
Krynica Morska, Gdańsk, Wrocław, Warszawa,  sierpień 2017 r.  
 
 

Deklaracja Koalicji Przekop - STOP  
na rzecz powstrzymania planów przerwania Mierzei Wiślanej oraz zniszczenia 

unikalnej przyrody obszarów Natura 2000  
 
Niżej podpisani przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji społecznych, jednostek 
samorządów terytorialnych, inicjatyw obywatelskich oraz osoby fizyczne postanawiają 
zawiązać Koalicję na rzecz powstrzymania planów budowy kanału żeglugowego  
z bałtyckiej Zatoki Gdańskiej do Elbląga.  
Inwestycja ta jest uzasadniana względami transportowymi i bliżej nie sprecyzowaną kwestią 
poprawy bezpieczeństwa kraju. Jednak według dostępnych danych - zawartych między 
innymi w sporządzanych przez naukowców prognozach oddziaływania na środowisko – 
inwestycja ta nie ma uzasadnienia ekonomicznego, ekologicznego i społecznego. W tym 
kontekście jest sprzeczna z zasadą zrównoważonego rozwoju zawartą w art. 5. Konstytucji 
RP.  
 
Podstawowe zastrzeżenia do tych planów są następujące: 
 

1. Zniszczenie dotychczasowej struktury przyrodniczo – turystycznej i związanych  
z tym miejsc pracy w sektorze turystyczno-wypoczynkowym, oraz rybołówstwa 
przybrzeżnego i zalewowego 

2. Całkowity brak uzasadnienia ekonomicznego dla budowy kanału żeglugowego  
finansowanego przez budżet państwa w sytuacji posiadania alternatyw w postaci 
innych portów w Trójmieście, istnienia linii kolejowych i elastycznego transportu 
drogowego. Wydatek blisko 1 mld złotych  (koszty wraz z całą niezbędną 
infrastrukturą będą zapewne znacznie wyższe) na budowę oraz dziesiątki milionów  
rocznie na utrzymanie drogi wodnej i słabe wykorzystanie transportu wodnego 
doprowadzi  do trwałego deficytu tej inwestycji i obciążania  kosztami środków 
publicznych 

3. Nieodwracalne zniszczenia w ekosystemie i degradujący wpływ na siedliska  
i gatunki na unikalnym w skali Europy obszarze Natura 2000 - Zalew Wiślany  
i Mierzeja Wiślana oraz skumulowane  negatywne wpływy na ląd, wody i strefy 
brzegowe Bałtyku i Zatoki Gdańskiej, Mierzei Wiślanej oraz Zalewu Wiślanego 

 
Zwracamy uwagę, że wg. rankingu portalu The World Geography - Mierzeja Wiślana 
znajduje się w czołówce najpiękniejszych mierzei świata. Otwiera to możliwość rozwoju 
wyjątkowej oferty dla turystów, naukowców, badaczy, obserwatorów przyrody. 
Zainwestowanie w zrównoważoną turystykę tych terenów, pozwoli nie tylko na ochronę 
środowiska mierzei, rozbudowanie istniejącego już rynku pracy, ale i na zachowanie 
dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.  
 
Koalicja jest porozumieniem ludzi dobrej woli na rzecz poszanowania zasad 
zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska naturalnego i opowiada się za 
harmonijnym rozwojem Bałtyku i jego Wybrzeża. 
 
     Podpisali: podpisy uczestniczących organizacji 
 


