Główny Inspektor Ochrony Środowiska informuje o rozpoczęciu konsultacji
społecznych dokumentów, związanych z procesem wdrażania Ramowej
Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej 2008/56/WE (RDSM), służących
aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich oraz ustalenia
zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu wód morskich.

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Koncepcja aktualizacji Wstępnej oceny stanu środowiska wód
morskich polskiej strefy Morza Bałtyckiego
Morze Bałtyckie pełni istotną rolę w gospodarce krajowej i warunkuje istnienie sektorów
takich jak transport morski, rybołówstwo, turystyka regionalna oraz jest potencjalnym
obszarem dla rozwoju energetyki wiatrowej. Zagrożenie stanu środowiska morskiego może
ograniczać rozwój powyższych sektorów, które jednocześnie mogą w znacznym stopniu
przyczyniać się do jego degradacji.
Kontynuowanie działań na rzecz poprawy i utrzymania dobrego stanu środowiska Morza
Bałtyckiego jest nie tylko wymogiem formalnym, ale też celem warunkującym zrównoważone
czerpanie z zasobów ekosystemu morskiego przez człowieka. Ramy formalne osiągnięcia
tego celu określa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17.
czerwca 2008 r. (Dz. Urz. UE L 164 z 25.06.2008, str.19) ustanawiająca ramy działań
Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (ramowa dyrektywa w sprawie
strategii morskiej) (RDSM) odnosząca się do zrównoważonego wykorzystywania mórz

zintegrowanego z zachowaniem ekosystemów morskich w stanie jak najmniej zmienionym.
Dyrektywa została transponowana do prawa polskiego ustawą z dnia 4 stycznia 2014 roku
(Dz. U. 2013 r, poz. 165). W 2017 roku RDSM została znowelizowana Dyrektywą Komisji
(UE) 2017/845 z dnia 17 maja 2017 r. poprzez przyjęcie nowej wersji załącznika III do
dyrektywy 2008/56/WE w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod
uwagę przy opracowaniu strategii morskich. Zgodnie z RDSM wymagane jest osiągnięcie
dobrego stanu środowiska (Good Environmental Status - GES) w obrębie europejskich
wód morskich do 2020 roku. Aktem wykonawczym do RDSM jest decyzja Komisji (UE)
2017/848 z dnia 17 maja 2017 r., w której zostały określone kryteria i standardy
metodologiczne dotyczące dobrego stanu środowiska wód morskich oraz specyfikacje i
ujednolicone metody monitorowania i oceny wraz z uchyleniem decyzji Komisji (UE)
2010/477/UE.
Dobry stan środowiska morskiego według RDSM oznacza “taki stan środowiska wód
morskich tworzących zróżnicowane i dynamiczne pod względem ekologicznym oceany i
morza, które są czyste, zdrowe i urodzajne w odniesieniu do panujących w nich warunków,
zaś wykorzystanie środowiska morskiego zachodzi na poziomie, który jest zrównoważony i
gwarantuje zachowanie możliwości użytkowania i prowadzenia działań przez obecne i
przyszłe pokolenia”.
Osiągnięcie dobrego stanu środowiska wód morskich możliwe będzie dzięki
opracowaniu i wdrożeniu strategii morskiej, która jest zbiorem typowych instrumentów
ochrony środowiska ukierunkowanych na ochronę środowiska morskiego, na którą składają
się następujące elementy:
1) opracowanie wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich,
2) określenie właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich,
3) wyznaczenie celów środowiskowych dla wód morskich oraz związanych z nimi
cech,
4) opracowanie i wdrożenie programu monitoringu wód morskich,
5) opracowanie i wdrożenie krajowego programu ochrony wód morskich.
Opracowanie przedmiotowej dyrektywy było wynikiem wieloletnich starań Unii
Europejskiej zmierzających do stworzenia ram prawnych umożliwiających podejmowanie
kompleksowych, spójnych i skutecznych działań w celu ochrony środowiska wód morskich.
Cele dyrektywy powinny zostać zrealizowane poprzez opracowanie i wdrożenie strategii
morskich spójnych dla poszczególnych regionów lub podregionów morskich. Każde państwo
członkowskie, zgodnie z harmonogramem ustanowionym na mocy dyrektywy, jest
zobowiązane do opracowania strategii morskiej dla własnych wód morskich, mając na

uwadze fakt, że wody morskie są wykorzystywane wspólnie z innymi państwami,
a środowisko morskie ma charakter transgraniczny. Dlatego każde państwo członkowskie
powinno swoje działania prowadzić we współpracy z innymi państwami członkowskimi
danego regionu lub podregionu morskiego, a w niektórych przypadkach również z państwami
trzecimi. W przypadku Bałtyku współpraca regionalna miała miejsce w ramach Komisji
Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku – HELCOM, obejmując mi.in. ustalenie podziału
Bałtyku na podakweny podlegające aktualizacji oceny, uzgodnienie granic GES oraz
wspólne opracowanie drugiej holistycznej oceny stanu środowiska morskiego Bałtyku.
Uzgodnienia dotyczyły w szczególności elementów biologicznych oraz zanieczyszczeń
biogenicznych i substancjami niebezpiecznymi.
Jednym z ważniejszych zadań Państw Członkowskich jest obowiązek cyklicznej
aktualizacji wstępnej oceny swoich wód morskich zgodnie z art. 17 RDSM. Wymaga to
przeprowadzenia w 2018 roku aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wykonanej
w 2012 roku zgodnie z art. 8.1 (a), aktualizacji oceny presji na środowisko (art. 8.1 (b)) oraz
ekonomicznej i społecznej analizy użytkowania wód morskich (art. 8.1 (c)), biorąc pod uwagę
art. 1.3 RDSM odnoszący się do ekosystemowego podejścia do zarządzania środowiskiem.
Obecna aktualizacja oceny obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2016 r. Realizacja tego
zadania służy określeniu celów środowiskowych zgodnie z art. 10 RDSM, ustanowieniu
zaktualizowanych programów monitoringowych oraz zaprojektowaniu przyszłych programów
działań zgodnie z art. 13 RDSM, które będą minimalizować negatywny wpływ oddziaływania
antropogenicznego na środowisko morskie.
Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566) aktualizację
wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich opracowuje właściwy organ Inspekcji
Ochrony Środowiska w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, ministrem właściwym
do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa oraz ministrem
właściwym do spraw gospodarki wodnej. Analizę społeczno-ekonomiczną opracowuje
minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, zestawienie dominujących presji
i oddziaływań pochodzenia lądowego na wody morskie, w tym presji i oddziaływań
antropogenicznych sporządza minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zestawienie
dominujących presji i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody morskie, w tym presji
i oddziaływań antropogenicznych sporządza minister właściwy do spraw gospodarki wodnej,
Zestawienie dominujących presji i oddziaływań pochodzenia morskiego na wody morskie
wynikających z działalności rybackiej, w tym presji i oddziaływań antropogenicznych
sporządza minister właściwy do spraw rybołówstwa.

Obowiązek aktualizacji oceny stanu środowiska wód morskich dotyczy obszarów
morskich z zastosowaniem wskaźników wskazanych w art. 150 ust. 2 pkt 1) i 2) ustawy –
Prawo wodne (Dz. U. 2017 r., poz. 1566).
W przypadku wód przybrzeżnych, przejściowych i terytorialnych do aktualizacji zostaną
wykorzystane oceny stanu ekologicznego wykonane zgodnie z Dyrektywą 2000/60/WE
z dnia 23 października 2000 roku (Ramowa Dyrektywa Wodna – RDW).

Polskie obszary morskie Bałtyku podlegające aktualizacji wstępnej oceny

Zgodnie z nową wersją załącznika III do dyrektywy 2008/56/WE w odniesieniu do
przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy opracowaniu strategii morskich
tabele 1 i 2 w załączniku III do dyrektywy 2008/56/WE zostały doprecyzowane tak, aby
bardziej wyraźnie odnosiły się do elementów dotyczących stanu (tabela 1) oraz do
elementów dotyczących presji i ich oddziaływań (tabela 2a i b), a także aby bezpośrednio
łączyły elementy wymienione w obu tabelach ze wskaźnikami jakości określonymi
w załączniku I do wspomnianej dyrektywy, a w związku z tym również z kryteriami
określonymi przez Komisję na podstawie art. 9 ust. 3 dyrektywy 2008/56/WE.
Aktualizacja wstępnej oceny zostanie przeprowadzona zgodnie z przyjętym podziałem
na ocenę ekosystemów morskich, ich struktury, funkcji i procesów mających szczególne
znaczenie dla aktualizacji oceny zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a), z uwzględnieniem presji

antropogenicznych, sposobów użytkowania i działalności człowieka w środowisku morskim
lub mających wpływ na środowisko morskie, co wynika z art. art. 8 ust. 1 lit. b) i 8 ust. 1 lit. c)
RDSM.
Jednym z obowiązkowych elementów aktualizacji oceny jest określenie stanu
środowiska w odniesieniu do zestawu wartości progowych dla poszczególnych kryteriów
ustalanych na poziomie europejskim, regionalnym lub krajowym.

Cechy stanu
Cechy presji związane z wprowadzaniem i eksploatacją gatunków
Cechy związane z wprowadzeniem do środowiska substancji, odpadów i energii
Cechy presji fizycznych

Decyzja Komisji wprowadziła podział wskaźników na dwie grupy, które muszą być
uwzględnione w aktualizacji oceny stanu środowiska morskiego. Zgodnie z art. 153, ust.1 pkt
1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) należą do nich cechy presji (D2, D3, D5, D6,
D7, D8, D9, D10 i D11) oraz 3 cechy: D1, D4 i D6 dotyczące elementów ekosystemu (ssaki,
ryby, ptaki, siedliska pelagiczne, siedliska bentosowe). W celu zachowania zgodności

pomiędzy RDSM i ustawą Prawo Wodne zachowano konwencję oznaczeń cech i kryteriów
za wersją anglojęzyczną RDSM, tj. D – dla cechy, C – dla kryterium)).
Kryteria drugorzędne i związane z nimi standardy metodologiczne, specyfikacje
i ujednolicone metody określone w załączniku są wykorzystywane do uzupełnienia kryterium
podstawowego lub gdy istnieje zagrożenie, że środowisko morskie nie osiągnie lub nie
utrzyma dobrego stanu środowiska morskiego dla danego kryterium. O zastosowaniu
kryterium drugorzędnego decyduje każde z państw członkowskich, o ile w załączniku nie
określono inaczej. Tak więc rezygnacja z danego kryterium drugorzędnego powinna być
poprzedzona oceną ryzyka nieosiągnięcia dobrego stanu środowiska dla tego kryterium bądź
kryteriów podstawowych.
Dla poszczególnych kryteriów zostały opracowane wskaźniki odnoszące się do
określonych parametrów i właściwości opisujących stan środowiska i presje.
Realizując wymóg skoordynowanych działań w ramach aktualizacji oceny wstępnej
w ramach HELCOM przyjęto zmodyfikowany podział Morza Bałtyckiego na podakweny, czyli
morskie jednostki regionalne (MRU) podlegające ocenie.
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Podakweny Morza Bałtyckiego wyznaczone na polskich obszarach morskich wg HELCOM
MAS (HELCOM 2013); na mapie zaznaczono lokalizację stacji pomiarowo-badawczych
monitoringu RDSM
W przypadku oceny ichtiofauny obszary do oceny obejmują zarówno części
podakwenów otwartego morza, jak również poszczególne części wód przybrzeżnych.

Aktualizacja wstępnej oceny stanu środowiska morskiego będzie uwzględniała trzy
aspekty:
i) analizę podstawowych cech i właściwości oraz obecnego stanu środowiska,
ii) analizę dominujących presji i oddziaływań
iii) analizę ekonomiczną i społeczną wraz z analizą kosztów degradacji środowiska.
Dwa pierwsze dotyczą klasyfikacji stanu środowiska morskiego i określane są w dwóch
klasach: stan dobry (GES) i stan poniżej dobrego (subGES), natomiast trzeci wyjaśnia
interakcje zachodzące między elementami środowiska a społeczeństwem w rozumieniu
zarówno prowadzonej działalności gospodarczej, jak i szeroko pojętego bezpieczeństwa
społecznego.

Cechy wykorzystane w aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska polskich wód morskich
Cechy stanu
D1
D4 D6

Wskaźniki do oceny kryteriów

Lp.

Cechy presji
D2

D3

D5

D6

D7

D8

Komponenty ekosystemu
Przyłów ssaków morskich
Liczebność populacji i trend populacji foki szarej
Stan reprodukcji foki szarej
Występowanie foki szarej
Ptaki
Wskaźnik produktywności bielika
Wskaźnik zmian liczebność zimujących ptaków wodnych
Wskaźnik zmian liczebności lęgowych ptaków wodnych
Ryby
Indeks wielkości ryb – LFI 1
Indeks stanu ichtiofauny SI dla wód przejściowych
Siedliska Multimetryczny wskaźnik makrozoobentosu - B
bentosowe Wskaźnik stanu makrofitów – SM1
ESMIz – makrofitowy indeks stanu ekologicznego w zalewach
Siedliska Wskaźnik MSTS – struktura wielkościowa i całkowite zasoby zooplanktonu
pelagiczne Dia/Dino - Wskaźnik okrzemkowo-bruzdnicowy
CyaBl - Toksyczne zakwity sinic
Chlorofil-a - śr. stężenie latem (VI-IX)
Chlorofil-a - śr. stężenie roczne
Presje
18
Trendy w pojawianiu się gatunków nierodzimych
19
Wskaźniki śmiertelności połowowej gatunków eksploatowanych komercyjnie
20
Wskaźniki biomasy gatunków eksploatowanych komercyjnie
21
DIN - średnie stężenie zimowe (XII-II)
22
DIN - średnie stężenie roczne
23
TN - średnie stężenie w lecie (VI-IX)
24
TN - średnie stężenie roczne
25
DIP - średnie stężenie zimowe (XII-II)
26
DIP - średnie stężenie roczne
27
TP - średnie stężenie w lecie (VI-IX)
28
TP - średnie stężenie roczne
29
Przezroczystość wody latem (VI-IX)
30
Przezroczystość wody - śr. roczna
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Tlen nad dnem - minimum w miesiącach (VI-IX)
Dług tlenowy
Zasięg przestrzenny i rozkład strat fizycznych naturalnego dna morskiego
Zasięg przestrzenny i rozkład presji fizycznych zakłóceń dna morskiego.
Powierzchnia dna morskiego dotkniętego trwałymi zmianami hydromorfologicznymi
Aldehyd mrówkowy - woda
Arsen - woda
Bar - woda
Bor - woda
Chrom sześciowartościowy - woda
Chrom ogólny - woda
Cynk - woda
Miedź - woda
Fenole lotne – indeks fenolowy - woda
Węglowodory ropopochodne – indeks olejowy - woda
Glin - woda
Cyjanki wolne - woda
Cyjanki związane - woda
Molibden - woda
Selen - woda
Srebro - woda
Tal - woda
Tytan - woda
Wanad - woda
Antymon - woda
Fluorki - woda
Beryl - woda
Kobalt - woda
Alachlor - woda
Antracen - woda
Atrazyna - woda
Benzen - woda
Difenyloetery bromowane (PBDE – kongenery 28, 47, 99, 100, 153, 154) – woda,
organizmy
Kadm i jego związki – woda, organizmy, osady
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C10-13 – chloroalkany - woda
Chlorfenwinfos - woda
Chlorpyrifos - woda
1,2-dichloroetan (EDC) - woda
Dichlorometan - woda
Di (2-etyloheksyl) ftalan (DEHP) - woda
Diuron - woda
Endosulfan - woda
Fluoranten - woda, organizmy, osady
Heksachlorobenzen (HCB) – woda, organizmy
Heksachlorobutadien (HCBD) – woda, organizmy
Heksachlorocykloheksan (HCH) - woda
Izoproturon - woda
Ołów i jego związki – woda, organizmy, osady
Rtęć i jej związki – woda, organizmy, osady
Naftalen - woda
Nikiel i jego związki - woda
Nonylofenole - woda
Oktylofenole - woda
Pentachlorobenzen - woda
Pentachlorofenol (PCP) - woda
Benzo(a)piren – woda, organizmy
Benzo(b)fluoranten - woda
Benzo(k)fluoranten - woda
Benzo(g,h,i)perylen – woda, osady
Indeno(1,2,3-cd)piren - osady
Symazyna - woda
Związki tributylocyny – woda, organizmy
Trichlorobenzeny (TCB) - woda
Trichlorometan (chloroform) - woda
Trifluralina - woda
Dikofol – woda, organizmy
Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS) – organizmy
Dioksyny - organizmy
Heksabromocyklododekan (HBCDD)- organizmy
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Heptachlor - organizmy
Tetrachlorometan - woda
SUMA Aldryna, Dieldryna, Endryna, Izodryna - woda
DDT – izomer para-para - woda
DDT całkowity - woda
Trichloroetylen (TRI) - woda
Tetrachloroetylen (PER) - woda
Cez- 137 – woda, organizmy
1-OH piren - organizmy
Dioksyny i związki dioksynopodobne (suma PCDD+PCDF+PCB-DL) - organizmy
Polichlorowane bifenyle (PCB - kongenery 28, 52, 101, 138, 153, 180) - organizmy
CB118 (kongener PCB) - organizmy
Diklofenak - woda
Test mikrojądrowy
Operational oil spills from ships
Odpady na linii brzegowej
Odpady - mikrocząstki
Podwodne dźwięki impulsowe - Eksplozje
Podwodne dźwięki ciągłe
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Ocena poszczególnych cech według przyjętych kryteriów może być dokonana na dwa
sposoby w zależności od dostępności danych i informacji:
i)

ilościowo – na podstawie wskaźników w odniesieniu do wartości progowych lub

ii)

opisowo – na podstawie oceny eksperckiej, jeśli dla danego wskaźnika nie została
ustalona wartość progowa na poziomie europejskim lub regionalnym.
W ocenie zostaną uwzględnione granice stanu i wartości wskaźników wykorzystywanych

do oceny stanu ekologicznego dla wód przejściowych i przybrzeżnych opracowane zgodnie
z Ramową Dyrektywą Wodną PE (RDW), przy czym za granicę dobrego stanu środowiska
(GES) przyjmuje się 3/5 wartości maksymalnej skali ocen RDW, którą dany wskaźnik może
osiągnąć. Odpowiada to wyznaczeniu granicy między stanem „dobry i bardzo dobry” i „zły,
słaby i umiarkowany” wg RDW.

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) Ramowa Dyrektywa ws. Strategii Morskiej
(RDSM)
Stan bardzo dobry

Dobry stan środowiska (GES)

Stan dobry
Stan umiarkowany
Stan słaby

Stan niezadowalający/niepożądany (subGES)

Stan zły

Ostateczny wynik będzie wyrażony tylko w dwóch klasach odpowiadających osiągnięciu
(GES) lub nieosiągnięciu dobrego stanu środowiska (subGES).
W ramach oceny cech stanu (D1, D4, D6) przeprowadza się oddzielną ocenę dla każdego
z komponentów ekosystemu tj. dla grup gatunków ptaków, ssaków, ryb oraz siedlisk
bentosowych i pelagicznych. Zgodnie z decyzją Komisji (UE) 2017/848 z dnia 17 maja 2017
r. nie przeprowadza się zintegrowanej oceny wskaźników bioróżnorodności.
Ostatnim etapem aktualizacji oceny będzie identyfikacja i, jeśli to możliwe, określenie
ilościowe presji związanych z różnym wykorzystaniem środowiska morskiego, powodujących
nie osiągnięcie GES, zgodnie z ich wykazem określonym w tabeli 1 załącznika III oraz
wynikiem analiz wykonanych zgodnie z Art. 8.1(b) RDSM. Ocena wykorzystania środowiska
morskiego i sił sprawczych powodujących presje stanowi istotną podstawę analizy ryzyka,
a tym samym analizy kosztów i korzyści z podjęcia działań zgodnie z RDSM.
W pierwszym kroku, zostanie określony stopień wykorzystania środowiska morskiego
w kontekście korzyści społeczno-ekonomicznych na podstawie danych statystycznych

w odniesieniu do głównych działów gospodarki morskiej, obejmujących zarówno wielkość
produkcji, jak i też zatrudnienia:
a) Żegluga morska
b) Porty morskie
c) Przemysł stoczniowy
d) Rybołówstwo morskie
e) Turystyka morska i przybrzeżna
f) Morski przemysł wydobywczy
g) Sektor komunalny
h) Rolnictwo
i) Energetyka odnawialna – farmy wiatrowe
j) Morska turystyka wiatrowa
k) Działalność militarna
l) Badania naukowe, analizy i działania edukacyjne
Oszacowanie ekonomicznych korzyści ze środowiska morskiego (marine water
accouning approach) będzie stanowiło całkowitą wartość gospodarczą wód morskich
powiązaną z wykorzystaniem środowiska, jego aktualnym stanem, presjami i wpływem
człowieka. Przeprowadzenie analizy ekonomicznej dla poszczególnych subregionów pozwoli
na określenie korzyści ekonomicznych oraz określenie udziału we wzroście zasobności
społeczeństwa, stwarzając podstawy do określenia priorytetów dla działań naprawczych.
Powiązanie wyników analizy ekonomicznej z dobrami i usługami środowiska morskiego
pozwoli na określenie kosztów jego degradacji, które mogą być podstawą do dalszej oceny
korzyści z podjętych działań naprawczych (Art. 13 RDSM) lub też stanowić podstawę do
ewentualnych derogacji (Art. 14 RDSM) i być podstawą do aktualizacji Krajowego Programu
Ochrony Wód Morskich.
Jedną z metod oceny kosztów degradacji jest podejście oparte na analizie usług
ekosystemu (ecosystem services approach). W tym wariancie presje są identyfikowane jako
czynniki wpływające na stan ekosystemu morskiego, a więc jest możliwe bezpośrednie
powiązanie określonych presji z elementami ekosystemu.
Wartość usług ekosystemu obliczana, jako potencjalna różnica pomiędzy dobrym
stanem środowiska (GES) a sytuacją, która może wystąpić w przypadku braku działań w
celu uzyskania GES przy zastosowaniu scenariusza Business as Usual (BAU), może być
interpretowana jako koszt degradacji. W ten sposób na wczesnym etapie zostaną
zidentyfikowane podstawy do sformułowania zaleceń podejmowania działań zgodnie
z RDSM. W tym podejściu możliwa jest identyfikacja usług ekosystemu w powiązaniu
z korzyściami, które mogą być potencjalnie utracone przy niezmienionym negatywnym stanie

środowiska naturalnego. Te potencjalnie utracone korzyści z osiągnięcia GES mogą być
następnie porównywane z kosztami osiągnięcia celów RDSM określonymi w programach
działań naprawczych.

Posumowanie i dalsze kroki
Powyższy materiał stanowi ogólną koncepcję wykonania aktualizacji wstępnej oceny
stanu środowiska wód morskich i zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu
środowiska wód morskich w rozumieniu ramowej dyrektywy w sprawie strategii morskiej,
zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566). Wskazuje
przedmiotowy zakres aktualizacji, propozycję wskaźników, które zostaną wykorzystane oraz
sposób przeprowadzenia klasyfikacji stanu wód morskich.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska udostępni opinii publicznej dokumenty
stanowiące projekt kompleksowej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód
morskich oraz projekt aktualizacji zestawu właściwości typowych dla dobrego stanu
środowiska wód morskich. Jednocześnie Główny Inspektor Ochrony Środowiska udostępni
informacje oraz dane jakie wykorzystał w procesie opracowania powyższych dokumentów
zgodnie z art. 19 RDSM.
MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW
Uwagi na temat konsultowanego materiału, można zgłaszać do 23 maja 2018 r.za pomocą:


formularza dostępnego na stronie poświęconej ramowej dyrektywie w sprawie
strategii morskiej.



Poczty elektronicznej, na podany poniżej adres e-mail, podając w tytule wiadomości
„konsultacje społeczne RDSM”



Poczty tradycyjnej, na adres GIOŚ z dopiskiem „konsultacje społeczne RDSM”



Bezpośrednio w siedzibie GIOŚ

Dane teleadresowe:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
e-mail: gios@gios.gov.pl
Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

