
Warszawa, 6 marca 2015 roku 
 
 
 

 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni 
Urząd Morski w Gdyni 
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia 
ti@umgdy.gov.pl 
 

 
Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu 
wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”1, 
Prognozą oddziaływania na środowisko Programu Wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej 
Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”2 wraz z załącznikami, 
 
udostępnionymi w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz na 
stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni3, 
 
przekazuję kluczowe uwagi Fundacji Greenmind do dokumentacji przedłożonej do konsultacji 
społecznych na podstawie art. 30, art. 39, art. 40, w związku z art. 46 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
 
Marta Wiśniewska 
Fundacja Greenmind 
Kaleńska 7/33, 04-367 Warszawa 
tel. (22) 810 49 87 
marta.wisniewska@greenmind.pl 
 

 
Uwagi Fundacji Greenmind do Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Wieloletniego 

„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” 
 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

Rozdział 12 

Strona: 502-503 
Treść uwagi: Fundacja Greenmind wnosi o usunięcie z Prognozy zapisów 

sugerujących i insynuujących jakoby niektórzy uczestnicy procesu 
konsultacji społecznych Programu i Prognozy oraz procesu 
decyzyjnego związanego z Programem byli nieuprawnieni (mniej 
uprawnieni) do tego uczestnictwa. Fundacja Greenmind domaga 
się, by stosowne władze publiczne, traktowały poważnie 
społeczeństwo w podejmowaniu decyzji dotyczących 
środowiska, zgodnie z literą i duchem ratyfikowanej przez Polskę, 

1 Dalej jako Program 
2 Dalej jako Prognoza 
3 http://www.umgdy.gov.pl/?p=4708; 
http://bip.mir.gov.pl/Prawo/Gospodarka_morska/Pozostale_projekty/Strony/Konsultacje_spoleczne_Budowa_drogi_wodn
ej_Zalew_Wislany_Zatoka_Gdanska.aspx 
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transponowanej do prawodawstwa polskiego, Konwencji o 
dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu 
decyzji oraz o dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
dotyczących środowiska. 

Uzasadnienie: Niezależnie z jakich tekstów źródłowych korzystano przy 
opracowywaniu Prognozy, niedopuszczalne, podważające 
zaufanie obywateli do władz publicznych, jest umieszczenie w 
dokumentach przedkładanych do konsultacji następujących 
treści: „Konflikt ekologiczny – poważne sytuacje konfliktowe 
mogą wystąpić w przypadku protestu ekologów i tzw. 
„ekologów” [sugeruje to, że są lepsi i gorsi ekolodzy – przypis 
Fundacji Greenmind] przeciwko prowadzeniu prac związanych z 
„Programem (…)” 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

rozdziały 13 i 14 

Strona: 523-574 
Treść uwagi: Z Prognozy należy usunąć wszystkie rozdziały poświęcone 

stosowaniu odstępstwa przewidzianego w art. 6 ust. 4 
Dyrektywy Siedliskowej - dyrektywy 92/43/EWG i art. 34 Ustawy 
o ochronie przyrody w związku ze zidentyfikowaniem dwóch 
ostoi ptaków o znaczeniu międzynarodowym (ang. Important 
Bird Area =IBA) nie włączonych do krajowego systemu obszarów 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. 

Uzasadnienie: Prognoza identyfikuje oba obszary: Wschodnie Wody 
Przygraniczne (PLM4) i Mierzeja Wiślana (PL153) np. na str. 289. 
Tego ostatniego jednak nie traktuje jako IBA zidentyfikowanego 
w opracowaniu Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w 
Polsce (Wilk T., Jujka M., Chylarecki P. (red.) 2010, OTOP, Marki). 
Ostoja ptaków o znaczeniu międzynarodowym PL153 
zlokalizowana jest na polskiej części Mierzei Wiślanej, od 
miejscowości Stegna do granicy kraju, oraz na niewielkim 
fragmencie Żuław Wiślanych. Cała ostoja stanowi bardzo ważny 
szlak migracyjny dla ptaków wędrujących wzdłuż południowego 
Bałtyku. W trakcie wiosennej i jesiennej migracji stwierdzono w 
ostoi 45 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej – dyrektywy 
2009/147/WE. Każdego roku migruje tędy 12 tys. ptaków 
szponiastych. 
W konsekwencji zignorowania statusu tych obszarów – ostoje 
ptaków o znaczeniu międzynarodowym nie włączone przez 
Polskę do krajowej sieci Natura 2000 – w Prognozie umieszczono 
rozdziały 13 i 14 błędnie, zdaniem Fundacji, uznając za możliwe 
odstępstwo, o którym mowa w art. 6 ust. 4 Dyrektywy 
Siedliskowej i art. 34 Ustawy o ochronie przyrody. Jako takie, 
obszary spełniają kryteria wyznaczania obszarów specjalnej 
ochrony ptaków (OSOP) zawarte w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska (Dz.U. 77, poz.510). Fakt, że tereny te pomimo 
spełniania stosownych kryteriów nie zostały dotąd wskazane 
jako OSOP, pozwala je – zgodnie z orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie C-355/90 – 
traktować jako tereny podlegające szczególnej ochronie na mocy 
art. 4 ust. 4 Dyrektywy Ptasiej. Przekłada się to na zakaz 



jakichkolwiek działań wpływających na ptaki, o ile mogą mieć 
one znaczenie w odniesieniu do realizacji celów art. 4 tejże 
dyrektywy. Do takiego obszaru nie stosują się natomiast bardziej 
liberalne przepisy art. 6 ust. 2-4 Dyrektywy Siedliskowej, 
nakazujące m.in. powstrzymanie się jedynie od realizacji działań 
mogących znacząco oddziaływać na integralność obszaru (patrz 
wyrok TSWE w sprawie C-374/98) i opisujące sytuację (warunki), 
w której do znaczących oddziaływań można dopuścić (brak 
alternatyw, nadrzędny interes publiczny, kompensacja).  

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

rozdziały 13 i 14 

Strona: 523-574 
Treść uwagi: W Prognozie, w związku z opisanymi brakami możliwości 

kompensacji niektórych znaczących oddziaływań na przedmioty 
ochrony, a co za tym idzie integralność obszarów Natura 2000 
będących w zasięgu oddziaływania Programu, należy 
jednoznacznie wskazać na brak możliwości zastosowania 
odstępstwa przewidzianego w art. 6 ust. 4 Dyrektywy 
Siedliskowej - dyrektywy 92/43/EWG i art. 34 Ustawy o ochronie 
przyrody, a tym samym na brak możliwości realizacji Programu. 

Uzasadnienie: Skuteczna kompensacja jest warunkiem zastosowania odstępstw 
przewidzianych w art. 6 ust. 4 Dyrektywy Siedliskowej i art. 34 
Ustawy o ochronie przyrody. W Prognozie stwierdza się, że dla 
części gatunków i siedlisk, dla zachowania ich właściwego stanu 
ochrony, nie ma możliwości podjęcia efektywnych działań 
kompensacyjnych. 
W Prognozie m.in.: 
- wskazano na brak możliwości kompensacji siedlisk dla 
gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony OSOP 
PLB280010 (13.3.1.7, str. 553); 
- nie wskazano lokalizacji kompensacji (kompensacja jest 
wątpliwa) strat bezpośrednich siedliska 6430 (13.3.1.5, str. 551); 
- wskazano błędnie jako działania kompensacyjne wykonanie 
zabiegów ochronnych wybranych płatów siedliska 6430 w 
obszarze PLH280007, będącym w zasięgu oddziaływania 
Programu (13.3.1.5, str. 551); 
- w proponowanej kompensacji dla siedliska priorytetowego 
1150* ograniczono się tylko do działań związanych ze stratami 
bezpośrednimi (bliżej niezdefiniowanymi) proponując 
odtworzenie (bez podania sposobu wdrożenia 
uniemożliwiającego ocenę skuteczności) jedynie ok. 100 ha 
szuwarów (13.3, str. 534); 
Fundacja Greenmind zwraca uwagę, iż siedlisko 1150*, 
zajmujące cały Zalew Wiślany, istotne dla przedmiotów ochrony 
OSOP PLB280010 to nie tylko szuwary i że w wyniku prac 
związanych z realizacją torów wodnych oddziaływania na jakość i 
trofię wód Zalewu, a co za tym idzie siedlisko, będą miały 
charakter subregionalny (wykraczający poza powierzchnię 100 
ha wskazaną w propozycji kompensacji) i średniookresowy, 
definiowany jako „do 10 lat”, prawdopodobnie letalny dla wielu 
gatunków charakterystycznych dla siedliska. Fundacja zwraca też 



uwagę, iż pas roślin wynurzonych (szuwary i oczerety) to jeden z 
elementów siedliska 1150* (Zalewy i jeziora przymorskie 
(laguny)). Kompensacja nie powinna się do niego ograniczać. 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

podrozdział 8.1 

Strona: 310-314 
Treść uwagi: Ocena wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych 

Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) – dyrektywy 2000/60/WE - 
w wyniku realizacji Programu musi zostać przeprowadzona dla 
elementów, o których mowa w Załączniku V, i w odniesieniu do 
wszystkich zidentyfikowanych jednolitych części wód. 

Uzasadnienie: Kluczowym elementem takiej oceny wpływu jest określenie 
czynników oddziaływania Programu na ekologiczny stan wód (w 
tym na ekosystemy wodne i od wód zależne, obszary chronione). 
Następnym krokiem jest uzyskanie możliwie jak najbardziej 
precyzyjnej oceny stanu ekologicznego wód w odniesieniu do 
tych wymaganych przez RDW elementów oceny stanu, które 
mogą zostać zmienione wskutek realizacji przedsięwzięcia. 
Przykładowo, dla wód przejściowych elementami takimi są: 
Elementy biologiczne 

Skład, liczebność i biomasa fitoplanktonu 
Skład i liczebność innej flory wodnej 
Skład i liczebność bezkręgowców bentosowych 
Skład i liczebność ichtiofauny 

Elementy hydromorfologiczne wspierające elementy biologiczne 
Warunki morfologiczne 

zmienność głębokości 
wielkość, struktura i skład podłoża 
struktura strefy pływów 

Reżim przypływu 
przepływ wód słodkich 
ekspozycja na fale 

Elementy chemiczne i fizykochemiczne wspierające elementy 
biologiczne 
Ogólne 

Przejrzystość 
Warunki cieplne 
Warunki natlenienia 
Zasolenie 
Warunki biogenne 

Zanieczyszczenia specyficzne 
Zanieczyszczenie wszystkimi substancjami 
priorytetowymi zidentyfikowanymi jako zrzucane do 
części wód 
Zanieczyszczenie innymi substancjami 
zidentyfikowanymi jako zrzucane w znacznych ilościach 
do części wód 

Wobec ustaleń Prognozy co do m.in. 1) skutków budowy torów 
wodnych, transportu i składowania refulatu, towarzyszącym 
temu uruchomieniu drobnych frakcji osadów, możliwemu 
uwolnieniu azotu i fosforu – wpływających na jakość i trofię wód 



Zalewu; 2) znaczącego negatywnego oddziaływania na obszary 
chronione, podsumowanie części poświęconej RDW „realizacja 
Programu nie utrudni osiągnięcia dobrego stanu wód Zatoki 
Gdańskiej i w ograniczonym zakresie utrudni osiągnięcie dobrego 
stanu wód Zalewu Wiślanego” nie znajduje odzwierciedlenia w 
faktach.  

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

podrozdział 2.3 

Strona: 39 
Treść uwagi: Należy usunąć z grupy dokumentów strategicznych i 

planistycznych, z którymi powiązany jest Program, dokument 
dotyczący kompleksowego zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego Żuław. Umieszczenie w tabeli 2 tego 
programu przeciwpowodziowego sugeruje, jakoby Program 
„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” 
również takie znaczenie posiadał. 

Uzasadnienie: Wykorzystywanie kanału żeglugowego jako kanału ulgi, 
obniżającego poziom wód napierających na wały chroniące 
obszary depresyjne Żuław, jest „mało prawdopodobne, gdyż w 
czasie podniesienia się poziomu wody w Zalewie Wiślanym, w 
tym samym czasie podniesie się poziom wód Zatoki Gdańskiej, 
które będą dodatkowo podpiętrzane u wybrzeży Mierzei 
Wiślanej” (str. 367). Wykluczone również zostały możliwości 
zagospodarowania urobku z prac ziemnych i prac 
pogłębieniowych (refulatu), wydobywanego na etapie budowy, 
do budowy wałów przeciwpowodziowych (str. 333, 342). 
Sugestia (rozdział 14), jakoby w czasie powodzi możliwa była 
ewakuacja ludności drogą wodną na linii Zalew Wiślany – Zatoka 
Gdańska jako nierealna również powinna być usunięta z 
Prognozy. 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

podrozdział 14.2.2 

Strona: 573 
Treść uwagi: Należy usunąć z Prognozy sugestię, jakoby projekty TEN-T mogły 

być z góry traktowane jako spełniające wymogi nadrzędnego 
interesu publicznego i względy środowiskowe w ich przypadku 
nie są ważne. 

Uzasadnienie: Fundacja przypomina, że możliwe są znaczące zmiany przebiegu 
korytarzy transportowych spowodowane właśnie walorami 
przyrodniczymi (vide korytarz Via Baltica). 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

prognoza 

Strona: - 
Treść uwagi: Należy doprowadzić Prognozę do postaci spójnego dokumentu, 

wyeliminować niepotrzebne powtórzenia i treści do niej nic nie 
wnoszące na rzecz wyjaśnień kwestii ważnych, usunąć 
stwierdzenia wewnętrznie sprzeczne i wprowadzające chaos, 
uzupełnić o wyniki niezbędnych badań terenowych, prognozy 
natężenia ruchu jednostek pływających, brakujące 
oddziaływania. 

Uzasadnienie: Fundacja stoi na stanowisku, że dokument przedłożony do 



konsultacji społecznych nie powinien zostać upubliczniony ze 
względu na liczne braki, półprawdy i chaos. Jakości dokumentu 
nie usprawiedliwia proces jego tworzenia (wykorzystania 
materiałów wcześniej wytworzonych). Jesteśmy przekonani, że 
lektura 661-stronicowej Prognozy w aktualnej jej wersji jest tak 
samo męcząca i nieznośna dla wszystkich czytelników 
dokumentu, nie tylko przedstawicieli społecznych. 
Brak rozpoznania m.in.: warunków geologicznych i 
hydrologicznych w miejscu lokalizacji kanału żeglugowego, 
ilościowego i jakościowego dotyczącego gniazdowania ptaków w 
szuwarze i przyległym do jego brzegu oczerecie jeziornym oraz 
migracji ptaków w pasie plaż i strefie morskiej bezpośrednio 
przyległej do linii brzegowej Mierzei Wiślanej (w granicach 
zasięgu ramion planowanych falochronów), oddziaływań 
związanych z lodołamaniem, budową kotwicowisk. 
Niepewność co do m.in.: faktycznych oddziaływań Programu, 
sposobu zagospodarowania urobku wydobywanego przy 
budowie kanału, sposobu zagospodarowania refulatu, realności 
zaproponowanej kompensacji siedliska 1150* w zakresie 
szuwaru. 
Wewnętrzne sprzeczności i sformułowania zaskakujące 
czytelnika np. 1) na str. 525 jako wariant najkorzystniejszy 
środowiskowo pod względem oddziaływań wskazano wariant 
Nowy Świat (a w dalszej kolejności Przebrno i Piaski), by na str. 
535 napisać, że „w dalszych analizach należy rozpatrywać jedynie 
(…) warianty: Nowy Świat i Piaski” (choć wariant Piaski przez całą 
Prognozę jest dyskredytowany jako generujący oddziaływania 
transgraniczne); 2) na str. 551: propozycję kompensacji dla 
siedliska 6430 poprzedza się stwierdzeniem „W obszarze 
objętym opracowaniem nie występuje siedlisko 6430 Ziołorośla 
nadrzeczne Convolvuletalia sepium, natomiast dojdzie do strat 
bezpośrednich tego siedliska w przypadku dwóch analizowanych 
wariantów” (czy to znaczy, że obszar opracowania nie pokrywa 
się z zasięgiem oddziaływania?); 3) w podrozdziale 9.3.3 
poświęconemu oddziaływaniu na jakość i trofię wód na str. 370 
napisano, iż wpływ na etapie budowy na wody Zalewu Wiślanego 
będą lokalne i krótkotrwałe, a na kolejnych stronach Prognozy 
umieszczono informacje (tabela 87 na str. 365; rys. 108-111) 
określające wpływ budowy toru wodnego na zamulenie i 
zapiaszczenie jako subregionalny i średniokresowy (do 10 lat!). 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

podrozdział 3.5 

Strona: 252 
Treść uwagi: W Prognozie należy uwzględnić ustalenia projektu Planu 

Ochrony obszaru Natura 2000: Obszar Specjalnej Ochrony 
Ptaków „Zalew Wiślany” i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk 
„Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana”. 

Uzasadnienie: Prognoza nie może abstrahować od dokumentów kluczowych dla 
ochrony obszarów objętych oddziaływaniem Programu. 

 
 



Uwagi Fundacji Greenmind do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 

Gdańską” 
 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

rozdział I 

Strona: 6 
Treść uwagi: Fundacja Greenmind wnosi, by Program nie odnosił się do 

możliwości przeładunkowych portu w Elblągu uzyskanych  w 
wyniku realizacji Programu („Dzięki realizacji Programu Elbląg (…) 
uzyskałyby bezpośrednie połączenie z Morzem Bałtyckim, co 
przyczyniłoby się (…), a przede wszystkim zwiększyłoby 
możliwości przeładunkowe portu elbląskiego nawet do 3-4 mln 
rocznie”), a do prognozowanego przeładunku w porcie w Elblągu 
w wyniku realizacji Programu. 

Uzasadnienie: Potencjał przeładunkowy nie jest tożsamy z potencjałem 
przyciągnięcia do portu w Elblągu jednostek towarowych. W 
chwili obecnej nie istnieją prognozy natężenia ruchu jednostek 
na trasie planowany kanał żeglugowy – port w Elblągu (co 
potwierdza Prognoza na str. 24), a tym samym nie ma prognoz, 
co do ładunków które mogłyby być obsłużone przez port w 
Elblągu po realizacji Programu. Wątpliwości, co do faktycznego 
wzrostu atrakcyjności portu w Elblągu po realizacji Programu, 
dostarcza załącznik 6 do Prognozy, w którym na str. 133 można 
przeczytać: „Należy przyjąć, iż główny strumień masy ładunkowej 
w obrocie międzynarodowym portu w Elblągu będą stanowić 
towary w relacji z Obwodem Kaliningradzkim.” 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

rozdział I 

Strona: 6 
Treść uwagi: W Programie należy określić spadek przeładunku w portach 

trójmiejskich w związku z realizacją Programu i koszty 
zewnętrzne z tym związane. 

Uzasadnienie: W Programie napisano: „ Dzięki możliwości transportu drogą 
morską z innych portów bezpośrednio do Elbląga zamiast 
pośrednictwa portu w Gdańsku (…)”. Należy określić stratę portu 
w Gdańsku i innych portów trójmiejskich w wyniku realizacji 
Programu i uwzględnić ją w analizach koszty-korzyści. 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

rozdział I 

Strona: 7 
Treść uwagi: Deklaracje, co do otwarcia nowych możliwości dla turystyki i 

rekreacji morskiej, lepszego wykorzystania istniejących nad 
Zalewem przystani żeglarskich, impulsu dla powstawania nowych 
i dodatkowych korzyści wiązanych z niedawno utworzoną Pętlą 
Żuławską należy skonfrontować ze zidentyfikowaną w Prognozie 
degradacją ekosystemu Zalewu. Dramatyczne obniżenie walorów 
przyrodniczych i wzrost natężenia ruchu jednostek towarowych 
spowodują obniżenie walorów turystycznych i rekreacyjnych 
Zalewu. 

Uzasadnienie: Dramatyczne obniżenie walorów przyrodniczych i wzrost 



natężenia ruchu jednostek towarowych spowodują obniżenie 
walorów turystycznych i rekreacyjnych Zalewu i przy 
podejmowaniu decyzji co do realizacji i finansowania Programu 
nie można tych faktów ignorować. 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

rozdział I 

Strona: 9 
Treść uwagi: Należy usunąć stwierdzenie „Umiejscowienie niezbędnych 

interwencji w wariancie Nowy Świat poddaje się kompensacji w 
stopniu zapewniającym utrzymanie spójności sieci Natura 2000” 
jako sprzeczne z ustaleniami Prognozy. Należy zgodnie z jej 
ustaleniami wskazać na co najmniej brak możliwości 
kompensacji siedlisk dla gatunków będących przedmiotem 
ochrony w granicach OSOP PLB280010 oraz brak możliwości 
kompensacji wszystkich strat w siedlisku 1150*poniesionych w 
wyniku realizacji Programu. 

Uzasadnienie: W Prognozie stwierdza się, że dla części gatunków i siedlisk, dla 
zachowania ich właściwego stanu ochrony, nie ma możliwości 
podjęcia efektywnych działań kompensacyjnych. 
W Prognozie m.in.: 
- wskazano na brak możliwości kompensacji siedlisk dla 
gatunków ptaków będących przedmiotem ochrony OSOP 
PLB280010 (13.3.1.7, str. 553); 
- nie wskazano lokalizacji kompensacji (kompensacja jest 
wątpliwa) strat bezpośrednich siedliska 6430 (13.3.1.5, str. 551); 
- wskazano błędnie jako działania kompensacyjne wykonanie 
zabiegów ochronnych wybranych płatów siedliska 6430 w 
obszarze PLH280007, będącym w zasięgu oddziaływania 
Programu (13.3.1.5, str. 551); 
- w proponowanej kompensacji dla siedliska priorytetowego 
1150* ograniczono się tylko do działań związanych ze stratami 
bezpośrednimi (bliżej niezdefiniowanymi) proponując 
odtworzenie (bez podania sposobu wdrożenia, co uniemożliwia 
ocenę skuteczności) jedynie ok. 100 ha szuwarów (13.3, str. 
534); 
Fundacja Greenmind zwraca uwagę, iż siedlisko 1150*, 
zajmujące cały Zalew Wiślany, istotne dla przedmiotów ochrony 
OSOP PLB280010 to nie tylko szuwary i że w wyniku prac 
związanych z realizacją torów wodnych oddziaływania na jakość i 
trofię wód Zalewu, a co za tym idzie siedlisko, będą miały 
charakter subregionalny (wykraczający poza powierzchnię 100 
ha wskazaną w propozycji kompensacji) i średniookresowy, 
definiowany jako „do 10 lat”, prawdopodobnie letalny dla wielu 
gatunków charakterystycznych dla siedliska. Fundacja zwraca też 
uwagę, iż pas roślin wynurzonych (szuwary i oczerety) to jeden z 
elementów siedliska 1150* (Zalewy i jeziora przymorskie 
(laguny)). Kompensacja nie powinna się do niego ograniczać. 
Dodatkowo, w kontekście zachowania spójności sieci Natura 
2000 – nie jest możliwe jej zachowanie, bo nie można stworzyć 
obszaru o charakterystyce Zalewu Wiślanego w innym miejscu w 
Polsce ani wskazać podobnego, jeszcze nie objętego ochroną 



(Zalew Szczeciński jest już obszarem Natura 2000). 
Rozdział/podrozdział, którego 

dotyczy uwaga: 
rozdział II 

Strona: 11 
Treść uwagi: Należy wyjaśnić, w przeciwnym razie Program zawierać będzie 

gołosłowne deklaracje, w jaki sposób realizacja Programu 
usprawni zarządzanie kryzysowe i rzeczywistą możliwość 
wykorzystania powstałej drogi wodnej do ewakuacji.  

Uzasadnienie: W Programie przywołuje się co prawda Strategię bezpieczeństwa 
narodowego Rzeczypospolitej Polskiej cytując jej zapisy: 
„Rozbudowa sieci transportowych oddziaływać będzie na 
poprawę warunków przemieszczania się osób i sprzętu, 
niezbędnych do podejmowania działań w ramach 
funkcjonowania bezpieczeństwa narodowego. Przyczyni się 
również do zapewnienia potrzeb bytowych ludności, w tym do 
możliwości  jej ewakuacji, a także stanie się istotnym elementem 
wsparcia Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych w przypadku 
kryzysu lub konfliktu zbrojnego”. Trudno sobie jednak wyobrazić, 
by ze względu na geograficzne położenie Zalewu Wiślanego 
(przygraniczne położenie) i kierunek zagrożeń dla 
bezpieczeństwa narodowego, to drogą wodną na linii Zalew – 
Zatoka Gdańska prowadzone było przemieszczanie osób i sprzętu 
oraz ewakuacja ludności (poprzez wrażliwą budowlę 
hydrotechniczną jaką stanowi kanał żeglugowy). Również w 
przypadku klęsk żywiołowych (powodowanych głównie przez 
wody sztormowe) prowadzenie ewakuacji drogą wodną na linii 
Zalew Wiślany – Zatoka Gdańska wydaje się wręcz 
nieprawdopodobne. 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

rozdział II 

Strona: 22-23 
Treść uwagi: W kontekście przywołanych zapisów Programu „Infrastruktura i 

Środowisko” na lata 2014-2020 dotyczących przebudowy wejścia 
do portu w Elblągu wyjaśnienia wymaga dlaczego ta przebudowa 
nie jest elementem Programu. 

Uzasadnienie: Wyłączenie tego przedsięwzięcia z Programu i Prognozy jest 
niezrozumiałe. Przebudowa portu w Elblągu zrealizowana z 
wykorzystaniem środków UE (perspektywa finansowa 2007-
2013) musi być projektem funkcjonalnie i ekonomicznie trwałym. 
Przebudowa wejścia do portu, w celu podniesienia potencjału 
portu, powinna być zatem traktowana jako element Programu 
(który również deklaruje taki cel), a oddziaływanie na środowisko 
zostać uwzględnione w Prognozie. 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

rozdział III 

Strona: 24 
Treść uwagi: Do zadań należy dodać budowę toru wodnego po stronie Zatoki 

Gdańskiej, budowę a nie rozbudowę kotwicowiska, zgodnie z 
informacjami zawartymi w Prognozie. 

Uzasadnienie: W pkt 8.6 str. 530 Prognozy napisano: „Należy wyłączyć z 
„Programu…” pogłębienie kotwicowiska na Zalewie Wiślanym – 



okolice Osłonki (kotwicowisko „Gdańsk”) (…) Pogłębienie do 5 m 
kotwicowiska „Gdańsk”, usytuowanego ok. 2 km od rezerwatu 
„Ujście Nogatu” oraz w pobliżu szuwarów znajdujących się przy 
południowych brzegach Zalewu charakteryzowałoby się 
zdecydowanie negatywnym oddziaływaniem na te obszary (…). 
W pkt 8.7 str. 530 Prognozy napisano natomiast: „Zaleca się, aby 
nowe kotwicowisko, realizowane w ramach budowy toru 
wodnego, znajdowało się na obszarze wolnym od roślinności 
wodnej, w miarę możliwości w oddaleniu od identyfikatorów 
fitosocjologicznych siedliska 1150-1. Proponowaną lokalizację 
nowego kotwicowiska przedstawiono na Rys. 148”. 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

rozdział V 

Strona: 27-28 
Treść uwagi: Należy dostosować harmonogram realizacji Programu do faktu, 

iż kompensację przyrodniczą należy skutecznie wdrożyć przed 
zaistnieniem znaczących negatywnych oddziaływań w wyniku 
realizacji Programu. 

Uzasadnienie: Jak napisali autorzy Prognozy działania kompensujące należy 
wprowadzić przed zaistnieniem oddziaływań, które mają 
kompensować. To znaczy, że dopiero po wprowadzeniu 
kompensacji (w zakresie wszystkich oddziaływań znaczących dla 
przedmiotów ochrony Natura 2000), potwierdzeniu trwałości 
zrealizowanych działań, możliwe będzie rozpoczęcie realizacji 
Programu. 

Rozdział/podrozdział, którego 
dotyczy uwaga: 

program 

Strona: - 
Treść uwagi: Elementami Programu lub jego integralnymi załącznikami 

powinny być aktualna i realistyczna analiza potrzeb, analiza 
efektywności ekonomicznej Programu, bilans koszty-korzyści 
(oparte na poprawnych metodycznie prognozach przewozów, 
uwzględniające koszty zewnętrzne, w tym środowiskowe). 

Uzasadnienie: Pozwoliłoby to ocenić rzeczywiste korzyści społeczne i 
gospodarcze wobec zidentyfikowanych znaczących strat 
środowiskowych oraz opłacalność ekonomiczną realizacji 
Programu. Zwiększyłoby to również przejrzystość działania władz 
publicznych w związku z planowaną realizacją Programu. 

 


