
 
 
 
 
 

Departament Monitoringu Środowiska 
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie

 
tel. +48 91 44 36 211            e-mail: rwmsszczecin@gios.gov.pl           adres: ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin 

Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia informacji o środowisku zgodnie z powołaną wyżej Ustawą. Informuję, że Administratorem 
Danych Osobowych jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat. Każda osoba, za pośrednictwem Inspektora Ochrony 
Danych w GIOŚ (iod@gios.gov.pl) posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a w uzasadnionych przypadkach sprzeciwu, usunięciu lub 
ograniczenia przetwarzania. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uzyskania informacji o środowisku. 

 
GŁÓWNY INSPEKTORAT M: gios@gios.gov.pl A: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 T: +48 22 369 22 26 
OCHRONY ŚRODOWISKA W: www.gios.gov.pl 02-362 Warszawa F: +48 22 825 04 65 

Szczecin, dnia 21.05.2021 r. 
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Ośrodek Wypoczynkowy DIUNA 
      ul. Wczasowa 1  
      76-150 Wicie 
      jtutak@mojadiuna.pl 

 
O P I N I A 

o stanie środowiska naturalnego na rok 2021 w miejscowości Wicie 
Miejscowość Wicie położona jest w pasie nadmorskim województwa zachodniopomorskiego, w powiecie 
sławieńskim. 
Jakość powietrza  
1. Na terenie miejscowości Wicie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie brak jest zakładów o szczególnej 

uciążliwości dla powietrza. 
2. W rejonie pasa nadmorskiego występują korzystne warunki przewietrzania, co sprzyja dobremu 

rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń powietrza, a tym samym występowaniu niskich stężeń 
substancji zanieczyszczających w powietrzu. 

3. Roczne oceny jakości powietrza przeprowadzane w strefach województwa zachodniopomorskiego 
przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Szczecinie Departamentu Monitoringu 
Środowiska w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska wykazują, iż na obszarze miejscowości 
Wicie poziomy substancji w powietrzu, dla których określono poziomy dopuszczalne 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.845), nie przekraczają obowiązujących norm. 

Jakość wody w kąpieliskach 
1. Zgodnie z informacją Zachodniopomorskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie 

miejscowość Wicie została dopuszczona do organizowania kąpieliska morskiego w roku 2020. 
Wznowienie badań jakości wody w kąpielisku nastąpi w sezonie kąpielowym w roku 2021. 

2. Informacje o przydatności wody do kąpieli dostępne są na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarni-
Epidemiologicznej w Szczecinie (http://www.wsse.szczecin.pl). 

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdza się, iż prognozowany na rok 2021 stan sanitarny atmosfery oraz 
wody przeznaczonej do celów kapieliskowych w miejscowości Wice należy uznać jako zadawalający. 

 
   Z poważaniem 
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/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

Dokument podpisany przez Anna Maria
Bakierowska
Data: 2021.05.21 15:47:30 CEST

Podpis jest prawid owy


