całego obszaru objętego planem, znajdującego 
się w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Wolin i Uznam” (kod obszaru 
PLH320019), obowiązuje procedura oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000 
zgodnie z przepisami odrębnymi”. 

Rozwój procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym powoduje powstawanie różnorodnych 
relacji, zachodzących pomiędzy jego komponentami i sąsiadującymi z sobą poszczególnymi obszarami 
w różnym okresie czasu. W początkowej fazie przeważają krótkotrwałe, niestabilne zmiany zachodzące 
w środowisku. Mogą być one wywoływane przez rzadko pojawiające się zjawiska ekstremalne  
tj. powodzie, spiętrzenia sztormowe i związana z nimi abrazja brzegów klifowych. W kolejnym etapie 
rozwoju dominują stabilne, długo działające sprzężenia powodujące spowolnienie procesów. 
Najistotniejszym jest analiza czynników oddziaływujących oraz efektów ich działania, celem 
prognozowania późniejszych zmian jakie mogą zaistnieć w środowisku przyrodniczym. 

Charakterystycznym dla gminy Międzyzdroje jest mały stopień przekształcenia krajobrazu. Pomimo 
gospodarczej działalności człowieka i przemiany struktury drzewostanu, żyzne siedliska zajmują lasy 
tworzące geokompleksy zbliżone do naturalnych. Lasy te wchodzą w skład Wolińskiego Parku 
Narodowego. 

Rozpoznanie stanu antropizacji środowiska przyrodniczego obszaru gminy Międzyzdroje wskazuje na 
zróżnicowany stopień jego przekształcenia. Ze względu na brak aktualnych danych niemożliwa jest 
obiektywna ocena stanu zanieczyszczenia najistotniejszych komponentów środowiska przyrodniczego, 
tj. powietrza atmosferycznego i hałasu oraz wód podziemnych. Głównym źródłem zanieczyszczeń i 
hałasu jest ruch komunikacyjny, szczególnie wzmożony w sezonie letnim. 

Biorąc pod uwagę typowo osadniczy charakter obszaru opracowania i fakt, że tylko 0,5% obszaru gminy 
jest zurbanizowany, należy stwierdzić, że najsilniej przekształcone środowisko przyrodnicze występuje 
w miejscowości Międzyzdroje oraz w zachodnim paśmie gminy, obejmującym miejscowości: Zalesie, 
Wicko, Wapnica, Trzciągowo. Znaczna powierzchnia gminy znajduje się na terenach leśnych,  
w tym Wolińskiego Parku Narodowego. Ma to niewątpliwie ogromny wpływ na warunki bioklimatyczne 
życia człowieka. Ogólnie obszary zadrzewione charakteryzują się zmniejszonymi amplitudami 
temperatur, większą wilgotnością powietrza, a przede wszystkim mniejszymi prędkościami wiatrów.  

Obszar opracowania planu obejmuje swym zasięgiem tereny miejscowości Wapnica (Wapnica, 
Trzciągowo, Kępa). Granicę opracowania od północy, zachodu i południa wyznaczają tereny 
zainwestowane miejscowści Wapnica, Trzciągowo, Kępa i łączące je drogi,  od zachodu zaś brzeg jez. 
Wicko Wielkie. Plan nie obejmuje terenów rolnych oraz obszarów cennych środowiskowo położonych 
na północ i południe oraz pomiędzy miejscowościami Wapnica, Trzciągowo, Kępa.  

Do sporządzenia planu przystępuje się w celu sformułowania ustaleń sankcjonujących wykształconą już 
strukturę funkcjonalno-przestrzenną miejscowości uwidocznioną w studium oraz w celu zabezpieczenia 
ich przed presją inwestycyjną. 

W przypadku dokumentów planistycznych, jakimi są: studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
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transgraniczne oddziaływanie może wystąpić właściwie tylko w przypadku gmin, których granice są 
jednocześnie granicami państwa. 

Zgodnie z przepisami opracowywany dokument nie będzie wywierał oddziaływania transgranicznego. 

Zasadniczym celem sformułowania ustaleń planu miejscowego będzie usankcjonowanie wykształconej 
już struktury funkcjonalno-przestrzennej miejscowości uwidocznionej w studium oraz zabezpieczenie 
ich przed presją inwestycyjną. Ponadto uwzględnione zostaną uwarunkowania środowiskowe, 
przyrodnicze, historyczno-kulturowe, infrastrukturalne i sformułowane zostaną stosowne ustalenia  
w zakresie ochrony obszarów i obiektów wymagających ochrony, w tym zasobów wód podziemnych, 
zabezpieczenia infrastruktury technicznej i inne wynikające z przepisów odrębnych. 

W związku z powyższym, już na obecnym etapie, można założyć, że prognozowane oddziaływania będą 
miały pozytywny charakter, rozumiany jako powodujący poprawę stanu środowiska w stosunku do jego 
stanu wyjściowego. 

Działania minimalizujące (zapobiegawcze, ograniczające) polegają na ograniczeniu lub wyeliminowaniu 
negatywnego oddziaływania na środowisko, które może wystąpić w efekcie realizacji ustaleń 
wskazanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  

Należy podkreślić, że ogólny charakter planu ma na celu wprowadzenie ustaleń, które będą 
sankcjonowały wykształconą już strukturę funkcjonalno-przestrzennej miejscowości uwidocznionej w 
studium oraz ograniczać negatywnych oddziaływań związanych z presją antropogeniczną. 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, środowisko naturalne na obszarze opracowania jest obecnie  
w dobrym stanie, a działań naprawczych wymagają jedynie wybrane komponenty. 

Biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg projektowanego dokumentu oraz brak znaczących 
negatywnych oddziaływań na środowisko oraz na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 
oraz integralność tego obszaru, nie przedstawiono rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych 
w projektowanym dokumencie. 

Ocenie skutków realizacji postanowień miejscowego planu służyć może również system pomiarów 
i ocen stanu środowiska objęty państwowym monitoringiem środowiska, którego podstawowym 
zadaniem jest dostarczanie informacji o aktualnym stanie środowiska i stopniu zanieczyszczenia jego 
poszczególnych komponentów. 
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