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Gdańsk, 12.07.2018 r. 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w Olsztynie 

ul. Dworcowa 60,  

10-437 Olsztyn 

 

PKE/11/2018/ 

 

Uwagi i wnioski 

Polskiego Klubu Ekologicznego – Okręg Wschodnio-Pomorski 

do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wodnej  

łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską  

 

Niniejszym reprezentując Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski, składam uwagi i 

wnioski do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wodnej 

łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (dalej: Raport). 

Klub, jako organizacja ekologiczna mająca na celu dążenie do realizacji konstytucyjnej zasady 

zrównoważonego rozwoju poprzez działalność na rzecz ekologii, ochronę zwierząt i ochronę 

dziedzictwa przyrodniczego, analizując Raport uzyskało szereg ekspertyz sporządzonych przez 

posiadających specjalistyczną wiedzę naukowców, w których wskazane zostały liczne błędy 

i uchybienia Raportu. Ekspertyzy te stanowią załączniki do niniejszego pisma i należy je traktować 

jako integralną część uwag i wniosków Stowarzyszenia.  

W poszczególnych ekspertyzach ich autorzy wskazali następujące błędy i uchybienia Raportu: 
1. Dr hab. nauk przyr. Maciej Przewoźniak, Uwagi do „Raportu o oddziaływaniu na środowisko 

przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” 

a. W Raporcie przyjęto błędną metodykę oceny oddziaływań na środowisko. Ocena istotności 

negatywnych oddziaływań przedsięwzięcia jest wysoce subiektywna i dowolna, 

poszczególnym kryteriom oceny przyznano błędne wagi oraz błędnie je zdefiniowano 

(Przewoźniak M., Uwagi, s. 1-2). 

b. Rozdział 3 Raportu (Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia) zawiera istotne braki, 

m. in. w zakresie charakterystyki przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu w fazie 

budowy i eksploatacji w odniesieniu do obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (art. 

66 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko; dalej: UOOŚ); informacji na temat przewidywanych ilości 

emisji wynikających z eksploatacji przedsięwzięcia (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c UOOŚ); 

informacji o różnorodności biologicznej i wykorzystywaniu zasobów naturalnych (art. 66 

ust. 1 pkt 1 lit. d UOOŚ); informacji na temat ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub 

katastrof naturalnych i budowlanych (art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. g UOOŚ) – informacje te 

zamieszczono w rozdziale 7.15, ale z pominięciem katastrof naturalnych. Ponadto, 

przedstawiony w Raporcie racjonalny wariant alternatywny trudno uznać za racjonalny, 

skoro inwestor z góry odrzucił możliwość jego realizacji. 
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c. Przedstawione w rozdziale 4 Raportu (s. 69-85) warianty realizacji przedsięwzięcia nie 

zostały poddane stosownej analizie i ocenie oddziaływania na środowisko (naruszenie art. 

66 ust. 1 pkt 6 i 6a UOOŚ). 

d. W Raporcie brakuje omówienia skutków dla środowiska w przypadku niepojmowania 

przedsięwzięcia, co jest niezgodne z art. 66, ust. 1, pkt 4 UOOŚ. Omówiono tylko skutki 

niepodjęcia przedsięwzięcia dla obszarów Natura 2000, ale uczyniono to tendencyjnie i na 

rażąco niskim poziomie merytorycznym. 

e. W rozdziale 6 Raportu (Opis elementów środowiska objętych oddziaływaniem planowanego 

przedsięwzięcia) pominięto: opis właściwości hydromorfologicznych, fizykochemicznych, 

biologicznych i chemicznych wód (poza rzeką Elbląg); opis występowania grzybów, w tym 

porostów; opis krajobrazu kulturowego w odniesieniu zwłaszcza do miejscowości na 

Mierzei Wiślanej i południowym brzegu Zalewu Wiślanego. 

f. Ocena oddziaływania na środowisko wariantu proponowanego przez inwestora jest niepełna 

i częściowo nieprawdziwa, w następującym zakresie: 

 W rozdziale 7.1. Wpływ na ludność, w tym na zdrowie i warunki życia ludzi całkowicie 

pominięto oddziaływanie transportu samochodowego materiałów budowlanych, ekip 

budowlanych oraz powstałych w tym procesie odpadów na jednostki osadnicze na 

Mierzei Wiślanej, na zachód od planowanego kanału (Kąty Rybackie, Sztutowo, 

Stegna, Jantar oraz na Żuławach Wiślanych na odcinku do drogi ekspresowej S7) – w 

innej części Raportu (rozdz. 13) zalecono na etapie budowy transport wodny, ale 

technicznie jest to niewykonalne, ze względu na brak w rejonie lokalizacji 

przedsięwzięcia portu lub przystani przeładunkowej, zarówno na brzegu Mierzei od 

strony Zatoki Gdańskiej jak i Zalewu Wiślanego oraz ze względu na brak dostępności 

obu brzegów dla morskich jednostek transportowych. Brakuje również informacji dot. 

możliwego oddziaływania pola elektromagnetycznego w związku z zasilaniem w 

energię elektryczną urządzeń kanału i portu  fazie eksploatacji. 

 W rozdziale 7.4. Wpływ na procesy litologiczne przedstawiono wyniki symulacji 

oddziaływania falochronów portu osłonowego kanału od strony Zatoki Gdańskiej które 

są niezgodne i znacznie zaniżone w stosunku do ustaleń autorów Prognozy 

oddziaływania na środowisko programu wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej 

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” (red. M. Przewoźniak); 

 W rozdziale 7.5. Wpływ na warunki hydrologiczne i wody podziemne (JCWPd) nie 

uwzględniono zagadnienia podnoszenia się wody w Morzu Bałtyckim w efekcie 

globalnych zmian klimatycznych i w wyniku tego także podnoszenia się pierwszego 

poziomu wód podziemnych. 

 W rozdziale 7.6. Wpływ na wody Zalewu Wiślanego zaniżono maksymalny zasięg 

oddziaływania robót czerpalnych na etapie budowy toru wodnego do 200 m – zasięg ten 

może być znacznie większy w zależności od dynamiki wód Zalewu w różnych 

warunkach pogodowych, a wpływ budowy przedsięwzięcia na wody Zalewu oceniono 

jako umiarkowany, co jest nieprawdziwe – będzie to wpływ znaczący w zakresie 

fizyko-chemicznym; podobnie jako umiarkowane oceniono oddziaływanie na wody 

Zalewu w fazie eksploatacji – jest to nieprawda, zwłaszcza biorąc pod uwagę 

powierzchnię nowej wyspy na Zalewie (190 ha) i powierzchnię toru wodnego (160 ha) 

oraz konieczność jego pogłębiania w fazie eksploatacji wobec ciągłego zamulania; w 

Raporcie w ogóle nie poddano analizie zagadnienia składowania urobku z pogłębiania 

toru wodnego w fazie eksploatacji – gdzie będzie składowany, w jakich ilościach i w 

jakiej technologii oraz jakie spowoduje to oddziaływania; pominięto w prognozowaniu 
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wpływ podnoszenia się poziomu wód Bałtyku na wody Zalewu Wiślanego i na 

oddziaływanie przedsięwzięcia;  

 Całkowicie pominięto w Raporcie oddziaływanie przedsięwzięcia na wody Zatoki 

Gdańskiej, w tym w warunkach podnoszenia się ich poziomu. 

 W rozdziale 7.8.1. (ocena oddziaływania na przedmioty ochrony PLB280010 Zalew 

Wiślany) błędnie określono cele ochrony obszaru m. in. jako zagospodarowanie siedlisk 

ptaków i tworzenie nowych biotopów (s. 272); przyjęto nieudokumentowane założenie 

oceny, że oddziaływanie toru wodnego będzie miało zasięg do 200 m, podczas gdy 

zasięg ten może być znacznie większy w zależności od dynamiki wód Zalewu w 

różnych warunkach pogodowych; przyjęto błędne założenie oceny, że właściwy stan 

ochrony gatunku jest podstawą do zachowania integralności obszaru (s. 292) – jest 

odwrotnie, to integralność obszaru jest jednym z uwarunkowań właściwego stanu 

ochrony gatunku; pominięto szczególne znaczenie gatunków priorytetowych; w fazie 

budowy wymieniono oddziaływanie polegające na utracie siedlisk lęgowych, ale nie 

podano ich powierzchni, podobnie przy oddziaływaniu polegającym na zmianie 

warunków pokarmowych wymieniono przekształcenia dna i likwidację szuwaru bez 

podania powierzchni, co uniemożliwia obiektywną ocenę oddziaływania; w fazie 

eksploatacji wymieniono oddziaływanie polegające na utracie miejsc lęgowych bez 

podania ich powierzchni oraz płoszenie ptaków w sąsiedztwie przedsięwzięcia bez 

podania zasięgu (odległości) płoszenia; nie uwzględniono zmian liczebności osobników 

poszczególnych gatunków ptaków stanowiących przedmiot ochrony PLB280010 w 

poszczególnych latach (wyniki inwentaryzacji są wieloletnie). Powyższe uchybienia 

doprowadziły do błędnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na przedmioty ochrony 

PLB280010. 

 W rozdziale 7.8.2. (ocena oddziaływania na przedmioty ochrony PLH280007 Zalew 

Wiślany i Mierzeja Wiślana) błędnie dopuszczono się następujących uchybień: podano 

nieudokumentowane informacje nt. niezadowalającego stanu siedliska *1150-1 Zalewy 

(s. 313/314); pominięto w ocenie fakt, że jest to siedlisko priorytetowe niezależnie od 

stanu zachowania; przyjęto nieudokumentowane założenie oceny, że oddziaływanie 

pogłębiania i odmulania toru wodnego będzie miało zasięg do 200 m – jak już 

stwierdzono, zasięg ten może być znacznie większy, w zależności od dynamiki wód 

Zalewu w różnych warunkach pogodowych; przyjęto błędne założenie, że (…) 

oddziaływanie na chronione siedlisko *1150-1 szacuje się na min. 50 lat (s. 320) – 

oddziaływanie będzie tak długo, jak długo będzie istnieć przedsięwzięcie, a w Raporcie 

stwierdzono, że nie ulegnie ono likwidacji (rozdz. 7.16.); przyjęto błędne założenie, że 

(…) roślinność szuwarową stanowi kluczowy element struktury siedliska *1150-1 (s. 

320) – kluczowy element siedliska *1150-1 stanowi toń wodna; błędnie oceniono, że 

oddziaływanie na siedliska 2120 i *2130 będzie nieznaczące zarówno w fazie budowy i 

eksploatacji (s. 323) – likwidacja płatów siedlisk obejmie odpowiednio 3,66% i 0,46% 

całkowitej powierzchni siedlisk w obszarze PLH280007 – przy takiej rozpiętości ocena 

nie może być jednakowa; w wynikowej ocenie pominięto także, że siedlisko *2130 to 

siedlisko priorytetowe oraz że wystąpi przerwanie integralności obu siedlisk; błędnie 

oceniono, że oddziaływanie na siedlisko 2180 lasy mieszane i bory na wydmach 

nadmorskich będzie nieznaczące, biorąc pod uwagę tylko powierzchnię utraty siedliska 

(s. 325), a pomijając przerwanie jego integralności i skutki pośrednie przedsięwzięcia; 

przyjęto do oceny niewiarygodne wyniki prognozowania zmian litodynamiki strefy 

brzegowej Mierzei Wiślanej wzdłuż Zatoki Gdańskiej (vide uwagi do rozdz. 7.4.); na s. 
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338 stwierdzono, że (…) zastosowano poszerzoną, wielokryterialną metodykę oceny 

oddziaływania na siedliska uwzględniającą rodzaj oddziaływania i jego wagę, zasięg 

przestrzenny oddziaływania i wrażliwość środowiska;- jest to nieprawda – w ocenie (s. 

312- 339) nie uwzględniono wrażliwości środowiska, która np. na w odniesieniu do 

wydm nadmorskich, zwłaszcza białych i szarych jest bardzo duża; w końcowej ocenie 

(s. 340) zaniżono wagi, powinny być uwzględnione: oddziaływanie synergiczne - waga 

3, stałe - waga 3, trwałe - waga 3 i wrażliwość środowiska duża - waga 5 – w efekcie 

zdecydowanie zaniżono ocenę. W efekcie ww. błędnie oceniono oddziaływanie 

przedsięwzięcia na przedmioty ochrony PLH280007 jako umiarkowane w fazie budowy 

i znaczące w fazie eksploatacji ale z minimalną wagą (s. 340) – oddziaływanie to będzie 

znacząco negatywne w obu fazach, co udowodniono w niezależnych ekspertyzach, 

które autorzy Raportu pominęli.  

  W rozdziale 7.8.2. stwierdzono, że za realizacją przedsięwzięcia przemawia nadrzędny 

interes społeczno-gospodarczy, podczas gdy szereg niezależnych ekspertyz 

ekonomicznych wykazało całkowitą nieopłacalność planowanego przedsięwzięcia oraz 

brak możliwości osiągnięcia zakładanych przez inwestora korzyści społecznych oraz 

ożywienia gospodarczego w rejonie Zalewu Wiślanego. Pominięto okoliczność, że 

ewentualne korzyści ekonomiczne (chociaż kwestionowane) byłyby odczuwalne 

jedynie dla niewielkiej części polskiego społeczeństwa co powinno wykluczyć 

realizację przedsięwzięcia na obszarach szczególnie cennych przyrodniczo, gdyż ich 

wartość jest znacznie wyższa. 

 W rozdziale 7.8.3. wskazano co prawda, że realizacja przedsięwzięcia będzie wymagać 

pomniejszenia rezerwatu Zatoka Elbląska, jednocześnie wskazując, że nie stwierdzono 

istotnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na ten rezerwat, co stanowi 

logiczną sprzeczność. Podobnie w rozdziale 7.8.4. wskazano na znaczące zwiększenie 

antropopresji na jezioro Drużno, ale następnie stwierdzono, że przedsięwzięcie będzie 

miało nieznaczące oddziaływanie na rezerwat Jezioro Drużno. 

 Rozdział 7.9. Wpływ na rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska zawiera liczne nieścisłości 

i uchybienia, wskazane przez M. Przewoźniaka w Ocenie na s. 8-9. Uchybienia te 

dotyczą między innymi braku jakichkolwiek danych na temat zbiorowisk leśnych, 

brakuje mapy leśnej z oznaczeniem zasięgu wycinki, braku spisu gatunków 

chronionych ornitofauny z podaniem ich statusu ochrony, statusu lokalnego, stopnia 

zagrożenia w skali regionu i kraju; pominięcia awifauny Zalewu Wiślanego, pominięcia 

gatunki ptaków migrujących i zalatujących; niezasadnego uznania, że oddziaływane 

przedsięwzięcia na ichtiofaunę będzie umiarkowane w fazie budowy i nieznaczące w 

fazie eksploatacji, pomimo wcześniejszego podania licznych przykładów negatywnego 

oddziaływania.. 

 W rozdziale 7.10. Wpływ na powietrze atmosferyczne i klimat pominięto emisje 

zanieczyszczeń z maszyn i urządzeń w trakcie wykonywania przekopu przez Mierzeję i 

budowy kanału oraz emisję z transportu samochodowego materiałów budowlanych, 

pracowników i odpadów z budowy; pominięto emisję z pogłębiarek w fazie eksploatacji 

(odmulanie toru wodnego); całkowicie pominięto oddziaływanie na klimat. 

 W rozdziale 7.11. Hałas i wibracje pominięto obliczenia dla fazy budowy w 

odniesieniu do miejscowości rekreacyjno-turystycznych na Mierzei Wiślanej w związku 

z transportem materiałów budowlanych, pracowników i odpadów; niewiarygodnie 

oceniono oddziaływanie w fazie budowy i eksploatacji jako nieznaczące. 
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 W rozdziale 7.12. Wpływ na zabytki pominięto zagadnienie ewentualnego 

występowania obiektów zabytkowych ruchomych na dnie Zalewu Wiślanego. 

 Dokonano niepełnych ustaleń dotyczących wpływu przedsięwzięcia na krajobraz 

(rozdział 7.13.) – pominięto wpływ nowych statków turystycznych oraz dużych statków 

transportowych; pominięto krajobrazowe oddziaływanie sztucznej wyspy na Zalewie 

Wiślanym (szczególnie istotne wobec braku naturalnych wysp); pominięto 

oddziaływanie na krajobraz kulturowy. 

 W rozdziale 7.14. Gospodarka odpadami nie podano ilości odpadów w tabeli 7.26. i 

7.27. Pominięto odpady w ocenie syntetycznej bez podania przyczyny. 

 W rozdziale 7.15. Zagrożenia środowiska w sytuacjach awaryjnych rozpatrując 

zagrożenie rozlewami olejowymi pominięto okoliczność, że statki likwidujące skutki 

rozlewów olejowych nie będą mogły wpłynąć na Zalew Wiślany poza tor wodny gdyż 

jest on zbyt płytki; pominięto możliwość awarii śluz kanału i wlewu wód z Zatoki 

Gdańskiej co może skutkować powodzią o skali regionalnej; zagrożeń nie 

uwzględniono w ocenie syntetycznej bez podania przyczyny. 

 W rozdziale 7.16 Oddziaływania w fazie zamknięcia i likwidacji stwierdzono jedynie, że 

likwidacji przedsięwzięcia się nie planuje. Pominięto okoliczność, że wobec możliwych 

awarii , czynników ekonomicznych lub wpływu zmian klimatu i podwyższania poziomu 

morza likwidacja może być konieczna w stosunkowo bliskiej perspektywie czasowej. 

Brak uwzględnienia etapu likwidacji jest wprost niezgodny z art. 66 ust. 6 UOOŚ. 

g. W rozdziale 8 dopuszczono się licznych uchybień w odniesieniu do oceny oddziaływania na 

środowisko racjonalnego wariantu alternatywnego, w tym pominięto wszystkie błędy 

wykazane w odniesieniu do oceny wariantu proponowanego. Powyższe uchybienia 

implikują błędne porównanie oddziaływań analizowanych wariantów w rozdziale 9. 

h. W rozdziale 10 Oddziaływania skumulowane pominięto m. in. rozwój miejscowości nad 

Zalewem Wiślanym (który ma stanowić efekt realizacji przedsięwzięcia, tymczasem 

uwzględniono jedynie rozwój portów), pominięto skumulowane oddziaływania na wody 

Zatoki Gdańskiej. 

i. Nie przedstawiono syntezy oceny wszystkich uwzględnionych skumulowanych oddziaływań 

na środowisko, w tym w szczególności w ujęciu ekosystemowym, na poziomie Mierzei 

Wiślanej, Zalewu Wiślanego, rzeki Elbląg i południowej części Zatoki Gdańskiej.  

j. Bardzo ogólnikowo potraktowano kwestię oddziaływania transgranicznego (rozdział 11). 

k. Rozdział 12 jest powierzchowny i nie wyczerpuje problematyki. Powinien zawierać 

konkretne porównania tych elementów przedsięwzięcia, które spełniają zakres pojęcia 

instalacja w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, czyli portu osłonowego na 

Zatoce Gdańskiej, kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, połączeń drogowych i 

mostowych nad kanałem i mostu w Nowakowie. 

l. Rozdział 13 Opis przewidywanych działań mających na celu unikanie, ograniczanie oraz 

kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko jest niezgodny UOOŚ, gdyż w 

nawiązaniu do art. 66, ust. 1, pkt 9 powinien obejmować działania (…) wraz z oceną ich 

skuteczności odpowiednio na etapach realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia – 

w Raporcie w odniesieniu do większości zaproponowanych, poszczególnych działań nie 

określono ich skuteczności, nie wyodrębniono etapów (faz) i nie uwzględniono etapu 

likwidacji; nie wyodrębniono jednoznacznie kompensacji przyrodniczej w odniesieniu do 

obszarów Natura 2000 PLH280007 i PLB280010. 

m. W rozdziale 14 propozycje monitoringu są niezgodne z art. 66, ust. 1, p. 16 ustawy OOŚ, 

gdyż nie są jednoznacznie odniesione do etapów budowy i eksploatacji oraz do form 
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ochrony przyrody i korytarzy ekologicznych; nie przedstawiono także informacji o (…) 

dostępnych wynikach innego monitoringu, które mogą mieć znaczenie dla ustalenia 

obowiązków w tym zakresie. 

n. Rozdział 15 zawiera niewiarygodną konkluzję, że wariant wybrany przez inwestora jest 

najkorzystniejszym dla środowiska. 

o. Rozdział 17 zawiera bardzo powierzchowną ocenę konfliktów społecznych, pominięto silny 

sprzeciw środowisk eksperckich – przyrodników, prawników, ekonomistów oraz sprzeciw 

ze strony jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza województwa pomorskiego, na 

obszarze którego zlokalizowana ma być najważniejsza część przedsięwzięcia, tj. kanał przez 

Mierzeję Wiślaną. 

p. W rozdziale 18 pominięto trudności związane z prognozowaniem zmian środowiska 

w związku z postępującymi zmianami klimatu i podwyższaniem się poziomu wód w Morzu 

Bałtyckim. 

q. W rozdziale 19 powtórzono wszystkie zasygnalizowane błędy Raportu oraz zamieszczono 

bezpodstawne i niespójne logicznie stwierdzenie, że planowane przedsięwzięcie nie będzie 

powodować znaczącego negatywnego wpływu na środowisko pod warunkiem zastosowania 

całego katalogu zaleceń zawartych w niniejszym Raporcie. Jedyne oddziaływania, którym 

nie można przeciwdziałać, minimalizować ani kompensować to stwierdzony znaczący 

negatywny wpływ na unikatowy krajobraz Mierzei Wiślanej. 

r. Do załącznika nr 1 do Raportu nie dołączono sprawozdań z inwentaryzacji, co uniemożliwia 

weryfikację ich treści i rzetelności ich uwzględnienia w Raporcie, co stanowi naruszenie art. 

66 ust. 1 pkt 2a UOOŚ. 

s. Mapa z zasięgiem inwestycji i zasięgiem jej oddziaływania (bez skali) przedstawia błędnie 

zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, bez związku z oceną w Raporcie: na 

Zatoce Gdańskiej zasięg ten jest ograniczony geometrycznie do ok. 1 km, co nie wynika z 

Raportu; na Mierzei Wiślanej zasięg jest zawężony, ale nie wiadomo z czego wynika; na 

Zalewie Wiślanym i przy sztucznej wyspie zasięg jest sztucznie ograniczony do ok. 1 km, co 

nie wynika z Raportu; na rzece Elbląg zasięg oddziaływania praktycznie pokrywa się z 

zasięgiem toru wodnego, co jest niezgodne z Raportem. 

t. Raport nie zawiera wykazu i podpisu autora (autorów), oświadczenia kierownika zespołu 

autorów lub autora zgodnego z wymogami z art. 66 ust. 1 pkt 19a UOOŚ. 

 

2. Dr Michał Skóra, Uwagi do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. 

„Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” w zakresie ichtiofauny i 

rybołówstwa 

a. Raport nie zawiera wiarygodnego, realnego bilansu spodziewanych zysków i strat 

wykonanego w oparciu o naukowe narzędzie, jakim jest wycena usług ekosystemowych, co 

pozwoliłoby na obiektywną ocenę zasadności realizacji projektu.  

b. Autorzy Raportu zdają się stać na stanowisku, że straty w zakresie ichtiofauny nie niosą 

żadnych strat finansowych. Całkowicie pominięto spadek liczebności gatunków nieujętych 

w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej i związane z tym niekorzystne konsekwencje 

ekonomiczne. 

c. Przenoszenie szuwaru w inne miejsca Zalewu Wiślanego jest pomysłem chybionym, gdyż o 

jego nieobecności w tych miejscach decyduje batymetria zbiornika. 

d. Sztuczna wyspa wpłynie negatywnie na liczebność węgorza i ryby bentosożerne (np. 

leszcza) poprzez trwałe uszczuplenie powierzchni ich żerowiska. 
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e. Brakuje w Raporcie informacji o poziomie i rozchodzeniu się pod wodą hałasu i wibracji, co 

może mieć bardzo istotny wpływ na ichtiofaunę. 

f. Nie omówiono wpływu nawigacji w rejonie planowanego toru wodnego na Zalewie 

Wiślanym i rzece Elbląg na ichtiofaunę. 

g. W Raporcie wspomniano o możliwości wystąpienia przyduchy u ryb (s. 226 – zagrożenie 

przyduchą wyłącznie w okresie letnim, s. 264 – konieczność ruchu lodołamaczy celem 

zapewnienia dostępu tlenu i ochrony przed przyduchą – oba stwierdzenia są logicznie 

sprzeczne). Zjawisko przyduchy na akwenie Zalewu Wiślanego nie jest obecnie 

obserwowane ani zimą, ani latem. 

h. Wyłączenie możliwości prowadzenia robót czerpalnych na rzece Elbląg uwzględnia jedynie 

tarło ciosy i różanki, powinno natomiast uwzględniać również okres migracji tarłowych 

miętusa i chronionego minoga rzecznego do jeziora Drużno. 

i. W Raporcie zamieszczono niespójne i chaotyczne informacje na temat okresu trwania 

ograniczenia w prowadzeniu połowów ryb na 15 km2 obszarze wyłączonym z ruchu 

jednostek pływających (por. strony 80, 352, 510, 557, 560) oraz późniejszej organizacji 

połowów (8-10 rybaków lub 8-10 łodzi rybackich, co stanowi istotną różnicę); brak jest 

informacji ile jednostek obecnie poławia na tym obszarze. 

j. Brak informacji na jakiej podstawie egzekwowany będzie zakaz prowadzenia połowów na 

obszarze, o którym mowa powyżej. 

k. Bezpodstawne jest twierdzenie raportu o korzyściach płynących dla rybaków z otwarcia 

łowisk na wodach Zatoki Gdańskiej, gdy w rzeczywistości ruch jednostek jest przeciwny – 

łodzie operujące uprzednio na Zatoce Gdańskiej są przenoszone na Zalew Wiślany. 

l. Pominięto możliwe konflikty społeczne związane z koniecznością zmiany łowisk przez 

część rybaków. 

m. Kompensacja przyrodnicza w odniesieniu do ichtiofauny powinna uwzględniać, ponad 

działania zaproponowane w Raporcie, całkowite udrożnienie Nogatu poprzez likwidację 

trzech śluz i elektrowni wodnych oraz utworzenia obejścia przy śluzie w Białej Górze, które 

umożliwiłoby swobodną migrację ryb między Wisłą a Zalewem Wiślanym, albo likwidację 

elektrowni wodnych na Pasłęce, w wyniku której ryby łososiowate i minogi uzyskałyby 

dostęp do tarlisk położonych w wyższych partiach rzeki i jej dopływów. 

 

3. Dr hab. inż. arch. prof. PG Jacek Sołtys, Opinia dotycząca opracowania p.t. Analiza kosztów i 

korzyści społecznoekonomicznych dla Wieloletniego Programu „Budowa drogi wodnej łączącej 

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” Opracowanej przez Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy 

Sabina Kowalska 

a. Autor wskazuje, że przewidywane dla przedsięwzięcia korzyści z transportu morskiego 

budzą poważne wątpliwości, a korzyści z turystyki są wielokrotnie przeszacowane. Po 

uwzględnieniu aktualnych uwarunkowań autor dokonał korektę przewidywanych 

przychodów, która prowadzi do wniosków, że realizacja przedsięwzięcia nie ma 

ekonomicznego uzasadnienia. 

 

4. Dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska, prof. nadzw. PG, Opinia dotycząca zagrożeń dla 

krajobrazu powodowanych przekopem przez Mierzeję Wiślaną 

a. Autorka wskazuje na to, że Mierzeja Wiślana cechuje się wyjątkowym w skali kraju i 

Europy krajobrazem, zwracając uwagę na pasmowy układ szerokiej piaszczystej plaży, 

wydm, garbu porośniętego lasem i szuwarów, tworzących jedność wizualną. Negatywne 

zmiany w krajobrazie powodowane przekopem Mierzei będą trwałe i nieodwracalne, przy 
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czym nie jest możliwe ich uniknięcie ani zminimalizowanie. Charakterystyczne cechy 

Mierzei Wiślanej, czyli nie zakłócona ciągłość piaszczystej plaży oraz dalekie widoki, 

budujące jej wizerunek i tożsamość oraz będące głównym walorem turystycznym - zostaną 

bezpowrotnie utracone. Z punktu widzenia ochrony unikatowego krajobrazu Mierzei 

Wiślanej inwestycja nie powinna zostać zrealizowana w żadnym z proponowanych 

wariantów. 

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, ze ekonomiczną niezasadność realizacji 

przedsięwzięcia wytyka wielu ekspertów. Brak jest przekonujących danych świadczących o 

przewadze korzyści nad stratami związanymi z budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z 

Zatoką Gdańską. Wskazuje na to m. in. prof. dr hab. Tomasz Żylicz w artykule Przekopywanie 

Mierzej Wiślanej (AURA Ochrona Środowiska, 01/17): Przekopanie Mierzei Wiślanej z pewnością 

nie pomoże ochronie środowiska. Ale ważniejsza od protestów motywowanych ekologicznie jest 

analiza ekonomiczna. Dopiero zestawienie kosztów (także eksploatacyjnych!) z realistycznie 

oszacowanymi korzyściami z tytułu uruchomienia nowej lokalnej drogi wodnej mogłoby 

odpowiedzieć na pytanie, czy w interesie społecznym leży realizacja takiego przedsięwzięcia. 

Wobec braku rzetelnej analizy kosztów i strat wszelkie twierdzenia, że przedsięwzięcie realizować 

ma nadrzędny interes społeczny należy uznać za nieuzasadnione, a tym samym nie mogą one 

stanowić podstawy do realizacji inwestycji, wobec jej znaczącego, negatywnego oddziaływania na 

wszystkie elementy środowiska naturalnego, a w szczególności obszary Natura 2000. 

 

Nie ulega wątpliwości, że planowane przedsięwzięcie będzie mieć znaczący negatywny wpływ na 

obszary Natura 2000, w tym na siedliska i gatunki priorytetowe. Tym samym zgodnie z art. 34 ust. 

2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody (dalej: UOP) w zw. z art. 81 ust. 2 UOOŚ, 

zezwolenie na realizację przedsięwzięcia może zostać udzielone wyłącznie w celu: 
a) ochrony zdrowia i życia ludzi; 

b) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 

c) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego; 

d) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii 

Komisji Europejskiej. 

Zgodnie z ust. 1 przywołanego wyżej artykułu, bezwzględnym warunkiem jest również brak 

rozwiązań alternatywnych. Żadna z ww. przesłanek nie jest w analizowanym stanie faktycznym 

spełniona. Inwestycja nie ma znaczenia dla ochrony zdrowia i życia ludzi ani dla zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego, nie zmierza też do uzyskania korzystnych następstw dla środowiska 

przyrodniczego. Inwestor twierdzi, że za jej realizacją przemawiają względy nadrzędnego interesu 

publicznego. Interes ten nie został jednak w żaden sposób wykazany. Wręcz przeciwnie, krytyka ze 

strony środowisk eksperckich, sprzeciw społeczny, w tym ze strony władz województwa 

pomorskiego, na obszarze którego ma być realizowany główny element przedsięwzięcia, świadczy 

o braku takiego interesu. Ewentualne korzyści (rozwój portów i rzekomy rozwój turystyki w 

obrębie Zalewu Wiślanego) mają charakter wyłącznie lokalny, ponadto cel jakim jest rozwój 

gospodarczy regionu może zostać osiągnięty przy zastosowaniu innych, znacznie mniej 

szkodliwych dla środowiska rozwiązań alternatywnych (np. rozwój infrastruktury kolejowej, 

wsparcie finansowe i organizacyjne dla inwestycji w zakresie turystyki i rekreacji). Bez wątpienia 

ewentualne (choć kwestionowane przez specjalistów) korzyści z realizacji przedsięwzięcia nie będą 

miały wymiaru ogólnospołecznego, a tym samym nie można ich uznać za realizujące nadrzędny 

interes społeczny. Tym samym, zgodnie z art. 81 ust. 2 UOOŚ, wobec braku spełnienia przesłanek, 
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o których mowa w art. 34 UOP, organ zobligowany jest do odmowy zgody na realizację 

przedsięwzięcia. 

 

W związku z powyższym Polski Klub Ekologiczny – Okręg Wschodnio-Pomorski postuluje 

wydanie decyzji o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia. 
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