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Notatka ze spotkania roboczego  

nt. budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 

 

Uczestnicy: 

Przedstawiciele organizacji ekologicznych, stowarzyszeń, fundacji, eksperci zewnętrzni, 
pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i jednostek 
organizacyjnych SWP (Lista obecności stanowi załącznik nr 1) 

Termin: 18.01.2018 r. 

Miejsce: Gdańsk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego (UMWP) 

 
1. Celem spotkania było nawiązanie kontaktu oraz wymiana informacji nt. planowanej budowy drogi 

wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (przekop Mierzei), przygotowanie się do aktywnego 
udziału w procesie oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. 

2. Najważniejsze punkty spotkania:  

a) prezentacja UMWP w zakresie przekopu Mierzei (Załącznik nr 2), 

b) Memorandum w sprawie alternatywnej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 
(Załącznik nr 3), 

c) wystąpienia przedstawicieli organizacji ekologicznych i ich ekspertów w zakresie przekopu 
Mierzei. 

 

Najważniejsze informacje: 

1. Przekazane uczestnikom spotkania Memorandum odnosi się głównie do założeń ekonomicznych 
planowanej inwestycji, w tym m.in. podnosi kwestię zasadności sporządzenia ponownego studium 
wykonalności dla inwestycji przez Polski Fundusz Rozwoju. W dokumencie świadomie nie poruszono 
aspektów przyrodniczych. 

2. W Komisji Europejskiej (KE) obecnie nie toczy się żadne oficjalne postępowanie, a wszelkie 
poprzednio złożone dokumenty dot. inwestycji zostały wycofane. Strona rządowa prawdopodobnie 
ponownie będzie składać do KE wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów ochronnych dla 
obszaru chronionego NATURA 2000 (wniosek wraz z obszernym i wyczerpującym uzasadnieniem), 
licząc tym samym na uzyskanie zgody na realizację inwestycji. 

3. Udział społeczeństwa w postępowaniu możliwy będzie jedynie na etapie oceny oddziaływania na 
środowisko i wydawania decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji. Po udostępnieniu przez 
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie (RDOŚ) Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko będzie możliwość składania uwag do tego dokumentu. Główną rolę odgrywać będą 
organizacje ekologiczne uczestniczące w postepowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej. 

4. Zdaniem przedstawiciela Fundacji Frank Bold ustawowe terminy na wydanie decyzji środowiskowej, 
wynikające ze specustawy, mogą zostać niedotrzymane. Zagrożony wydaje się także termin 
przekazania Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ. Rzetelny Raport to obszerny 
dokument, wielowątkowy, z szeregiem analiz, badań, etc. Wskazany w przetargu termin opracowania 
Raportu (do końca 2017 r.) wydaje się nierealny. RDOŚ do dnia spotkania nie otrzymał Raportu. 

5. Ingerencja w Raport na etapie składania uwag może stanowić główną przestrzeń do dyskusji publicznej 
nt. inwestycji. 
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6. Podstawowe argumenty przeciwko realizacji inwestycji: ekonomiczne (nieopłacalność inwestycji) oraz 
środowiskowo-przyrodniczo-ekologiczne (m.in. realizacja inwestycji spowoduje ingerencję w obszar 
priorytetowy siedliska chronionego obszaru NATURA 2000 – zmniejszona zostanie jego 
powierzchnia, co wiąże się z negatywnym oddziaływaniem inwestycji na ten obszar). Istotne wydaje 
się również zwrócenie uwagi na tzw. usługi ekosystemowe świadczone przez środowisko naturalne, 
które mogą mieć wymiar ekonomiczny (trudny do oszacowania). Podnoszone argumenty „za” 
inwestycją, takie jak m.in.: militarno-obronne, ekonomiczno-gospodarcze (rozwój Portu w Elblągu, 
rybołówstwa) oraz rekreacyjne (żeglarstwo - głębokość akwenu) są mało przekonujące. 

 

Podsumowanie i propozycja dalszych działań: 

1. Wymiana kontaktów uczestników spotkania i utrzymywanie stałego kontaktu e-mailowego. 

2. Konieczność usystematyzowania i sprawnego przepływu posiadanej wiedzy nt. planowanej inwestycji 
– dostęp do „chmury informacyjnej” – narzędzie internetowe (Pomorskie Biuro Planowania 
Regionalnego). 

3. Kluczowe wydaje się przygotowanie do dyskusji nt. Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w 
tym nt. jego jakości i rzetelności. 

4. Nawiązanie kontaktów z przedstawicielami Komisji Europejskiej (zgłoszenie wyprzedzająco kolejnych 
informacji, petycji, stanowisk, etc. w sprawie inwestycji) (wszyscy zainteresowani). 

5. Przygotowanie propozycji planu wspólnych działań służących uruchomieniu debaty nt. przekopu 
Mierzei i włączeniu jak najszerszego kręgu interesariuszy (spotkania z decydentami, cykle wydarzeń, 
publikacje w periodykach, etc.) (UMWP). 

 
 
Załączniki: 

1. Lista obecności. 

2. Prezentacja UMWP w zakresie przekopu Mierzei. 

3. Memorandum w sprawie alternatywnej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. 

 

 

 

Sporządziła: Maja Chyżyńska 
Zatwierdziła: Anna Błażewicz - Stasiak, DRRP UMWP 
Gdańsk, 24.01.2018 r. 

 


