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1. Wstęp
Ekspertyza niniejsza została opracowana na zlecenie Prezydenta Miasta Kołobrzeg, w
związku z toczącym się postępowaniem nad przyjęciem i uchwaleniem „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg”.
Dotyczy ona Obszaru Górniczego „Mirocice” oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa.
Opracowanie stanowi materiał uzupełniający i pomocniczy dla przyjęcia i uchwalenia
zapisów zawartych w projekcie studium.

2. Cel i zakres opracowania
Celem

ekspertyzy

jest

analiza

zapisów

zawartych

w

projekcie

„Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg”,
dopuszczającym różne działalności gospodarcze i inwestycyjne na terenach obszaru
górniczego „Mirocice”, pod kątem ich potencjalnego wpływu na złoże borowiny.
Ekspertyzę przygotowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Urząd
Miasta Kołobrzeg, strony postępowania administracyjnego oraz zainteresowane podmioty i
osoby fizyczne. W opracowaniu wykorzystano również dane literaturowe, informacje
internetowe oraz doniesienia medialne. W ramach przygotowania ekspertyzy nie
prowadzono własnych (szczegółowych) badań, ograniczając je do wizji lokalnej, wywiadu
terenowego i obserwacji o charakterze przeglądowym. Należy zaznaczyć, że mimo
licznych opracowań dokumentacyjnych, stan rozpoznania obiektu jest daleko
niewystarczający i wymaga uzupełnienia w przyszłości, na co autorzy zwracają uwagę
w

rozdz. 9 opracowania. Trzeba także wyraźnie wskazać, że istniejące luki w

rozpoznaniu, wynikające z zaniedbań w latach poprzednich, nie powinny być powodem
i podstawą do wstrzymywania prac nad uchwaleniem Studium.
Uzupełniające badania są niezbędne dla przyszłej kompleksowej ochrony złoża
borowiny. Niektóre z rezultatów przyszłych badań będą możliwe do zinterpretowania i
wykorzystania dopiero w wyniku wieloletnich obserwacji monitoringowych.
Na mapie poniżej przedstawiono obszar objęty analizą.
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Ryc. 1. Mapa dokumentacyjna obszaru objętego ekspertyzą.
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3. Przegląd materiałów objętych analizą
Jak już wyżej wspomniano, ekspertyza hydrogeologiczna dotycząca prognozy
potencjalnego wpływu realizacji zapisów w projekcie studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg na złoże borowiny Obszaru
Górniczego „Mirocice” została wykonana przede wszystkim w oparciu o dostępne
materiały archiwalne. Pełen wykaz dostępnych i wykorzystanych materiałów został
zamieszczony na końcu opracowania (rozdz. 11). Obejmuje on prace naukowe z zakresu
hydrologii, hydrogeologii, klimatologii, geomorfologii, dokumentacje i opracowania
wykonane dla rejonu złoża borowiny „Kołobrzeg” oraz szereg opinii, uwag i komentarzy.
Szczególnie wartościowe były opracowania zawierające wyniki wierceń wykonanych w
rejonie złoża, wyniki analiz fizyko-chemicznych wód i gruntów, a także wyniki obliczeń
bilansu wodnego wykonane dla złoża borowiny (Dąbrowski, 2010, Kołodziej, Grochowski,
2008, Czaja, 2010).

4. Podstawowe przepisy prawne
Dla

przygotowania i przeprowadzenia procesu administracyjnego związanego z

przyjęciem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
przygotowania i prowadzenia działań inwestycyjnych, eksploatacji obiektów na obszarze
objętym

studium,

podlegających

a

także

ochronie

prowadzenia

prawnej

aktywnej

obowiązuje

ochrony terenów i

szereg

przepisów

obiektów

zarówno

prawa

wspólnotowego, jak i krajowego. Szczególne znaczenie mają akty prawne bezpośrednio
związane z działaniami związanymi z realizacją zapisów studium. Istotne znaczenia mają
również przepisy powiązane. Poniżej przedstawiono najważniejsze, obowiązujące w tym
zakresie akty prawne:

W zakresie prawa europejskiego:


DYREKTYWA RADY 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny
wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na
środowisko.



DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony
siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
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DYREKTYWA RADY 97/11/EC z dnia 3 marca 1997 r. poprawiająca Dyrektywę
85/337/EEC w sprawie oceny skutków dla środowiska niektórych publicznych i
prywatnych przedsięwzięć.



DYREKTYWA 2004/35/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 21
kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do
zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu.



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE z dnia 30
listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa. Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej L. 20/7 z dnia 26.01.20101.



DYREKTYWA 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie
polityki wodnej.



DYREKTYWA RADY 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.



DYREKTYWA RADY 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania
ścieków komunalnych.



DYREKTYWA RADY 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
składowania odpadów.



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 94/62/WE z dnia 20
grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.



DYREKTYWA RADY 94/31/WE z dnia 27 czerwca 1994 r. zmieniająca dyrektywę
91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych.



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 94/62/WE z dnia 20
grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.



Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej z
dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku.

W zakresie prawa krajowego:
Ustawy:
 Ustawa z 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
 Ustawa z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz.U. 2000 nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

1 Dyrektywa 2009/147/WE zastąpiła w grudniu roku 2009 obowiązującą wcześniej Dyrektywę 79/409/EEC,
zwaną Dyrektywą Ptasią, na mocy której utworzono w krajach członkowskich Wspólnoty sieć obszarów SPA
(w Polsce Obszary Specjalnej Ochrony).
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 Ustawa z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r.
nr 25 poz. 150 z późn. zm.).
 Ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151
poz. 1220).
 Ustawa z 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(Dz.U. nr 75 poz. 493 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych
(tekst jednolity Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1222, z późn. zm.).
 Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 647).
 Ustawa z 18.07.2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 nr 0 poz.145).
 Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz.858 z późn.
zm.).
 Ustawa z 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z
2004 r nr 121 poz.1266 z późn. zm.).
 Ustawa z 28.09.1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2011 nr 12 poz. 59).
 Ustawa z 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981).
 Ustawa z 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243 z
późn. zm.).
 Ustawa z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. 2012 nr 0 poz. 391).


Ustawa z 11.05.2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr
63, poz. 638 z późn. zm.).

 Ustawa z 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie
depozytowej (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 90 poz. 607).
 Ustawa z 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).
 Ustawa z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162
poz. 1568 z późn. zm.).
 Ustawa z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz.
1623 z późn. zm.).
 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity
Dz.U. 2012 nr 0 poz. 651).
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Podstawowe akty wykonawcze

Oceny oddziaływania na środowisko:
 Rozporządzenie Rady Ministrów z 09.11.2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213 poz. 1397).

Ochrona przyrody:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz.U. 2012 nr 0, poz. 81).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 września 2004 r w sprawie gatunków
dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 w sprawie kryteriów
oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. Nr 82 poz.501).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 w sprawie rodzajów
działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia (Dz. U. Nr 103
poz.664).
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia,
jako obszary Natura 2000 (Dz. U. Nr 77 poz. 510).

Ochrona środowiska gruntowego i glebowego:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.09.2002 r w sprawie standardów jakości
gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. nr 165 poz. 1359).
Geologia, górnictwo i ochrona złoża:
 Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz.U. nr
00 poz. 511).

Gospodarka wodno-ściekowa:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24.07.2006 r w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie
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substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz.
984).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20.08.2008 r w sprawie sposobu klasyfikacji
stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. nr 162 poz. 1008).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28.07. 2008 r w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. nr 143 poz. 896).
 Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61,
poz. 417).
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z 14.07 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17.08.2006 r. w sprawie zakresu
instrukcji gospodarowania wodą (Dz. U. nr 150, poz. 1087).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska
wodnego, których
wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. Nr 233, poz. 1988).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Gospodarka odpadami (przepisy ogólne):
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 r w sprawie katalogu odpadów
(Dz.U. nr 112 poz. 1206).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.12.2001 r. w sprawie rodzajów odpadów
lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz
kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną
ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 23.12.2003 r. w
sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają
zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. Nr 16, poz. 154).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13.05.2004 r. w sprawie warunków, w
których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 04.08.2004 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz.
1968).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 25.10.2005 r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U.
Nr 219, poz. 1858).
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.04.2006 r w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym nie będącymi przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych
metod ich odzysku (Dz.U. nr 75 poz. 527).

Odzysk i unieszkodliwianie:
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.03.2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz.
U. Nr 37, poz. 339).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.03 2006 r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz.
356).

Składowanie
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów,
które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz.U. nr 191 poz. 1595).
 Rozporządzenie
Ministra
Środowiska
z
24.03.2003
r.
w
sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i
zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów
(Dz. U. Nr 61, poz. 549).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 07.09.2005 r. w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku
odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553).

Ochrona powietrza


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 880).



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w
których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga
pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881).



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz.U. 2011 nr 95 poz. 558).



Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03.03.2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).



Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26.01.2010 r. w sprawie
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

wartości
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Ochrona przed hałasem
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120 poz. 826).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /Dz. U.
z 2012 r. Nr 0, poz. 1109/.
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej
wody /Dz. U. nr 206, poz. 1291/.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie
emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202, z późn. zmianami).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w
środowisku
przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową,
lotniskiem lub portem /Dz. U. Nr 140 poz. 824 z późn. zmianami/.
 PN-ISO 9613-2: „Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni
otwartej, Część 2: Ogólna metoda obliczeniowa”.
 Instrukcja ITB nr 311. Prognozowanie hałasu emitowanego z obszaru dużych źródeł
powierzchniowych, rozdz.6. Wydawnictwa ITB - Warszawa 1991.
 Instrukcja ITB nr 338. Metody określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w
środowisku. Wydawnictwa ITB – Warszawa 1996.

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania i
dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192 poz. 1883).

Bezpieczeństwo:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.12.2002 r. w sprawie poważnych awarii
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
(Dz.U. 03.5.58).
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 09.04.2002 r w sprawie rodzajów i ilości
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o
zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U.nr 02.58.535).
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 Rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121,
poz. 1139).
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719).

Badania i pomiary:
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 04.11.2008 r. w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej
wody (Dz. U. z 2008 r. nr 206 poz. 1291).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 19.11.2008 r. w sprawie rodzajów wyników
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i
innych danych oraz terminów i sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366).
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12.11.2007 r. w sprawie zakresu i sposobu
prowadzenia

okresowych

badań

poziomów

pól

elektromagnetycznych

w

środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645).

5. Sytuacja prawna obiektu
W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) złoża kopalin podlegają ochronie,
której naczelnym zadaniem jest ich zabezpieczenie dla obecnej lub przyszłej eksploatacji
(art. 72 ust. 1pkt 2). Ochrona złoża przeznaczonego do eksploatacji odkrywkowej polegać
powinna na wyłączeniu spod inwestycji (zabudowy oraz infrastruktury technicznej
niezwiązanej z działalnością górniczą) gruntów położonych w jego granicach.
W mieście Kołobrzeg występują dwie kopaliny, zaliczone do kopalin podstawowych –
leczniczych:
 wody lecznicze mineralne (solanki),
 torfy borowinowe – peloidy,
dla których utworzono obszary i tereny górnicze.
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Obszar górniczy „Mirocice” dla złoża torfu leczniczego został utworzony decyzją
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej dnia 30.07.1977 r. i ma powierzchnię 2 147 750 m2
(zał. tekst.1).
Obszar ten został utworzony w oparciu o dokumentację z 1976 r. (skan dokumentów
jest mało czytelny, w związku z czym nie załączono go do opracowania). Na rycinie 1
przedstawiono granice obszaru i terenu górniczego.
W 1991 roku decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej nr TIU-G/60/91 z dnia
29.03.1991 r. dla złoża leczniczych wód mineralnych utworzono obszar górniczy
“Kołobrzeg II” (brak kopii dokumentu źródłowego w udostępnionych materiałach).
27 października 1992 r. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa udzielił Uzdrowisku Kołobrzeg SA koncesję nr 45/92 na eksploatację wód
leczniczych oraz koncesję nr 46/92 na wydobywanie torfów leczniczych, objętych
obszarem górniczym Mirocice (zał. tekst. 2). Koncesje zostały wydane na 20 lat. W
ramach koncesji 46/92 został utworzony obszar górniczy „Mirocice” o powierzchni 2 147
750 m2. Zapisy koncesji 46/92 zostały zmienione decyzją Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr DG/hg/JW/487 – 2876/99 z dnia 09.08.1999 r. (zał.
tekst. 3).
Decyzją nr WOŚ III 7422 44 2012 WP z dnia 23.10.2012. Marszałek Województwa
Zachodniopomorskiego zmienił warunki koncesji, ustalając m. in. jej ważność do
26.10.2032 r (zał. tekst. 4). Procedura zmiany koncesji została przeprowadzona zgodnie z
obowiązującymi przepisami i uzyskała pozytywne opinie i wymagane uzgodnienia (zał.
tekst. 5-6).
Teren górniczy „Kołobrzeg” o powierzchni 72 780 142 m2 został ustalony
Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1991 r., a decyzją
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr DG/hg/JW/4872876/99 z dnia 09.08.1999 r. utworzony został teren górniczy „Kołobrzeg” obejmujący
obszar górniczy „Kołobrzeg II” i obszar górniczy „Mirocice” (brak kopii dokumentu
źródłowego w udostępnionych materiałach).
Granice obszaru górniczego „Mirocice”
Złoże torfu leczniczego - borowiny, dla którego zaprojektowano i utworzono obszar
górniczy „Mirocice” leży ok. 3,5 km na wschód od centrum miasta, przy szosie Kołobrzeg13

Koszalin. Geograficznie leży ono w pasie nizin nadmorskich i wchodzi w skład regionu
fizjograficznego Pobrzeża Słowińskiego.
Wycinek torfowiska, który stanowi złoże borowiny ograniczony jest od północy
nasypem toru kolejowego linii Kołobrzeg-Koszalin, a na południu nasypem toru KołobrzegBiałogard i przecięty jest nasypem szosy Kołobrzeg- Koszalin. Granice wschodnia i
zachodnia złoża są granicami występowania naturalnego zatorfienia, z wyjątkiem
krótkiego

odcinka

w

rejonie

południowo-

wschodnim,

gdzie

granica

obszaru

wytypowanego na złoże borowiny przecina torfowisko. Niemalże cały obszar górniczy leży
w granicach miasta Kołobrzeg, a jedynie niewielki skrawek zajmuje teren gminy
Kołobrzeg.
Część południowa złoża, położona miedzy torem kolejowym Kołobrzeg- Białogard a
szosą Kołobrzeg- Koszalin jest własności Uzdrowiska Kołobrzeg S.A. (dz. nr 3/2; 3/3; 3/4
obr. 20), natomiast część północna jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
Obszar górniczy utworzono dla ochrony złoża borowiny, ze względu na potrzebę
zachowania jej właściwości fizyczno-chemicznych oraz czystości bakteriologicznej
wymaganej w lecznictwie balneologicznym.
Wytyczony obszar górniczy, zgodnie z aktualnym projektem zagospodarowania złoża
„umożliwia

ochronę

złoża

przed

szkodliwymi

skutkami

innej

działalności

gospodarczej”.
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Ryc. 2. Granice obszaru i terenu górniczego (na podstawie zaktualizowanego Projektu Zagospodarowania Złoża z 2012 r.).

Tab. 1. Zestawienie współrzędnych obszaru górniczego „Mirocice”

Nr punktu
1’ (31)
2’ (32)
3’ (33)
4’ (34)
5’ (35)
6’ (36)
7’ (37)
8’ (38)
9’ (39)

OBSZAR GÓRNICZY „MIROCICE”
Układ 1965
Układ 1992
X
Y
X
Y
6 066 825
3 410 175
707 536,572
279 198,478
6 066 900
3 410 775
707 594,574
279 800,371
6 066 925
3 411 075
707 611,080
280 100,964
6 066 800
3 411 350
707 478,351
280 372,323
6 066 475
3 411 075
707 161,254
280 088,237
6 065 075
3 411 225
705 757,552
280 198,592
6 064 750
3 410 725
705 446,813
279 689,593
6 065 350
3 409 950
706 068,496
278 931,850
6 066 325
3 409 950
707 043,126
278 959,422

Granice terenu górniczego „Kołobrzeg”

Teren górniczy „Kołobrzeg” o powierzchni 72 780 142 m2 ustalony Zarządzeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1991 r., jest wspólny dla złoża torfu
leczniczego i złoża wód leczniczych. Wspólny teren górniczy w większości znajduje się w
obszarze administracyjnym miasta Kołobrzeg. W zasięgu terenu górniczego znajdują się
również Dźwirzyno oraz część gminy wiejskiej Kołobrzeg o charakterze rolniczym. W
następstwie tego, w obrębie obszaru górniczego występuje zabudowa i infrastruktura
miejska i wiejska, tereny rolnicze i leśne oraz bagienne nieużytki.
Tab. 2. Zestawienie współrzędnych terenu górniczego „Kołobrzeg”
Zestawienie współrzędnych
terenu górniczego
"KOŁOBRZEG" dla złoża
borowiny i wody mineralnej
Układ 2000
Nr
pkt.

Współrzędne
X

Y

Zestawienie współrzędnych terenu
górniczego "KOŁOBRZEG" dla złoża
borowiny i wody mineralnej
Układ 92
Współrzędne

Nr
pkt.

X

Y

1

6003231,57 5525368,36

1.

705447,457

264 282,589

2

6003866,13 5527461,35

2.

705962,592

266 408,191

3

6004008,81 5528612,85

3.

706039,886

267 565,931

4

6004019,23 5531098,70

4.

705909,620

270 048,412

5

6004237,73 5532278,06

5.

706061,042

271 238,244

6

6005111,92 5534354,27

6.

706816,362

273 360,568

7

6005900,21 5535517,48

7.

707537,574

274 566,504

8

6006462,15 5536106,84

8.

708065,263

275 186,703

9

6006390,29 5537454,50

9.

707917,257

276 528,102

10

6006667,84 5538952,33

10.

708109,599

278 039,193

11

6007567,52 5541928,23

11.

708839,429

281 061,105

12

6007994,89 5543947,06

12.

709151,863

283 100,775

13

6006666,63 5544735,04

13.

707781,194

283 812,295

14

6006481,54 5544205,04

14.

707626,391

283 272,700

15

6006394,08 5543237,07

15.

707593,846

282 301,385

16

6006632,03 5542454,97

16.

707875,660

281 534,041

16

17

6006237,81 5541605,74

17.

707560,126

280 663,909

29

6005687,70 5541081,08

29.

707010,604

280 108,986

6')36) 6004441,70 5541241,44 6'(36) 705757,552

280 198,592

7'(37) 6004102,66 5540750,82 7'(37) 705446,813

279 689,593

8'(38) 6004680,48 5539959,08 8'(38) 706068,496

278 931,850

28

6005405,22 5539938,55

28.

706793,221

278 952,352

20

6005211,34 5539098,65

20.

706647,181

278 102,860

21

6004271,06 5538750,12

21.

705728,134

277 532,874

22

6002892,88 5538659,11

22.

704357,322

277 532,874

23

6000088,65 5536787,67

23.

701663,444

275 505,850

24

5999486,40 5536364,53

24.

701086,089

275 049,334

25

5999363,26 5529194,69

25.

701368,687

267 884,018

26

5999592,07 5528442,86

26.

701639,663

267 146,323

27

6000440,91 5527153,22

27.

702560,139

265 906,742

1

6003231,57 5525368,36

1.

705447,457

264 282,589

P= 71 483 111m²
Zestawienie współrzędnych
obszaru górniczego
"MIROCICE"
dla
złoża borowiny - Układ 2000
Nr
pkt.

Współrzędne
X

Y

Zestawienie współrzędnych obszaru
górniczego "MIROCICE"
dla złoża borowiny - Układ 92
Nr
pkt.

Współrzędne
X

Y

1'

6006161,32 5540142,23 1'(31) 707536,572

279 198,478

2'

6006253,29 5540739,90 2'(32) 707594,574

279 800,371

3'

6006286,78 5541039,09 3'(33) 707611,080

280 100,964

4'

6006169,61 5541317,54 4'(34) 707478,351

280 372,323

5'

6005836,94 5541051,84 5'(35) 707161,254

280 088,237

6'

6004441,70 5541241,44 6'(36) 705757,552

280 198,592

7'

6004102,66 5540750,82 7'(37) 705446,813

279 689,593

8'

6004680,48 5539959,08 8'(38) 706068,496

278 931,850

9'

6005655,13 5539931,47 9'(39) 707043,126

278 959,422

1'

6006161,32 5540142,23 1'(31) 707536,572

279 198,478

P= 2 228 834 m²

Na złożu borowiny „Kołobrzeg” znajduje się filar ochronny utworzony dla szosy
Kołobrzeg- Koszalin, która przebiega przez centralną część torfowiska. Szerokość filara
ochronnego ustalono na 50 m od krawędzi szosy, po obu jej stronach, na całej długości
złoża borowiny. Powierzchnia filara wynosi 50 000 m2, natomiast zasoby w filarze
(nieprzemysłowe) wynoszą 208 000 ton

(zdaniem autorów ekspertyzy, sam fakt

utworzenia filara nie zapewnia pełnej ochrony złoża - podobny pogląd wyraża w swej opinii
z sierpnia 2012 r. prof. Józef Górski).
W roku 2012, w związku z wnioskiem koncesyjnym, opracowany został nowy
projekt zagospodarowania złoża torfu leczniczego (borowiny) w miejscowości Kołobrzeg.
W projekcie przedstawiono optymalny wariant wykorzystania zasobów złoża, z
uwzględnieniem geologicznych warunków jego występowania, wymagań w zakresie
ochrony środowiska, bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa życia i zdrowia
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ludzkiego, technicznych możliwości oraz ekonomicznych uwarunkowań wydobywania
kopaliny. Projekt określa również zagrożenia dla złoża oraz warunki eksploatacji kopaliny.
Według informacji zawartych w projekcie „napływ wód powierzchniowych zagraża w
stosunkowo niedużym stopniu. Na odcinku, gdzie granica złoża borowiny przebiega oraz
gdzie stanowią ją nasypy torów kolejowych zagrożenie takie nie występuje. Zagrożenie to,
występuje jedynie na odcinkach, gdzie granica złoża pokrywa się z naturalną granicą
torfowiska. Na odcinkach od punktu 1 do 4 oraz od 7 do 8 granica obszaru górniczego
przebiega wzdłuż nasypów torów kolejowych, które oddzielają złoże borowiny od dalszych
części torfowiska (pokrywa się na tych odcinkach z granicami złoża borowiny). Pod
nasypami wykonane są przepusty dla rowów odwadniających. Kierunki spływu wód w
rowach są w obydwu przypadkach od złoża borowiny na zewnątrz, poza nasypy torów
(zgodnie z naturalnym nachyleniem powierzchni terenu). Zanieczyszczenie złoża wodami
spływowymi z wymienionych kierunków nie występuje. Natomiast na odcinkach między
punktami 4 i 7 oraz 8 i 1 granica obszaru górniczego przebiega w pewnej odległości od
granicy złoża borowiny i obejmuje zbocze wysoczyzny nachylone ku złożu (szczególnie
pagórek o wysokości do 15 m n.p.m. wrzynający się klinem w głąb złoża). W celu
zabezpieczenia złoża przed napływem wód zanieczyszczonych, należy na tych odcinkach
pozostawić odpowiedniej szerokości ochronny pas terenu, na którym działalność
gospodarcza byłaby ograniczona” .
Strefy Ochrony Uzdrowiskowej
W Uzdrowisku Kołobrzeg, dla szczególnej ochrony kopalin, jakimi są solanki oraz
borowina, a także dla celów związanych z ochroną walorów uzdrowiskowych, zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych wyznaczono strefy
ochrony uzdrowiskowej A, B i C, przyjęte uchwałą nr L/673/10 Rady Miasta Kołobrzeg z
dnia 29 września 2010 r. (zał. tekst. 7). Zasięg poszczególnych stref zawiera plansza nr 2,
stanowiąca załącznik do projektu studium (ryc. 3).
Strefa ochronna „A”
Ze względu na specyfikę i urbanizację niektórych obszarów miasta Kołobrzeg, strefę
„A” Uzdrowiska podzielono na dwie strefy:
 wschodnią, oznaczoną symbolem „Aw”,
 zachodnią, oznaczoną symbolem „Az”.
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Na podstawie art. 38 ust. 1

wspomnianej wyżej ustawy o lecznictwie

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, w strefie ochrony uzdrowiskowej „A” procentowy udział terenów
zielonych nie może wynieść mniej niż 65%. Według przeprowadzonych obliczeń
wykazano, że procentowy udział terenów zielonych na terenach stref „Aw” i „Az” jest
wyższy niż minimalnie ustawowo wymagany i wynosi 76%.
Strefa ochronna „B”.
Strefa ochronna „B” została wydzielona w Uzdrowisku Kołobrzeg z uwzględnieniem
specyfiki zagospodarowania terenu, a w szczególności jego zurbanizowania.
Strefa ochronna „B” dzieli się na dwie strefy:
 wschodnią, oznaczoną symbolem „Bw”,
 zachodnią, oznaczoną symbolem „Bz”.
Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych, w strefie ochrony uzdrowiskowej „B” procentowy udział terenów
zielonych nie może być mniejszy niż 50%.
Przy przeprowadzonych dokładnych analizach i obliczeniach dla potrzeb Statutu
Uzdrowiska miasta Kołobrzeg w strefie ochronnej „B” tj.: „Bw” i „Bz”, wykazano, że
procentowy udział terenów zielonych zostaje w mieście Kołobrzeg zachowany.
Strefa ochronna „C”.
Strefa ochronna „C” wydzielona została w Uzdrowisku Kołobrzeg z uwzględnieniem
specyfiki zagospodarowania terenu, jego zurbanizowania oraz położenia stref ochronnych
„A” i „B”.
Strefa ochrony uzdrowiskowej „C” jest strefą przyległą do strefy ochrony
uzdrowiskowej „B” i stanowi jej otoczenie oraz obszar mający wpływ na zachowanie
walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców
leczniczych. Procentowy udział terenów biologicznie czynnych w tej strefie zgodnie z
wytycznymi ww. ustawy powinien wynosić nie mniej niż 45% obszaru wyznaczonego
obszaru.
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Na terenie strefy ochrony uzdrowiskowej „C” przeważają tereny zabudowy
mieszkaniowej, usługowej i magazynowo-składowej. Oprócz terenów inwestycyjnych,
zachowane zostały również rezerwy terenowe dla przyszłych inwestycji budowlanych,
zarówno mieszkaniowych, usługowych jak i przemysłowych nieuciążliwych dla środowiska
oraz tereny zieleni zarówno urządzonej jak i nieurządzonej tj. tereny zieleni otwartej,
tereny ogrodów działkowych oraz tereny rolne.
Plan ruchu Zakładu Górniczego
Uzdrowiskowy Zakład Górniczy posiada aktualny plan ruchu, obowiązujący do 26
października 2013 r., zatwierdzony decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w
Poznaniu (zał. tekst 8). Plan ten posiada wszystkie wymagane prawem uzgodnienia.

6. Ustalenia projektu studium w odniesieniu do obszaru
będącego przedmiotem analizy
Uwarunkowania i ograniczenia rozwoju przestrzennego miasta, wynikające z
dotychczasowego zagospodarowania przestrzennego oraz aktualnego wykorzystania
terenu i jego uzbrojenia, a także ze stanu środowiska i ochrony terenu na podstawie
przepisów szczególnych, zostały przedstawione w części tekstowej studium, zawiera je
także mapa będąca załącznikiem do studium (ryc. 3).
Proponowane w studium kierunki wykorzystania terenu zostały przedstawione na
odrębnej planszy stanowiącej załącznik do w/w opracowania (ryc. 4).
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Ryc. 3. Uwarunkowania przestrzenne zagospodarowania Miasta Kołobrzeg (załącznik do projektu studium).
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Ryc. 4. Proponowane w studium kierunki wykorzystania terenu (załącznik do projektu studium).

Dla

obszaru

będącego

przedmiotem

analizy

są

to

tereny:

ZP-12, ZP-13 – tereny parków i skwerów z możliwością uzupełnienia terenów o
następujące preferowane funkcje: rekreacyjna, sanitariatów publicznych w ściśle
wskazanych lokalizacjach uszczegółowionych na etapie mpzp. Dla terenu ZP-13 należy
dążyć

do

utworzenia

parku

ekologicznego

z dopuszczeniem

realizacji ścieżek

dydaktycznych (z zakazem jakiegokolwiek odwadniania terenu);
ZL-7 – tereny leśne i zieleni wysokiej - nieurządzonej z możliwością uzupełnienia terenu
o następujące preferowane funkcje: rekreacyjna (ścieżka edukacyjna itp.), gastronomiczna
(przy przystankach rowerowych);
TR - tereny rolnicze bez prawa zabudowy (obecnie użytkowane jako tereny rolnicze);
MN.R-1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej; możliwość
uzupełnienia terenu o następujące preferowane funkcje: mieszkaniowa rezydencjalna,
usługowa (na potrzeby lokalne z wyłączeniem inwestycji powodujących zanieczyszczenie
gruntu typu stacje benzynowe, myjnie samochodowe itp.). Należy dążyć do objęcia
maksymalną ochroną pobliskiego złoża Borowiny, ponadto na przedmiotowych terenach
wprowadza się zakaz lokalizacji budynków i obiektów budowlanych oraz lokalizacji
infrastruktury technicznej w pasie o szerokości 80 m od terenów TO-13;
MN.R-2, MN.R-3 – tereny niezainwestowane; możliwość uzupełnienia terenu o
następujące preferowane funkcje: mieszkaniowa rezydencjalna, usługowa (na potrzeby
lokalne, z wyłączeniem inwestycji powodujących zanieczyszczenie gruntu typu stacje
benzynowe, myjnie samochodowe itp.). Należy dążyć do objęcia maksymalną ochroną
pobliskiego złoża Borowiny, ponadto na przedmiotowych terenach wprowadza się zakaz:
lokalizacji budynków i obiektów budowlanych oraz lokalizacji infrastruktury technicznej w
pasie o szerokości 80 m od terenów ZP-13; posadowienia budynków i obiektów
budowlanych podpiwniczonych (budowy kondygnacji podziemnych);
MN-10 – tereny obecnie niezainwestowane, możliwość uzupełniania terenu o następujące
preferowane funkcje: mieszkaniowa jednorodzinna, pensjonatowa, usługowa (na potrzeby
lokalne), gastronomiczna, rekreacyjno-sportowa, usługowa - oświatowa i kulturowa,
usługowo-administracyjna. W części terenu wchodzącego w granice obszaru górniczego
zakazuje się lokalizacji funkcji pensjonatowych i gastronomicznych. W pasie o szerokości
80 metrów od granic terenu ZP-12 zakazuje się lokalizacji budynków i obiektów
budowlanych oraz lokalizacji infrastruktury technicznej.
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Tereny inwestycyjne wyznaczone w studium, a

objęte niniejszą ekspertyzą

przedstawiono na ryc. 5.

Ryc. 5. Proponowane w „Studium…” kierunki zagospodarowania przestrzennego na
obszarze objętym analizą.
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7. Ustalenia prognozy środowiskowej i ocena strategiczna
Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania skutków realizacji niektórych planów
i

programów

na

środowisko

przestrzennego), czyli tzw.

(w

tym

studiów

i

kierunków

zagospodarowania

strategiczna ocena oddziaływania na środowisko,

uregulowane jest w dziale IV ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.).
Kluczowym elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest
sporządzenie dokumentacji oceny, czyli prognozy oddziaływania na środowisko, której
zakres i stopień szczegółowości jest uzgadniany z organami określonymi ustawowo,
które również opiniują sporządzoną prognozę. Dla analizowanego przypadku takie
uzgodnienia

zostały

przeprowadzone

z

Państwowym

Wojewódzkim

Inspektorem

Sanitarnym oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (zał. tekst. 9-10).
Dla przedmiotowego postępowania została opracowana „Prognoza oddziaływania na
środowisko do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Kołobrzeg”. Dokument ten został opracowany przez Pracownię
Projektową Geo-Graf z Koszalina w roku 2012 r. Zakres prognozy, jak już wspomniano
wyżej, został uzgodniony

z określonymi

ustawowo organami. Opracowanie zostało

pozytywnie zaopiniowane przez PPIS i RDOŚ (zał. tekst. 14-15). Studium uzyskało
również

pozytywną

opinię

i

rekomendację

Zakładu

Górniczego

prowadzącego

eksploatację złoża borowiny oraz Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu (zał. tekst.
11-13).
Dodatkowym elementem tej procedury jest postępowanie z udziałem społeczeństwa.
Wszystkie informacje zebrane podczas postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko powinny być uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu (niezależnie od
tego czy zostały przyjęte, czy też odrzucone). Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz
opiniowania

projektów

studiów

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego gmin określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).
Analizując prognozę środowiskową, należy stwierdzić, że dokument ten został
opracowany na poziomie szczegółowości dostosowanym do skali opracowania, jakim jest
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - stosownie do
wymaganych uzgodnień i zaleceń.
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W odniesieniu do analizowanego obszaru podstawowe ustalenia prognozy,
ograniczające negatywny wpływ proponowanych kierunków zagospodarowania

są

następujące:
„W granicach obszarów górniczych Kołobrzeg II (obejmującym w znacznej części
obszar miasta) oraz Mirocice zaleca się w przypadku konieczności prowadzenia prac
ziemnych związanych z posadowieniem obiektów budowlanych:
1)

ustalenie

dostosowanych

warunków
formą

i

geotechnicznych
zakresem

posadowienia

niezbędnych

badań

obiektów
do

budowlanych,

właściwej

kategorii

geotechnicznej;
2) opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (w miejscach przewidywanych
wykopów),

dokumentującej

poziomy

wodonośne

w

poszczególnych

warstwach

geologicznych;
3) prowadzenie prac geologicznych wyłącznie na podstawie zatwierdzonego planu ruchu
przez właściwy organ nadzoru górniczego;
4) uwzględnienie przy sporządzeniu projektu budowlanego lub architektonicznego
wytycznych ustaleń geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz
wniosków wynikających z opracowanej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;
5) zastosowanie technologii w pełni zabezpieczającej jakość wód podziemnych, a w
przypadku stwierdzenia możliwości kontaktu ze złożem wód leczniczych należy zapewnić
pełną izolację w trakcie wykonywania prac budowlanych oraz podczas późniejszej
eksploatacji obiektu.
Poszczególne

wytyczne

należy

zastosować

w

miejscowych

planach

zagospodarowania przestrzennego w zależności od warunków geologicznych danego
terenu oraz rodzaju planowanej zabudowy.
Ponadto dla obszaru Mirocice zaleca się wprowadzenie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego zapisu dotyczącego zakazu trwałej zmiany stosunków
wodnych, powodujących obniżenie zwierciadła wód w obrębie złoża oraz trwałej zmiany
stosunków wodnych w obszarze górniczym (poza złożem dopuszcza się możliwość
czasowego obniżenia zwierciadła wody na czas realizacji inwestycji, pod warunkiem braku
wpływu na poziom zwierciadła wody w obrębie złoża)”.
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Zapisy studium oraz ograniczenia wynikające z prognozy środowiskowej dla
tego dokumentu, zdaniem autorów ekspertyzy chronią złoże borowiny w stopniu
wystarczającym i zabezpieczają je przed dewastacją.
W odniesieniu do stref ochrony uzdrowiskowej „zgodnie z ustawą o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 167, poz. 1399 z późn. zm.), a
także z obowiązującym Statutem Uzdrowiska Kołobrzeg, przy opracowaniu miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego nakazuje się zastosowanie wytycznych
zgodnych z kierunkami Studium oraz zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi
dotyczącymi poszczególnych stref ochrony uzdrowiskowej”.

8. Prognoza potencjalnego wpływu realizacji zapisów
projektu SUiKZP na złoże borowiny
8.1. Opis warunków i stanu aktualnego
8.1.1. Położenie i uwarunkowania geograficzne
Złoże torfu leczniczego "Kołobrzeg" pod względem administracyjnym leży w granicach
miasta Kołobrzeg, w odległości 3,5 km na wschód od centrum miasta, na działkach nr ew.
3/2, 3/3, 3/4 obręb 0020 Kołobrzeg. Eksploatowana część złoża w polu "Kołobrzeg I"
znajduje się na działce 3/3, po południowej stronie drogi Kołobrzeg-Koszalin. Dla złoża
borowiny został ustanowiony obszar górniczy „Mirocice” o powierzchni 2 147 750 m2, oraz
teren górniczy o powierzchni 72 780 142 m2.
Złoże borowiny wraz z otaczającym go obszarem są położone w obrębie podprowincji
Pobrzeża Południowobałtyckie, makroregionu Pobrzeże Koszalińskie, mezoregionów
Wybrzeże Słowińskie i Równina Białogardzka (Kondracki, 1998). Wybrzeże Słowińskie to
wąski pas lądu wzdłuż brzegu Bałtyku. Na jego krajobraz składają się: plaża, nadmorskie
wydmy, nadbrzeżne jeziora i bagna oraz elementy rzeźby polodowcowej (dolina
marginalna z ostatniego zlodowacenia, w której występuje złoże borowiny). Linia
brzegowa jest wyrównana przez działalność fal. Falowanie powoduje szybko zachodzące
zmiany linii brzegowej, abrazję, transport rumowiska i akumulację. Wiatr kształtuje też
wydmy. Na te czynniki naturalne nakłada się działalność ludzka: umacnianie brzegów i
wydm, budowa urządzeń portowych, miast i osiedli, niszczenie szaty roślinnej,
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zanieczyszczenie wód przez ścieki komunalne i rolnictwo. Złoże borowiny znajduje się w
granicach Wybrzeża Słowińskiego, na wysokości 2,37-3,79 m n.p.m.
Tereny otaczające złoże leżą już w obrębie Równiny Białogardzkiej, którą stanowi
glacitektonicznie spiętrzona morena czołowa, w której tkwią porwaki piasków i iłów
neogeńskich.

Powierzchnię

wysoczyzny

tworzy

lekko

falista

morena

denna,

rozczłonkowana przez prawostronne dopływy Parsęty. Urozmaicona jest ona szeregiem
wcięć i zagłębień bezodpływowych. Obszar wysoczyznowy osiąga w sąsiedztwie złoża
borowiny 20-30 m n.p.m. Kontakt wysoczyzny morenowej z płaską pradoliną zaznacza się
względnie

stromymi zboczami, często

rozmytymi i pociętymi dolinkami cieków

okresowych.
Teren w otoczeniu złoża borowiny jest w kilku miejscach antropogenicznie
zmieniony. Na południe od złoża, na wyniesieniu, znajduje się nieczynna duża strzelnica
wojskowa - teren o powierzchni 10 ha zniwelowany i otoczony wałami o wysokości 4-6 m.
Skłony wyniesienia pokrywają nasypy o miąższości przekraczającej 1m (piaski gliniaste,
humus, tłuczona cegła, beton). Od SW złoże graniczy z linią kolejową KołobrzegBiałogard, która na omawianym odcinku biegnie nasypem kilkumetrowej wysokości i
szerokości 30-40 m. Wzdłuż E granicy złoża biegnie utwardzona droga polna, obecnie
oddzielająca złoże od pól uprawnych. W kierunku zachodnim w sąsiedztwie złoża znajdują
się obiekty należące do Centrum Atrakcji Wojskowych "Bastion”.

8.1.2. Warunki klimatyczne
Według Wosia (1999) omawiany obszar leży w obrębie klimatycznego Regionu
Zachodniopomorskiego. Charakteryzuje się on dużą zmiennością stanów pogody i
częstym występowaniem układów niżowych. W porównaniu z innymi regionami Polski
notuje się w nim największą liczbę (ponad 90) dni z pogodą umiarkowanie ciepłą i
jednocześnie pochmurną. Wyróżnia się ponadto stosunkowo najmniejszą liczbą dni z
pogodą przymrozkową bardzo chłodną. Klimat tego regionu kształtowany jest przede
wszystkim pod wpływem Morza Bałtyckiego, które oddziałuje na klimat ocieplająco zimą i
ochładzająco latem, co powoduje spłaszczenie (obniżenie) rocznych amplitud temperatury
powietrza.
Średnioroczna temperatura powietrza wynosi 7,9-8,1°C. Najniższe temperatury w
pasie nadmorskim notuje się tutaj w styczniu i lutym (0, -0,6°C). Najcieplejszym miesiącem
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jest lipiec z temperaturami wynoszącymi 16,6°C - 16,7°C w pasie nadmorskim. Średnia
roczna ilość godzin słonecznych kształtuje się w wysokości 1752.
Omawiany obszar charakteryzuje roczna suma opadów atmosferycznych średnio w
wysokości 696,6 mm (dane z lat 1991-2009).

Ryc. 6. Roczne sumy opadów z lat 1991-2009.

Najniższą roczną sumę opadów 437 mm odnotowano w 1975, a najwyższą 880 mm
w 1981 r. W półroczu letnim (VX) wysokość opadów atmosferycznych średnio osiąga
ponad 400 mm. Miesięczne maksima opadów występują w miesiącach letnich i wynoszą
69,9 – 77,6 mm (ryc. 7).

Ryc. 7. Miesięczne sumy opadów z lat 1998-2009.
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Średnio w roku pokrywa śnieżna zalega przez 35-45 dni, a jej maksymalna
miąższość osiąga 27 – 29 cm. Burze w tym obszarze występują średnio w okresie 20 dni
w roku. Wilgotność względna powietrza wynosi ok. 80 %. Okres wegetacyjny na
omawianym terenie trwa 215 dni.
Roczny rozkład częstotliwości wiatrów w tym rejonie nie odbiega od typowego
rozkładu dla wybrzeży Bałtyku. Przeważają wiatry południowo-zachodnie i zachodnie, w
dalszej kolejności z kierunku południowego. Najrzadszymi są wiatry z kierunku
północnego. Średnia ich prędkość jest podobna w całym cyklu rocznym i wynosi 3,4 - 4,2
m/s.

8.1.3. Budowa geologiczna i charakterystyka złoża borowiny
Na omawianym obszarze w podłożu osadów kenozoicznych zalegają utwory jury
środkowej. Osady jurajskie budują wschodnie skrzydło antykliny Kołobrzegu, będącej
częścią antyklinorium pomorskiego. Oś antykliny Kołobrzegu przebiega z północnego
zachodu na południowy wschód.
Utwory jury środkowej to głównie piaski i piaskowce z przewarstwieniami iłów i mułków
oraz kompleks ilasto – mułowcowy. Cały charakteryzowany obszar jest pocięty licznymi
uskokami.
Pokrywę utworów jurajskich tworzą osady czwartorzędowe, zawierające w strefach
zaburzeń glacitektonicznych również wkładki osadów neogeńskich. Miąższość osadów
czwartorzędowych zmienia się od 25 m do 90 m, przeważnie nie przekracza 40 m. W
profilu

czwartorzędu

wydziela

się

osady

zlodowaceń

środkowopolskiego

i

północnopolskiego oraz najmłodsze osady holoceńskie. W części wysoczyznowej w profilu
litologicznym przeważają gliny zwałowe, zawierające wkładki piasków i żwirów
fluwioglacjalnych. W

miarę

ciągły poziom

tworzę

jedynie

piaski fluwioglacjalne

kilkumetrowej miąższości, pochodzące z okresu transgresji stadiału maksymalnego
zlodowacenia Wisły. W strefach dolinnych występują osady zastoiskowe: piaski
drobnoziarniste, mułki, gytie, na których w nadmorskiej dolinie marginalnej utworzyły się
torfy o średniej miąższości 2,5 – 4,0 m.
Złoże torfów należy do torfowisk niskich (reofilnych) i jest zbudowane z czterech
rodzajów torfów: szuwarowego, turzycowiskowego, mchowo-turzycowiskowego oraz
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olesowego i jest reprezentowane przez sześć gatunków torfu: trzcinowy, turzycowotrzcinowy, turzycowy, mszysty, turzycowo-mszysty oraz torf olchowy. Stopień humifikacji
masy roślinnej wynosi >30%, stopień uwodnienia masy 85-92,5%, zawartość składników
organicznych 90-92,5%, a odczyn pH ekstraktu wodnego 6,5-6,7. Złoże borowiny ma
miąższość od 1,5 do 5,6 m (średnio 3,61 m) i jest podścielone grubą na ok. 2 m warstwą
gytii detrytusowej, namułami i piaskami drobnoziarnistymi. Nadkład złoża torfu stanowi
warstwa obumarłych szczątków roślin oraz części mineralnych (głównie drobnych
piasków) o miąższości 0,1-0,3 m. Złoże jest całkowicie zawodnione. Zwierciadło wód
podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego występuje na głębokości 0,1-0,3 m p.p.t.
Zasoby złoża borowiny w kat. B wynoszą 3 552 651 m3, powierzchnia 100,818 ha, w tym
powierzchnia zasobów bilansowych 51,0468 ha.

8.1.4. Uwarunkowania hydrograficzno-hydrologiczne
Obszar złoża jest położony w zlewni Stramniczki, lewego dopływu Parsęty oraz w
zlewni Przymorza od Parsęty do Malechowskiej Strugi. Przez złoże borowiny pole
„Kołobrzeg I” przebiega dział wód powierzchniowych między tymi zlewniami. Złoże na polu
II pocięte jest gęstą siecią rowów melioracyjnych, które w dużej części są zamulone i
całkowicie zarośnięte. Na polu I z uwagi na prowadzoną eksploatację w jego północnej
części, rowy są konserwowane, a przepływy regulowane zastawkami. Sieć hydrograficzną
uzupełnia kilka niewielkich zbiorników wód powierzchniowych. W obrębie złoża, w wyniku
eksploatacji borowiny, zostały utworzone zbiorniki wodne o powierzchni około 2,0 ha. W
rejonie dawnej wsi Mirocice znajduje się niewielki staw o powierzchni około 0,54 ha oraz
dwa zagłębienia wypełniane okresowo wodą (najczęściej od marca do maja), o łącznej
powierzchni około. 0,80 ha. Znajdują się one w obniżeniu wysoczyzny morenowej.
Obniżenie to odwadnia rów melioracyjny, który kieruje się na północ przez pole II złoża
Kołobrzeg do Solnego Bagna w strefie brzeżnej Bałtyku. W SW części złoża, przy granicy
z działką nr 4, biegnie rów odprowadzający wody z tej części złoża oraz wody dopływające
od strony wymienionej działki do rowu głównego i dalej do Stramniczki.
Odpływ wód ze złoża odbywa się w dwóch kierunkach. Z obszaru północnego złoża
odprowadzenie wód może następować bezpośrednio do Bałtyku, w kierunku N i NE. Z
części południowej złoża, w tym z rejon prowadzonej eksploatacji borowiny, głównym
rowem pod przepustem kolejowym do Stramniczki i dalej do Parsęty i Morza Bałtyckiego.
Odległość złoża od rzeki Stramniczki wynosi około 1 km. Taki kierunek odprowadzania
wody ze złoża związany jest z jego nachyleniem ku południowemu zachodowi i
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utworzeniem lokalnego działu wodnego o genezie antropogenicznej, biegnącego
równoleżnikowo wzdłuż ul. Koszalińskiej.
Przepływy cieków i rowów nie są kontrolowane, stąd brak jest danych do
szczegółowej charakterystyki hydrogeologicznej.

8.1.4.1.

Zasilanie powierzchniowe złoża borowiny „Kołobrzeg I”

Zasilanie powierzchniowe stanowi główne źródło dostarczające wodę do złoża
borowiny. Składowymi tego zasilania są opady atmosferyczne zasilające złoże
bezpośrednio, dopływ wody rowami i ciekami powierzchniowymi, spływ powierzchniowy
spoza obszaru złoża. Wielkość zasilania opadowego w poszczególnych latach może być
bardzo zmienna. Średnia jego wartość w ciągu roku wynosi około 680 mm

(ryc. 11),

według obliczeń własnych autorów 696,6 mm (ryc. 6). Spływ powierzchniowy do obszaru
złoża możliwy jest jedynie w okresie dużych opadów z kilku obszarów: od południa, ze
wschodu, oraz zachodu. W praktyce możliwości takiego dopływu są mocno ograniczone,
ponieważ większość wód przejmowana jest przez system rowów. Dopływ wód
powierzchniowych prowadzonych przez cieki i rowy możliwy jest jedynie od strony
zagłębienia w obrębie wysoczyzny morenowej, od strony dawnej wsi Mirocice.
Dopływ wód powierzchniowych spoza obszaru z wymienionych kierunków możliwy jest
od linii lokalnych wododziałów przebiegających orientacyjnie:
- od wschodu - przez zabudowania wsi Kądzielno,
- od południa - przez teren strzelnicy wojskowej oraz wzdłuż linii kolejowej,
od zachodu - południkowo przez teren Bastionu.
Zasilanie powierzchniowe złoża borowiny można oszacować w wysokości 74% jego
całkowitego zasilania (Dąbrowski i in., 2010).

8.1.5. Warunki hydrogeologiczne
Według podziału Paczyńskiego na jednostki hydrogeologiczne Polski, omawiany
obszar znajduje

się w makroregionie północno–zachodnim, w obrębie

regionu

pomorskiego i subregionu przymorskiego. Charakteryzuje się on współwystępowaniem
wód słodkich i wód zmineralizowanych – solanek i wód słonych typu Cl-Na-Br-J,
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eksploatowanych dla potrzeb leczniczych. Granica występowania wód zasolonych w
utworach jury i czwartorzędu przebiega południkowo przez wschodnią część Kołobrzegu,
przy czym obszar złoża „Kołobrzeg” posiada wody słodkie. Lokalnie w strefie nadmorskiej
występują w płytkim poziomie czwartorzędzie wody słonawe związane z ingresją wód
morskich2 w okresach sztormowych na Bałtyku.
Pierwszy od powierzchni terenu poziom wodonośny (czwartorzędowy) nie jest
ciągły. Występuje płytko, maksymalnie do kilku metrów głębokości i związany jest z
przewarstwieniami piaszczystymi występującymi w obrębie glin (obszar wysoczyzny
morenowej) lub osadami torfowymi i piaszczystymi (obszar dolinny). Zawodnienie tego
poziomu nie jest wysokie. Jego miąższość nie przekracza 2 m. Zasilany jest on wodami
pochodzącymi z

infiltracji opadów atmosferycznych oraz w części dolinnej również w

wyniku przesiąkania wód niższego poziomu międzymorenowego.
Głównym poziomem wodonośnym jest poziom międzymorenowy, o łącznej
miąższości maksymalnie do 20 m. Związany jest on z osadami piaszczystymi
pochodzącymi z okresu zlodowacenia Wisły, i lokalnie występującymi w spągu piaskami
interglacjału eemskiego. Występuje on na głębokości 18-24 m. Zwierciadło wody poziomu
czwartorzędowego ma charakter naporowy. Poziom charakteryzuje się przewodnością
zwykle poniżej 100 m2/d. Prawie na całym obszarze występowania tego poziomu
potencjalne wydajności studni wynoszą 10–30 m3/h. W rejonie Kołobrzegu, wody tego
poziomu są często zasolone poprzez ascenzyjny dopływ wód3 z poziomu jurajskiego. W
strefie nadmorskiej lokalne występowanie wód zasolonych związane jest z naturalną bądź
wymuszoną ingresją wód morskich do warstwy wodonośnej. Jednakże głównym źródłem
zasilania tego poziomu jest infiltracja wód opadowych, oraz przesiąkanie z poziomu wyżej
ległego. Jego wielkość zasilania została określona w wysokości 255 m 3/d km2 (Oficjalska,
2000). Bazą drenażu dla wód tego poziomu wodonośnego jest rzeka Parsęta lub
bezpośrednio Bałtyk. Obniżenie występujące w rejonie złoża borowiny nie stanowi pełnego
drenażu tego poziomu.

2 Ingresja - wdzieranie się wód o wysokiej mineralizacji z morza lub z głębszych poziomów
wodonośnych (Słownik hydrogeologiczny, 2002).
3 Ascenzja – Wznoszący (wstępujący) ruch wody podziemnej z dużej głębokości pod wpływem
różnicy wysokości hydraulicznych (Słownik hydrogeologiczny, 2002).
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Niżej występuje jurajskie piętro wodonośne. Wody tego piętra występują w piaskach i
piaskowcach, charakteryzują się zasoleniem uniemożliwiającym ich wykorzystanie do
celów pitnych. Skąpość danych nie pozwala na dokładniejszą charakterystykę tego piętra
wodonośnego w strefie występowania złoża borowiny.

8.1.5.1.

Zasilanie wodami podziemnymi złoża borowiny „Kołobrzeg I”

Zasilanie złoża borowiny odbywa się również wodami podziemnymi. Intensywność tego
zasilania jest znacznie mniejsza od zasilania powierzchniowego, jednakże ma bardzo
duże znaczenie dla złoża. Odbywa się bowiem w sposób ciągły, w przeciwieństwie do
zasilania powierzchniowego, które zachodzi jedynie okresowo i związane jest m.in. z
rozkładem występowania opadów atmosferycznych.

Ryc. 8. Przekrój hydrogeologiczny A-B (przebieg linii przekrojowej zaznaczono na mapie
dokumentacyjnej – ryc. 1).
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Ryc. 9. Przekrój hydrogeologiczny C-D (przebieg linii przekrojowej zaznaczono na mapie
dokumentacyjnej – ryc. 1).

Ryc. 10. Przekrój hydrogeologiczny E-F (przebieg linii przekrojowej zaznaczono na mapie
dokumentacyjnej – ryc. 1).
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Budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne w rejonie złoża sugerują
istnienie dwóch składowych zasilania wodami podziemnymi. Pierwszą jest dopływ boczny
pochodzący

z

pierwszego

poziomu

wodonośnego

występującego

na

obszarze

wysoczyzny morenowej. Niewielka miąższość oraz jedynie lokalne występowanie utworów
przepuszczalnych w obrębie dominujących w profilu pionowym glin zwałowych powoduje
niewielką jego zasobność. Na znacznej powierzchni wysoczyzny poziom ten nie
występuje, w całym profilu, aż do głównego poziomy międzyglinowego występują gliny
zwałowe. W rejonach tych brak jest możliwości dopływu wód podziemnych z tego poziomu
do obszaru złoża borowiny. Wielkość zasilania, jako dopływu bocznego z pierwszego
poziomu wodonośnego została oszacowana na około 10% zasilania całkowitego złoża,
stanowi również 38% zasilania pochodzącego z wód podziemnych.
Drugą składową zasilania podziemnego jest przesiąkanie wód podziemnych z
głębszego, głównego międzyglinowego poziomu wodonośnego do złoża borowiny.
Możliwość takiego przepływu założono, w oparciu o przeprowadzone interpretacje
istniejących danych geologicznych i hydrogeologicznych. Wynika z nich, że pod złożem
borowiny występuje ciągły główny poziom międzyglinowy. Utwory słabo przepuszczalne
pod złożem borowiny mają ograniczoną miąższość, a ciśnienie wody w głównym poziomie
międzyglinowym jest wyższe od ciśnienia wody w poziomie wydzielanym w obrębie złoża.
Udział tej składowe w zasilaniu borowiny określono na 16% zasilania całkowitego,
oraz 62% zasilania pochodzącego z wód podziemnych.
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Ryc. 11. Bilans wodny złoża borowiny Kołobrzeg I (wg Dąbrowskiego i in., 2010).

Należy zaznaczyć, że przedstawiona interpretacja zasilania wodami podziemnymi
złoża borowiny została wykonana w oparciu o wszystkie dostępne materiały. Dają one w
miarę czytelny i możliwy obraz hydrodynamiczny w rejonie złoża, wynikający z analiz
regionalnych. Jednakże nie ma bezpośrednich, 100% dowodów potwierdzających taką
interpretację przepływów, zarówno jakościową jak i ilościową. Takim dowodem byłby
przynajmniej jeden otwór wiertniczy przewiercający złoże borowiny oraz piaski i gliny je
podścielające (żaden z kilkudziesięciu otworów wykonanych na obszarze złoża nie jest tak
głęboki, maksymalna głębokość otworu wynosi 7 m). Potwierdzeniem takiego układu
hydrodynamicznego mogą być również szczegółowe pomiary powalające zestawić bilans
wodny złoża (wszystkie rozważania czynione w tym zakresie mają charakter przybliżony).
Przytoczone wartości określające udział poszczególnych składowych w zasilaniu
złoża borowiny w wodę pochodzą z pracy Dąbrowskiego i in (2010). Należy traktować je
orientacyjnie, ponieważ przedstawiony bilans wodny złoża borowiny jest uproszczony i nie
uwzględnia wszystkich jego składowych (np. odpływu bocznego w kierunku północnym i
południowo-zachodnim, odpływu rowami melioracyjnymi, dopływu rowem melioracyjnym
od strony południowej). Ponadto, jak wyżej wspomniano, nie został poparty bezpośrednimi
pomiarami terenowymi.
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8.1.6. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych
8.1.6.1.

Krytyczna analiza dostępnych materiałów hydrogeochemicznych

Na potrzeby niniejszego opracowania przeanalizowano wyniki nielicznych analiz
chemicznych wód udostępnione przez Panią M. Michalską, wykonane w związku kontrolą
CAW „Bastion” oraz przez Pana M. Jagiełkę (zał. tekst. 18-21 i 23-25). Wykorzystano
dodatkowo dwie analizy wody wykonane na potrzeby dokumentacji geologicznoinżynierskiej dla działki nr 4.
Po analizie dostępnych materiałów hydrochemicznych należy stwierdzić, że nie są
one wystarczające do pełnej oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz do
wyciągania daleko idących wniosków na temat czynników kształtujących chemizm wód.
Wynika to z kilku faktów:
 Brak analiz składu chemicznego wód opadowych, których zadaniem powinno być
dostarczenie informacji o ładunku jonów wnoszonych przez opad atmosferyczny do
płytkiego systemu krążenia wód podziemnych. Na analizowanym terenie jest to o
tyle istotne, że opad atmosferyczny wzbogacony jest w dużą ilość aerozoli
wzniecanych przez falujące morze i transportowanych przez wiatr w kierunku lądu.
Ma to istotny wpływ na np. na koncentrację chlorków, które w rejonie Kołobrzegu
niekoniecznie

muszą

być

wskaźnikiem

ascenzji

wód

lub

mieć

źródło

antropogeniczne.
 Dostępne analizy wykonywane są na przestrzeni dwóch lat (2010-2012) oraz w
różnych okresach roku. Skład wód chemicznych płytkiego systemu krążenia jest
przeważnie zmienny w ciągu roku, a wahania zawartości poszczególnych jonów
mogą być znaczne. Wynika to ze zmienności natężenia opadów w poszczególnych
miesiącach, zmienności kierunku wiatru w zależności od pory roku, zmienności
nasłonecznienia, a tym samym parowania, itp.
 Analiz nie można porównać między sobą ze względu na zróżnicowany zakres
oznaczanych jonów i wskaźników, w tym jonów głównych, istotnych dla oceny
pochodzenia wód krążących w systemie (np.: brak w części analiz jonów
wodorowęglanowych lub zasadowości, co m.in. uniemożliwia dokonanie bilansu
jonowego i sprawdzenie poprawności oznaczeń).
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 Analizy wykonywane były w różnych laboratoriach, a nie na wszystkich atestach
podana jest metodyka wykonywania oznaczeń poszczególnych jonów lub nazwa
urządzenia, którymi je wykonywano. Jest to istotne ze względu na różną
dokładność i poziom wykrywalności.
Analizy powinny być wykonywane w jednym laboratorium, ewentualnie na tym
samym urządzeniu z zachowaniem tej samej metodyki, gdyż wtedy błędy techniki
pomiarowej oraz urządzenia pomiarowego są w każdej próbie takie same.
 Wykonywanie

analiz

chemicznych

i

ich

interpretacja

bez

powiązania

z

hydrodynamiką wód powierzchniowych i podziemnych jest obarczona dużym
błędem. W obrębie torfowiska nie prowadzono badań hydrogeologicznych
określających ilość wód przepływających głównym rowem odwadniającym. W
trakcie wizji terenowej oraz rozmów z przedstawicielami zakładu produkcji borowiny
stwierdzono, że rów ten ma urządzenia hydrotechniczne, które pozwalają na
kontrolę przepływu wód.
Jest wielce prawdopodobne, iż w okresach roztopowych nadmiar wody rowem tym
przepływa

ku

Parsęcie,

natomiast

w

okresach

niżówkowych

woda

jest

zatrzymywana w obrębie złoża lub wręcz zmienia się kierunek jej przepływu na
przeciwny. Bez informacji o kierunku przepływu wód w trakcie poboru prób z rowu
odprowadzającego nie można powiedzieć czy analizujemy wodę odpływającą z
obszaru kopalni, wodę stagnującą w rowie czy wodę płynącą z Parsęty ku złożu.
Brak jest jakichkolwiek dostępnych danych pomiarowych o przepływach w rowach.
Bezrefleksyjna interpretacja tych ubogich danych może prowadzić do zbyt daleko
idących

wniosków,

które

na

przykład

spotykamy

często

we

wcześniejszych

opracowaniach. Stwierdzono w nich m.in., że „wysoki indeks nadmanganianowy i węgiel
organiczny

jest

spowodowany

gniciem

roślin

i

rozkładem

zwierząt

w

strefie

przypowierzchniowej. Dość wysoka zawartość chlorków oraz bardzo duża potasu jest
wynikiem

zanieczyszczenia

pochodzącego

z

prochu

ładunków

wybuchowych

detonowanych na strzelnicy przez wojsko przez 30 lat.”
Podwyższone ilości azotanów w wodach powierzchniowych wiązane są głównie z
wpływem antropogenicznym. Owszem, azotany są wskaźnikiem procesów gnilnych
zachodzących wokół składowisk lub zrzutów ścieków bytowych do wód podziemnych, ale
mogą być także przejawem procesów naturalnych, takich jak butwienie i gnicie materii
organicznej. Nie można wskazywać zawartości różnych form azotu, jako wskaźnika źródła
zanieczyszczeń antropogenicznych pochodzących z obszaru działki nr 4. Jest to teren
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zielony, na którym nie istnieje żadna zabudowa, a w związku z tym nie ma tam zbiorników
typu szamba, nie stwierdzono też żadnych nielegalnych składowisk, na których mógłby
zachodzić rozkład materii organicznej.
Z powodu wymienionych powyżej przyczyn należy bardzo ostrożnie podchodzić do
wykonanych do tej pory analiz chemicznych oraz należy zachować daleko idącą
ostrożność w formułowaniu tez o antropogenicznych źródłach pochodzeń wybranych
jonów w wodach powierzchniowych i podziemnych. Z tego też powodu poniżej zawarto
tylko skrócony opis wód podziemnych i powierzchniowych bez szczegółowej analizy źródeł
pochodzenia

wybranych

jonów

w

wodach.

Dla

przyszłej

oceny

procesów

hydrogeochemicznych zachodzących w obrębie i sąsiedztwie złoża borowiny należy
zaplanować i przeprowadzić szczegółowe badania hydrogeochemiczne oraz
uruchomić monitoring wód zgodnie z zaleceniami podanymi w końcowej części
opracowania.

8.1.6.2.

Skład chemiczny wód podziemnych i powierzchniowych

Woda pobrana w 2010 r. z rowu na dopływie do stawu zlokalizowanego na terenie
działki nr 4 jest wodą 4 jonową, typu HCO3-Cl-Ca-K, słabo zmineralizowaną, o odczynie
słabo zasadowym. Woda zawiera duże ilości żelaza (1,72 mg/dm3) i manganu (0,38
mg/dm3) oraz podwyższone ilości chlorków (9,72 mg/dm3).
Woda podziemna pobrana w 2010 r., pochodząca z ujęcia dla złoża borowiny jest
wodą 4 jonową, typu HCO3-Ca-Mg-Na, słabo zmineralizowaną, o odczynie słabo
zasadowym. Woda ta zawiera w znacznych ilościach żelazo (2,4 mg/dm 3)
Porównując obydwie analizy można zauważyć zwiększoną zawartość azotu
amonowego w wodach podziemnych w stosunku do wód powierzchniowych, w których to
występuje azot w ilości powyżej 1 mg/dm3. Woda powierzchniowa pobrana w 2012 r. z
tego samego rejonu wykazuje czterokrotnie większą zawartość azotu amonowego (1,37
mg/dm3) oraz dwukrotnie wyższą zawartość azotanów (0,54 mg/dm 3), co może
wskazywać na sezonową zmienność związaną z przebiegiem procesów biochemicznych.
Wykazano wtedy też czterokrotnie niższą zawartość chlorków w wodach (22 mg/dm3) oraz
prawie trzydziestokrotną zawartość siarczanów (236 mg/dm 3). Równie duża jest
zmienność potasu, którego zawartość spadła z 77 mg/dm3 do 5,2 mg/dm3.
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Zauważalne są też nieznaczne różnice w składzie chemicznym wód odpływających rowem
z obszarów złoża (próba pobrana w rowie odpływowym pod torami kolejowymi). Wody te
w roku 2012 miały podobną zawartość sodu i potasu oraz znacznie niższą zawartość
siarczanów (17 mg/dm3), wapnia (54 mg/dm3) i żelaza (0,2 mg/dm3) w porównaniu do
wody pobranej w rejonie działki 4.

8.1.7. Obiekty potencjalnie zagrażające złożom
8.1.7.1.

Identyfikacja zagrożeń dla środowiska

Czynniki zanieczyszczające pochodzące z komunikacji samochodowej i kolejowej
Substancje ropopochodne (benzyna, nafta, oleje mineralne, etylina, oleje
napędowe, mazut) występujące w wodach podziemnych, nawet w bardzo niewielkim
stężeniu, nadają wodzie odrażający smak i zapach. Skażenie wód produktami
ropopochodnymi jest bardzo niebezpieczne ze względu na:
-

zawartość 0,3 mg/dcm3 benzyny lub oleju opałowego w wodzie powoduje, że nie
nadaje się ona do użytku z powodów organoleptycznych,

-

trudności z usunięciem ze środowiska skalnego i wodnego,

-

powstawanie w wyniku spalania różnych niebezpiecznych związków: ołowiu, węgla,
pierwiastków ciężkich.
Do zanieczyszczeń wód związkami ropopochodnymi może dojść zarówno w czasie

transportu (np. samochodowego), jak i w czasie składowania ich w zbiornikach, oraz
eksploatacji i przerobu ropy naftowej. Do zanieczyszczeń może dojść również w wyniku
nieprzewidzianej katastrofy lub awarii.
Proces spalania paliw w silnikach mechanicznych oraz użytkowanie pojazdów
powoduje powstawanie szeregu zanieczyszczeń, które później obserwowane są w
spływach powierzchniowych z dróg i linii kolejowych. Z takiego spływu, przy braku
odpowiednich i sprawnych urządzeń je przechwytujących, zanieczyszczenia przedostają
się do płytkiego systemu krążenia wód podziemnych.
Bezpośrednim źródłem zanieczyszczeń w spływach powierzchniowych dróg są
(Sybilski D, 2009):
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 materiały pędne, smary, oleje, dodatki organiczne do produktów naftowych, woski,
smoły, silikony,
 gazy spalinowe (Pb, Zn, Fe, Cu, Cd, Ni, tlenki węgla i azotu oraz związki fosforu),
 produkty ścierne opon i tarcz hamulcowych (Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Fe, Cd, S, kauczuk,
sadza,
 resztki zużywających się elementów pojazdów,
 produkty zużywających się nawierzchni drogowych i materiałów konstrukcyjnych
(pył zawierający domieszki Si, Ca, Mg, Ni, Mn, Pb, Cr, Zn, As, popioły lotne, asfalt,
organiczne składniki bitumiczne),
 środki używane do zimowego utrzymania dróg,
 zanieczyszczenia z nieprawidłowego transportu materiałów sypkich i płynnych,
 skażenia wynikające z kolizji i niekontrolowanych rozlewów transportowanych
substancji.
Największe koncentracje zanieczyszczeń wykazują wody roztopowe pochodzące ze
śniegu, zwłaszcza po dłuższym okresie jego zalegania na drodze lub w jej otoczeniu.
Charakteryzuje je szczególnie duży ładunek chlorków i wodorowęglanów. Jakość wód
opadowych zmienia się wraz ze zmianą natężenie przepływu, któremu towarzyszy ogólny
wzrost stężeń zanieczyszczeń.
Zagrożenia dla środowiska ze strony transportu kolejowego wynikają przede wszystkim
z prowadzenie ruchu kolejowego, utrzymania linii kolejowych oraz utrzymania taboru.
Zanieczyszczenia ziemi, wód gruntowych i podziemnych powstają w wyniku:
 emisja pyłów powstałych w wyniku ścierania się wstawek hamulcowych i okładzin
ciernych hamulców tarczowych,
 emisja pyłów powstałych w wyniku ścierania się powierzchni tocznych szyn i
zestawów kołowych, a w wagonach z hamulcami tarczowymi również tarcz
hamulcowych,
 mycia wagonów,
 smarowania powierzchni ślizgów rozjazdów kolejowych,
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 wycieków oraz rozlewania olejów i smarów w lokomotywach i wagonach
kolejowych,
 wylewania fekaliów z otwartych systemów szaletowych wagonów.
Czynniki zanieczyszczające pochodzące z obszarów zabudowy mieszkaniowej
Zagrożenie związane z zabudową mieszkaniową stanowią zanieczyszczenia wywołane:
 emisjami kominowymi,
 użytkowaniem ogrodów i terenów zielonych (m.in.: nawozy, środki ochrony roślin),
 ruchem samochodowym,
 zimowym utrzymaniem dróg i chodników,
 nieszczelnościami kanalizacji sanitarnych i deszczowych,
 dziką gospodarką odpadami komunalnymi.

8.1.7.2.

Charakterystyka istniejących obiektów mogących

oddziaływać na

środowisko
Linie kolejowe
W rejonie złoża borowiny przebiegają dwie linie kolejowe (ryc. 124):
 Linia kolejowa nr 402 Koszalin – Goleniów5
Linia kolejowa nr 402 jest to linia kolejowa łącząca Koszalin z Goleniowem przez
Kołobrzeg, Gryfice i Nowogard. W całości położona w województwie zachodniopomorskim
i na obszarze Oddziału Regionalnego PKP PLK w Szczecinie. Linia jednotorowa,
zelektryfikowana tylko na odcinku Koszalin-Kołobrzeg. Na całej długości czynna.
Realizowane są na niej połączenia szynobusem Kołobrzegu ze Szczecinem na zachód
oraz ekspresami, pociągami pospiesznymi i osobowymi z Koszalinem i Gdańskiem na
wschód.

4za: www.pkp.pl; stan na:30/01/2013
5 http://bazakolejowa.pl/index.php?dzial=linie&id=635&od=0&do=125&okno=przebieg; stan na
30/01/2013
43

Brak jest badań potwierdzających lub negujących wpływ tego obiektu na środowisko
przyrodnicze w rejonie złoża borowiny.
 Linia kolejowa nr 404 Szczecinek – Kołobrzeg76
Linia kolejowa nr 404 jest to linia kolejowa łącząca Szczecinek z Kołobrzegiem przez
Białogard. W całości położona w granicach województwa zachodniopomorskiego oraz na
obszarze Oddziału Regionalnego PKP PLK w Szczecinie, Zakładu Linii Kolejowych w
Szczecinie7. Od wybudowania linia 404 stała się najkrótszą drogą kolejową łączącą
Poznań z Morzem Bałtyckim oraz jedną z dwóch głównych linii (obok linii nr 202)
wyjazdową (lub wjazdową) z/do Koszalina w kierunku Poznania i miast południowej Polski
(Wrocław, Katowice, Kraków). W czerwcu 1988 r. zainstalowano sieć trakcyjną na odcinku
z Kołobrzegu do Białogardu, a 1,5 roku później, w grudniu 1989 r., z Białogardu do
Szczecinka.
Cała linia leży wzdłuż rzeki Parsęty od jej źródła (wieś Parsęcko na wysokości stacji
Dalęcino) aż do ujścia w Kołobrzegu, jednak ani razu jej nie przekracza.
Brak jest badań potwierdzających lub negujących wpływ tego obiektu na
środowisko przyrodnicze w rejonie złoża borowiny.

Ryc. 12. Mapa linii kolejowych w Polsce zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. oraz innych zarządców w rejonie Kołobrzegu (za: www.pkp.pl)

6 http://bazakolejowa.pl/index.php?dzial=linie&id=637&okno=przebieg; stan na 30/01/2013
7 za: www.pkp.pl oraz pl.wikipedia.org; stan na 30/01/2013
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Sieć drogowa
Złoże borowiny przecięte jest przez drogę krajową nr 11 (DK11). Znajduje się ona w
zachodniej części Polski i ma łączną długość ok. 596 km, przebiegając przez
województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie (ryc. 13-14).
Droga ta jest często uczęszczana w okresie letnim, gdy wykorzystywana jest przez
ludzi udających się na wypoczynek wakacyjny z regionów Śląska i Wielkopolski.
W przyszłości przebieg drogi krajowej numer 11 ma stanowić droga ekspresowa S11.
Brak jest badań potwierdzających lub negujących wpływ tego obiektu na
środowisko przyrodnicze w rejonie złoża borowiny.

Ryc. 13. Przebieg drogi krajowej nr 11 (DK11).

Ryc. 14. Przebieg głównych ciągów drogowych w rejonie Kołobrzegu (za:
www.gddkia.gov.pl).
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Centrum Atrakcji Wojskowych „Bastion”
Centrum to zlokalizowane jest na terenie wysoczyzny morenowej, na wschód od
złoża borowiny, na terenie obszaru górniczego (ryc. 1). Do roku 2003 był to teren
wojskowy, na którym zlokalizowana była strzelnica dla czołgów oraz znajdował się tu
magazyn środków chemicznych. W chwili obecnej teren ten stanowi składnicę sprzętu
wojskowego (czołgów, armat itp.) oraz punkt ich sprzedaży. Urządzane są tu również
imprezy oraz przejazdy czołgami i transporterami wojskowymi na terenach w pobliżu
składnicy8.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie po rozpatrzeniu zgłoszenia
wniesionego przez Dariusza Dudziaka o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą
w środowisku na obszarze działania firmy Centrum Atrakcji Wojskowych „Bastion” przy ul.
Koszalińskiej

w

Kołobrzegu

postanowił

odmówić

wszczęcia

postępowania

administracyjnego w sprawie nałożenia na podmiot korzystający ze środowiska obowiązku
przeprowadzenie działań zapobiegawczych i naprawczych (pismo z dnia 02/01/2013 nr
WSI.510.46.2012.2012.TM – zał. tekst. 22). Decyzję tą oparto na podstawie wizji
terenowej oraz ocenie jakości wód podziemnych w obrębie terenu, na którym działa firma.
Nie stwierdzono znacząco negatywnego odziaływania na środowisko działalności
prowadzonej przez CAW „Bastion”.
Jednostka Wojskowa JW2117
JW 2117 sformowano na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr
038/Org. z dnia 14 marca 1967 r. na bazie 1 Ruchomego Warsztatu Naprawy Czołgów
(JW 3716 Gryfice), 2 Ruchomego Warsztatu Naprawy Sprzętu Artyleryjskiego (JW 5200
Kołobrzeg) oraz 3 Ruchomego Warsztatu Naprawy Samochodów (JW 2117 Koszalin).
Początkowo pododdziały JW rozrzucone były po garnizonach Koszalin, Kołobrzeg i
Gryfice, jednak w roku 1980 całość JW została dyslokowana do koszar w garnizonie
Kołobrzeg gdzie JW stacjonuje do dziś. Początkowo JW wykonywała zadania na rzecz
8.DZ i 8.DOW po rozformowaniu tej ostatniej, na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu
Generalnego WP Nr 065/Org. z dnia 16 października 1997 r. jednostka stała się jednostką
12.Dywizji Zmechanizowanej. Batalion jest pododdziałem wykonującym zadania na rzecz
jednostek 12 Dywizji Zmechanizowanej, jednostka jest w stanie remontować podstawowe
8 za www.bastion-panzer.com.pl; stan na 30/01/2013
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wyposażenie jednostek dywizji, czołgi T-72, pojazdy terenowe i ciężarowe, sprzęt
artyleryjski. W związku z reorganizacją logistyki w Siłach Zbrojnych RP, batalion w dniu 15
czerwca

2011

roku wyszedł ze

struktur 12.Dywizji Zmechanizowanej i został

podporządkowany Komendantowi 1.Regionalnej Bazy Logistycznej9.
Brak jest badań potwierdzających lub negujących wpływ tego obiektu na
środowisko przyrodnicze w rejonie złoża borowiny.

8.1.7.3.

Planowane przedsięwzięcia mogące stanowić zagrożenie dla złoża
borowiny

Przy ocenie wpływu planowanych przedsięwzięć mogących zagrażać złożu
borowiny konieczne jest rozpatrywanie złoża i otoczenia, jako całości ekosystemu. Dlatego
też w tej analizie skupiono się nie tylko na wpływie zmian zagospodarowania działki nr 4,
co jest często podnoszone w toczącej się dyskusji, ale też uwzględniono m.in.
zagospodarowanie działek 2/11, 2/36, 2/37, 2/38, 2/196, 3/8, 3/39, 3/7, 6/7 okalających
złoże.
Jak

wynika

ze

Studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego miasta Kołobrzeg, w sąsiedztwie złoża planuje się dopuścić wybrane
tereny pod zabudowę:
 MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami
towarzyszącymi
o MN-10 – tereny obecnie niezainwestowane; możliwość uzupełnienia terenu o
następujące preferowane funkcje:
 mieszkaniowa jednorodzinna,
 pensjonatowa,
 usługowa (na potrzeby lokalne),
 gastronomiczna,
 rekreacyjno-sportowa,
 usługowa-oświatowa i kulturowa,
 usługowa-administracyjna.

9 za: http://www.jw2117.wp.mil.pl; stan na 30/01/2013
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W pasie o szerokości 80 m od terenów ZP-12 zakazuje się lokalizacji
budynków i obiektów budowlanych oraz lokalizacji infrastruktury technicznej.
W części terenu wchodzącego w granice obszaru górniczego zakazuje
się lokalizacji funkcji pensjonatowych i gastronomicznych.
 MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami
towarzyszącymi
o MW-10 – tereny niezainwestowane; możliwość uzupełnienia terenu o
następujące preferowane funkcje:
 mieszkaniowa wielorodzinna,
 usługowa,
 gastronomiczna,
 rekreacyjno-sportowa.
 MW.A

–

tereny

o

przewadze

zabudowy

mieszkaniowej

wielorodzinnej

i

apartamentowej z dopuszczeniem funkcji hotelowej i pensjonatowej
o MW.A-6 – teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne oraz
hotelowo

pensjonatowej

z

możliwością

wprowadzenia

następujących

preferowanych funkcji:
 mieszkaniowa wielorodzinna,
 apartamentowi,
 konferencyjna,
 hotelowa i pensjonatowa,
 usługowa,
 uzdrowiskowa,
 gastronomiczna,
 rekreacyjno-sportowa.
 MN.R – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej z usługami
towarzyszącymi
o MN.R-2 i MN.R-3 – tereny niezainwestowane; możliwość uzupełnienia terenu
o następujące preferowane funkcje:
 mieszkaniowa rezydencjalna,
 usługowa

(na

potrzeby

lokalne

z

wyłączeniem

inwestycji

powodujących zanieczyszczenie gruntu typu stacje benzynowe,
myjnie samochodowe).
Na przedmiotowych terenach wprowadza się zakaz:
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lokalizacji budynków i obiektów budowlanych oraz lokalizacji
infrastruktury technicznej w pasie o szerokości 80m od terenów
ZP-13,



posadowienia budynków i obiektów budowlanych podpiwniczonych
(budowy kondygnacji podziemnych).

o MN.R-4 - tereny niezainwestowane; możliwość uzupełnienia terenu o
następujące preferowane funkcje:
 mieszkaniowa rezydencjalna,
 usługowa

(na

potrzeby

lokalne

z

wyłączeniem

inwestycji

powodujących zanieczyszczenie gruntu typu stacje benzynowe,
myjnie samochodowe).
 P – tereny o przewadze funkcji produkcyjnej, składowo – magazynowej i portowej
raz z obiektami infrastruktury. W obrębie rozpatrywanego terenu o kierunku
zagospodarowania P występują dwa zapisy P-6 i P-7:
o P-6 tereny istniejącej stacji GPZ oraz stacji redukcyjno-pomiarowej gazu;
możliwość uzupełnienia terenu o funkcję parkingową,
o P-7 tereny częściowo niezainwestowany oraz istniejącej wystawy pojazdów
wojskowych; możliwość uzupełnienia terenu lub/i zamiennie wprowadzenia
następujących preferowanych funkcji:


magazynowej

z

możliwością

lokalizacji

obiektów

„parku

technologicznego” w rozumieniu zapisów pkt. 5.2 i 6.2 kierunków
studium,


hotelowej,



gastronomicznej,



rekreacyjno-sportowej i rozrywkowej (motokros, sporty motorowe na
wolnym powietrzu itp.),



usługowo – oświatowej i kulturowej.

Tereny przeznaczone do zabudowy są oddzielone od złoża terenami wyłączonymi i
częściowo wyłączonymi z zabudowy – głownie terenami leśnymi i zieleni parkowej.
Wyjątek stanowi tutaj rejon wschodni przy miejscowości Kądzielno, gdzie teren
przeznaczony pod zabudowę nie jest oddzielony żadnym pasem zieleni od złoża
borowiny. Teren ten nie znajduje się jednak we władztwie planistycznym Prezydenta
Miasta Kołobrzeg.
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Potencjalnie wysokie zagrożenie stanowią tereny przeznaczone pod funkcje
produkcyjne i magazynowe planowane na zachód od złoża mimo zawężenia planów
zagospodarowania do wybranych funkcji opisanych powyżej. W rejonie tym mogą powstać
magazyny, hotele lub centra rekreacyjno – sportowe itp. Oprócz czynników bezpośrednio
odziaływujących z ich strony, będą one generowały zwiększony ruch samochodów
ciężarowych oraz ładunków przewożonych drogą kolejową jak i ruch samochodów
osobowych, którymi ludzie będą dojeżdżać do przewidywanych atrakcji rekreacyjno –
sportowych.
Potencjalnie niskie zagrożenie stanowią tereny przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną, szczególnie przy dobrze zaprojektowanej i wykonanej
infrastrukturze drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przy niezbyt gęstej
zabudowie.
Brak zagrożenia występuje ze strony obszarów wyłączonych z zabudowy i
przeznaczonych pod tereny zieleni parkowej.
Szczegółowy opis klasyfikacji poszczególnych rejonów zawarto w poniżej.

8.1.7.4.

Planowane przedsięwzięcia mogące stanowić zagrożenie dla złoża
borowiny – gmina Kołobrzeg

W sąsiedztwie złoża borowiny dla działki nr 7/2 uchwalono miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr XII/92/11 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia
30/12/2011), w którym dopuszczono budowę wielofunkcyjnego centrum usługowego z
zapleczem obsługi, składów, magazynów oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Zrealizowanie

powyższych

planów

zagospodarowania

przestrzennego

może

doprowadzić do powstania potencjalnie silnego ogniska antropopresji na złoże,
gdyż działki te dzieli od złoża jedynie droga gruntowa.
Po wybudowaniu tego obiektu wzrośnie tam znacznie ruch samochodowy, który
będzie

powodował

powstawanie

opisanych

powyżej

niebezpiecznych

spływów

powierzchniowych o dużym ładunku zanieczyszczeń. Dodatkowo wszelkie awarie mogące
się zdarzyć będą stanowiły ekstremalnie wysokie zagrożenie dla jakości wód
powierzchniowych i podziemnych, a pośrednio dla samego złoża borowiny.
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8.1.7.5.

Źródła potencjalnych zagrożeń dla złoża borowiny

Na potrzeby niniejszego opracowania, po analizie materiałów archiwalnych oraz
studium zagospodarowania przestrzennego, a także po przeprowadzeniu wizji lokalnej
terenu wykonano mapę potencjalnych zagrożeń mogących negatywnie oddziaływać na
złoże borowiny (ryc. 15).
Obiektom przypisano poziomy zagrożenia dla złoża borowiny:
 potencjalnie wysoki,
 potencjalnie niski,
 bez zagrożenia.
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Ryc. 15. Waloryzacja obiektów i obszarów zagrażających złożu borowiny.
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Do obiektów o potencjalnie wysokim poziomie zagrożenia przypisano:
 linię kolejową na zachód od złoża ze względu na to, że jej część przebiega w
miejscu spływu wód powierzchniowych w kierunku złoża,
 drogę krajową DK11 przecinającą złoże w połowie, ze względu na powstawanie
spływów powierzchniowych związanych z eksploatacją maszyn,
 P-6 i P-7 - w terenach tych mogą powstać magazyny, hotele lub centra rekreacyjno
– sportowe itp. Oprócz czynników bezpośrednio oddziaływujących z ich strony,
będą one generowały zwiększony ruch samochodów ciężarowych oraz ładunków
przewożonych drogą kolejową jak i ruch samochodów osobowych, którymi ludzie
będą dojeżdżać do przewidywanych atrakcji rekreacyjno – sportowych.
Zaznaczyć należy, że jedynie wschodnie fragmenty omawianych terenów (P-6 i P7) znajdują się w strefie zasilania złoża borowiny. Zasadnicza ich część znajduje się
na zachód od wododziału.
 MN.R-4 na zachód od złoża borowiny, przy DK11 – tereny, na których planuje się
zabudowę mieszkaniową rezydencjonalna z elementami usługowymi przypisano do
najwyższego stopnia zagrożenia ze względu na brak „bufora zieleni” oddzielającego
te tereny od złoża borowiny.
 działka nr 7/2 (poza władztwem planistycznym Prezydenta Kołobrzegu), na której
dopuszczono budowę wielofunkcyjnego centrum usługowego z zapleczem obsługi,
składów, magazynów oraz infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Przypisano
ją do najwyższego stopnia zagrożenia ze względu na brak „bufora zieleni”
oddzielającego te tereny od złoża borowiny oraz możliwość powstawania
niebezpiecznych spływów powierzchniowych dostających się w obręb złoża.
Do obszarów o potencjalnie niskim zagrożeniu dla złoża przypisano:
 linię kolejową na północ od złoża ze względu na to, że znajduje się na kierunku
odpływu wód w kierunku północnym poza obszar złoża,
 MN.R-2, MN.R-3 – tereny przeznaczone pod funkcje: mieszkaniowa wielorodzinna,
usługowa, gastronomiczna, rekreacyjno-sportowa.
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 MN-10

tereny

przeznaczone

pod

funkcje:

mieszkaniowa

jednorodzinna,

pensjonatowa, usługowa (na potrzeby lokalne), gastronomiczna, rekreacyjnosportowa, usługowa - oświatowa i kulturowa, usługowa - administracyjna.
Dodatkowo planuje się tam wprowadzić zakazy:


w pasie o szerokości 80m od terenów ZP-12 zakazuje się lokalizacji
budynków

i

obiektów

budowlanych

oraz

lokalizacji

infrastruktury

technicznej;


w części terenu wchodzącego w granice obszaru górniczego zakazuje się
lokalizacji funkcji pensjonatowych i gastronomicznych.

Zaznaczyć należy, że jedynie wschodnia część obszarów MN-10 znajduje się
w strefie zasilania złoża borowiny. Zasadnicza jego część znajduje się na zachód
od wododziału.
 TR – tereny rolne, które mogą doprowadzić do zanieczyszczenia złoża na skutek
nieracjonalnej uprawy (gł. nawożenia).
Aby zachować to niskie zagrożenie niezbędna jest właściwa i konsekwentna
polityka Urzędu Miasta oraz innych organów i instytucji uczestniczących w procedurze
udzielania pozwoleń budowlanych oraz nadzorujących proces inwestycyjny i eksploatację
wybudowanych

obiektów.

Działania

te

powinny

m.

in.

wymusić

podłączenie

nowopowstających budynków do sieci kanalizacyjnej, z bezwzględnym zakazem budowy
szamb i oczyszczalni ekologicznych.
Do obszarów bez zagrożeń zaliczone zostały:
 tereny wyłączone i częściowo wyłączone z zabudowy, przeznaczone pod zalesienie
lub tereny zieleni parkowej.
 MN.R-4 na południe od złoża borowiny - tereny, na których planuje się zabudowę
mieszkaniową rezydencjonalna z elementami usługowymi przypisano do obszarów
bez zagrożeń dla złoża borowiny. Spływ wód powierzchniowych i podziemnych z
tego rejonu odpływa się w kierunku południowym i nie ma bezpośredniego
oddziaływania na stosunki wodne w obrębie złoża borowiny, czego dotyczy
niniejsza ekspertyza.

54

8.2.

Przewidywane skutki realizacji zapisów projektu SUiKZP na
złoże borowiny

Właściwa i konsekwentna realizacja zapisów studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego nie powinna spowodować istotnych znaczących
zagrożeń dla złoża borowiny.
W toczących się (burzliwych) dyskusjach podnoszony jest wyłącznie problem
ochrony pola I złoża borowiny „Kołobrzeg” (na mapie dokumentacyjnej opisanego jako
„Kołobrzeg I”). Tymczasem istniejące i planowane zagospodarowanie wokół pola II (na
mapie dokumentacyjnej opisanego jako „Kołobrzeg II”), jest zbliżone do planowanego na
południe od pola I. Należałoby zatem podejść do ochrony obu części złoża w taki sam
(kompleksowy) sposób. Kwestionowanie podobnie wpływającej na otoczenie działalności
w jednym obszarze, a dopuszczanie jej w drugim jest w opinii opracowujących ekspertyzę
zupełnie niezrozumiałe.
W zapisach dotyczących strefy ochronnej złoża Mirocice, wyznaczonej zgodnie z
przebiegiem granic obszaru górniczego,

znajdują się ograniczenia zabraniające

prowadzenia w jego granicach prac budowlanych. Granice obszaru górniczego zostały
wyznaczone, zgodnie z ogólnie przyjętą metodyką, poprzez określenie współrzędnych
punktów załamania oraz połączenie ich liniami prostymi. Takie podejście powoduje pewne
uproszczenia w jej przebiegu, chociażby w porównaniu do granicy obszaru spływu wody
do złoża borowiny, która powinna decydować o zasięgu strefy ochronnej. Z tego powodu
zasadne wydaje się, aby podchodzić elastycznie do granic obszaru ochronnego, tzn. mniej
restrykcyjnie do terenów, które leżą w obszarze górniczym, ale poza granicą spływu wody
do złoża borowiny. W tym celu, w oparciu o szczegółowe badania hydrologiczne
należałoby precyzyjnie wyznaczyć zlewnię obszaru dolinnego, w którym znajduje się złoże
borowiny.

Wyjaśnienia szczegółowe:
W trakcie spotkania autorów opracowania z Radnymi Komisji Uzdrowiskowej Rady
Miasta Kołobrzeg w dniu 15.01.2013 postawione zostały m.in. cztery kwestie (zał. tekst.
26), które zdaniem ich autora (radnego Jacka Woźniaka) wymagają wyjaśnienia:
1) Dokładne określenie, jakimi wodami zasilane jest złoże borowiny? Skąd bierze się
woda w złożu, kierunki z których napływa?
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2) Określenie obszarów i przedsięwzięć mogących stanowić zagrożenie dla złoża
borowiny?
3) Określenie

morfologii

terenu,

rzeźba

terenu,

kierunki

spływu

wód

powierzchniowych.
4) Wpływ nasadzeń (drzewa i krzewy) na ruch wody opadowej, przemieszczanie się
wody w obrębie złoża i poza nim.
Ad.1. Warunki zasilania złoża borowiny w wodę zostały omówione w rozdz.8.1.4.1. i rozdz.
8.1.5.1.
Ad.2. Obiekty, obszary i przedsięwzięcia mogące stanowić zagrożenie dla złoża borowiny
zostały omówione w rozdz.8.1.7. i graficznie przedstawione na ryc. 15.
Ad. 3. Kierunki spływu wód powierzchniowych zostały omówione w rozdz. 8.1.4 i
przedstawione graficznie na rycinach 1 i 5. Dodatkowo rzeźbę terenu i kierunki spływu
wód pokazano na schematycznym blokdiagramie poniżej (ryc. 16).

Ryc. 16. Schematyczne
powierzchniowych.

ukształtowanie

terenu

i

główne

kierunki

spływu

wód
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Ad. 4. Nasadzenia drzew i krzewów będą korzystne w przypadku ich wprowadzania w
sąsiedztwie złoża (zwłaszcza na terenach morfologicznie wyniesionych). Roślinność ta
tworzy dodatkową pojemność retencyjną oraz swoistą otulinę chroniącą złoże przed
szeregiem niekorzystnych zjawisk (zwiększenie retencji wodnej w otoczeniu, a tym samym
opóźnienie i zmniejszenie spływu powierzchniowego, zmiany mikroklimatu w kierunku
zmniejszenia

parowania,

ograniczenie

prędkości

wiatru

i

ilości

zanieczyszczeń

przenoszonych w powietrzu, itp.).
Głównymi rezerwuarami wody związanymi z drzewostanem jest woda znajdująca
się w drewnie oraz zbiornik intercepcyjny, czyli woda zatrzymana przez powierzchnię
drzew, głównie przez korony drzew (igliwie i drobne gałązki) oraz ściółkę leśną (Osuch B.,
1998, Kowalik P., 1998). Pojemność intercepcyjna jest zmienna i zależy od wielu
czynników (stopnia zadrzewienia, gatunku, fazy rozwojowej drzewostanu, żyzności
siedliska itp.). Znaczna ilość zmiennych wpływających na intercepcję i brak bezpośrednich
danych umożliwiających obliczenie pojemności intercepcyjnej drzewostanów powodują
konieczność przyjęcia pewnych wartości przeciętnych z literatury. Według doniesień
literaturowych, przy opadzie 800 mm drzewostan zatrzymuje w koronach 39%, a w ściółce
26% wody opadowej, co daje rocznie odpowiednio 312 i 208 mm (w sumie 0,520 mm). W
przeliczeniu na 1 ha uzyskujemy roczną pojemność zbiornika intercepcyjnego równą 5 200
m3.
Wodę znajdującą się w drzewach można obliczyć na podstawie objętości drewna
(przykładowo. 1 m3 drewna świerkowego świeżego zawiera średnio 0,31 m3 wody).
Przyrost pojemności intercepcyjnej będzie największy w pierwszych 20 latach uprawy,
po których osiągnie już swój prawie maksymalny poziom. Wynika to z faktu, że w ciągu
pierwszych 20 lat rozwoju, drzewa intensywnie rozwijają liście i drobne gałązki, które
stanowią największą powierzchnię intercepcyjną.
Natomiast za niekorzystny należy uznać rozwój roślinności drzewiastej i krzaczastej
bezpośrednio na złożu. System korzeniowy drzew niszczy naturalną strukturę torfu,
pobiera wodę bezpośrednio ze złoża powodując jego osuszanie i utlenianie torfowiska,
ogranicza rozwój roślinności budującej torfowisko oraz pozbawia torf jego właściwości
balneologicznych. Z tego też względu sukcesję drzew i krzewów na torfowisku należy
ograniczać.
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9. Założenia i propozycja działań zmierzających do ochrony
złoża borowiny „Kołobrzeg I”
Właściwa ochrona zasobów złoża borowiny wymaga przeprowadzenia kompleksowych
interdyscyplinarnych badań środowiskowych oraz prowadzenia regularnych badań
monitoringowych, które w sposób wystarczająco dokładny określą aktualny stan i kondycję
złoża oraz wskażą realne zagrożenia i kierunki jego ochrony w przyszłości.
Ze względu na wysokie koszty takich badań, powinny one być poprzedzone
przeprowadzeniem analizy kosztów oraz wskazaniem możliwych źródeł finansowania.
Partnerami specjalnego projektu badawczego, w oparciu o zawarte porozumienie,
powinni być: Uzdrowisko Kołobrzeg (jako podmiot eksploatujący złoże) oraz Urząd Miasta
Kołobrzeg (odpowiadający za stan środowiska na terenie gminy). Dodatkowo, partnerem
może być ośrodek/ośrodki naukowe realizujące badania.
Finansowanie badań, oprócz środków własnych partnerów porozumienia, powinno być
wsparte środkami zewnętrznymi (np. projekt współfinansowany przez UE, Wojewódzki lub
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub inne). Zewnętrzne
wsparcie finansowe jest szczególnie istotne w pierwszej i najdroższej

fazie realizacji

projektu (badania dokumentacyjne i inwentaryzacyjne, wykonanie sieci monitoringowej).
Prace badawcze powinny być prowadzone w kilku etapach.
 Etap

pierwszy

(inwentaryzacyjny)

badań

powinien

obejmować

zabranie,

uporządkowanie, interpretację i reinterpretację wszystkich dostępnych materiałów.
 Kolejnym

elementem

powinny

być

badania

terenowe

określające

dosyć

szczegółowo bieżący stan środowiska (inwentaryzacja przyrodnicza (faunistyczna i
florystyczna) – na braki w tym zakresie zwraca również uwagę RDOŚ, patrz zał.
tekst. 14), badania hydrologiczne, hydrogeologiczne i hydrogeochemiczne, badania
izotopowe (w celu określenia wieku i cyrkulacji wód), badania powietrza, chemizmu
opadów i inne).
 Ten etap prac powinien być punktem wyjścia do opracowania „Projektu ochrony
złoża borowiny Kołobrzeg”. Projekt taki powinien zawierać m. in. szczegółowe
propozycje odnośnie sieci monitoringu i zakresu oraz częstotliwości badań
monitoringowych. Projekt sieci oraz zakres badań

monitoringowych powinien

uwzględniać interdyscyplinarne podejście do czynnej ochrony złoża borowiny i
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powinien obejmować zarówno elementy środowiska abiotycznego, jak i przyrody
ożywionej.
 Cześć badań monitoringowych wymagać będzie wcześniejszego wykonania
specjalnej sieci (np. hydrogeologiczne otwory obserwacyjne, tzw. piezometry) oraz
jej uzbrojenia w odpowiednie urządzenia pomiarowe.
 Po zaprojektowaniu i wykonaniu sieci monitoringowej należy zapewnić jej właściwą
eksploatację. W bieżącym prowadzeniu prac i obserwacji, poborze prób istotną rolę
powinien spełniać Uzdrowiskowy Zakład Górniczy eksploatujący złoże.

9.1. Założenia monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych
Poniżej przedstawiono wstępne założenia i zalecenia dla monitoringu ilości oraz
jakości wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie złoża borowiny.
Monitoring ten powinien pełnić kilka ważnych funkcji. Umożliwi on ciągłą obserwację
zmian położenia zwierciadła wód podziemnych poziomów biorących udział w zasilaniu
złoża oraz pozwoli na kontrolę jakości tych wód. W sytuacji planowanej zmiany
zagospodarowania otoczenia złoża borowiny stworzony monitoring pozwoli na śledzenie
zmian w środowisku wodnym będących efektem ewentualnego oddziaływania wszystkich
nowych obiektów.
Sieć monitoringu powinna składać się z piezometrów zlokalizowanych w obrębie
złoża oraz w obszarze jego zasilania. Lokalizacja piezometrów powinna uwzględniać
potencjalne zagrożenia. Głębokości piezometrów powinny być tak dobrane, aby poza
ujęciem wód planowanych do obserwacji, dostarczyły szczegółowej wiedzy na temat
budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych obszaru złoża.
Punkty pomiarowe powinny być zlokalizowane również na rowach melioracyjnych
(zarówno ograniczających złoże, jak i głównych rowach odwadniających złoże). W trakcie
tworzenia projektu monitoringu powinny zostać wykonane kompleksowe pomiary
przepływów wód powierzchniowych w rowach melioracyjnych. Na ich podstawie powinien
być zestawiony bilans przepływów wód powierzchniowych dla złoża borowiny. Będzie on
zarazem podstawą przy zestawianiu bilansu wodnego złoża borowiny. W późniejszym
czasie należałoby wykonać kolejne serie pomiarowe, najlepiej przy różnym wypełnieniu
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rowów. Wyniki powinny zostać powiązane ze stanami wód podziemnych określonych w
piezometrach wykonanej sieci monitoringu.
Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawność metodologiczną prowadzenia
badań hydrogeochemicznych (oprócz właściwego poboru prób, wszystkie próby powinny
być analizowane albo w tym samym laboratorium, albo tymi samymi metodami, z
zachowaniem identycznych standardów).
Uzyskane wyniki pozwolą sprawnie sterować gospodarką wodną w obrębie złoża
oraz chronić je przed wszelkimi zagrożeniami płynącymi ze środowiska zewnętrznego.

10.

Podsumowanie i wnioski

W wyniku przeprowadzonej analizy dostępnych materiałów oraz wizji lokalnej terenu
stwierdzono, że złoże borowiny Kołobrzeg posiada złożony system powierzchniowego i
podziemnego zasilania w wodę, w którym dominującym jest zasilanie powierzchniowe.
Sieć hydrograficzna na omawianym terenie jest dość dobrze rozwinięta. Pierwotny
układ hydrograficzny komplikuje szeroko rozbudowana sieć rowów melioracyjnych.
W celu zachowania wartości leczniczych borowiny konieczne jest utrzymywanie
zwierciadła wody w złożu na stałym poziomie, tj. na rzędnej 0,30- 0,50 m.p.p.t.. Minimalny
dopuszczalny poziom zwierciadła wody w złożu nie może być niższy niż 0,70 m.p.p.t. W
tym celu system melioracyjny powinien posiadać sprawne urządzenia do regulacji
przepływu, aby zachować wymagane stosunki wodne.
Ogólny bilans wodny analizowanego obszaru wskazuje, że zagospodarowanie
terenu

w

otoczeniu

złoża,

zgodnie

z

założeniami

projektu

studium

oraz

ograniczeniami wynikającymi z opracowanej dla tego dokumentu prognozy
środowiskowej nie spowoduje zaburzenia stosunków wodnych.
Dostępne, wyrywkowe materiały dotyczące jakości wody w złożu borowiny oraz w
jego otoczeniu nie wskazują, aby dotychczas doszło do drastycznych zmian i przeobrażeń,
które w sposób znaczący mogłyby wpłynąć na jakość eksploatowanego surowca oraz jego
ochronę w przyszłości.
W sposób istotny oddziaływanie obszarów sąsiednich na złoże borowiny jest
ograniczane poprzez drenaż prowadzony rowami melioracyjnymi. Wszystkie istniejące
rowy w strefie granicznej złoża powinny być sprawne. Powinno się wykonać nowe rowy w
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strefach granicznych złoża tam, gdzie ich nie ma, przede wszystkim od strony wysoczyzny
morenowej (od E i S) oraz od strony CAW „Bastion”.
Mimo licznych opracowań dokumentacyjnych, stan rozpoznania złoża borowiny, a
zwłaszcza jego otoczenia jest daleko niewystarczający i wymaga uzupełnienia w
przyszłości. Jednakże istniejące luki w rozpoznaniu, wynikające z zaniedbań w latach
poprzednich, nie powinny być powodem i podstawą do wstrzymywania prac nad
uchwaleniem Studium.
Właściwa
kompleksowych

ochrona

zasobów

złoża

interdyscyplinarnych

badań

borowiny

wymaga

środowiskowych

przeprowadzenia
oraz

prowadzenia

regularnych badań monitoringowych, które w sposób wystarczająco dokładny określą
aktualny stan i kondycję złoża oraz wskażą realne zagrożenia i kierunki jego ochrony w
przyszłości.
Autorzy opracowania nie widzą szczególnych przeciwskazań dla przyjęcia
studium w zaproponowanym kształcie.
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Mapa z lokalizacją wykonanych fotografii
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Fot. 1. Obszar złoża borowiny "Kołobrzeg I" - widok od strony NE.

Fot. 2. Obszar złoża borowiny, pola "Kołobrzeg I" - widok od strony SW.
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Fot. 3. Rów po E stronie złoża borowiny, pola "Kołobrzeg I".

Fot. 4. Pozostałości po pracach ziemnych w SE części OG "Mirocice".
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Fot. 5. Droga przecinająca S część OG "Mirocice", przy drodze widoczny hydrant sieci
wodociągowej biegnącej wzdłuż drogi.

Fot. 6. Droga krajowa 11 rozdzielająca złoże borowiny, biegnąca pomiędzy polami
"Kołobrzeg I" i "Kołobrzeg II".
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Fot. 7. Rów biegnący wzdłuż dk 11 i pola "Kołobrzeg I" złoża borowiny
(woda odpływa w kierunku W).

Fot. 8. Widok na starą strzelnicę przy SE granicy OG "Mirocice"
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Fot. 9. Droga biegnąca wzdłuż E części OG "Mirocice" (po lewej stronie teren
planowanej stacji benzynowej i marketu, po prawej złoże borowiny
(pole "Kołobrzeg I").

Fot. 10. Rów oddzielający drogę i obszar planowanych inwestycji (stacji benzynowej
i marketu) od złoża borowiny (pola "Kołobrzeg I").
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Fot. 11. Przepust pod torami głównego rowu odwadniającego złoże borowiny.

Fot. 12. Linia kolejowa Kołobrzeg-Białogard biegnąca wzdłuż SW granicy
OG "Mirocice".
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Fot. 13. Teren eksploatacji borowiny (pole "Kołobrzeg I").

Fot. 14. Budynki kopalni borowiny.
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Fot. 15. Teren Centrum Atrakcji Wojskowych "Bastion" - skład sprzętu wojskowego.

Fot. 16. Teren Centrum Atrakcji Wojskowych "Bastion" - stare skrzynie amunicyjne
oraz toaleta TOI TOI
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Fot. 17. Ogródki działkowe sąsiadujące od SW z OG "Mirocice" - widok w kierunku W.

Fot. 18. Ogródki działkowe sąsiadujące od SW z OG "Mirocice"
- widok w kierunku SE.
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