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dB decybel 
DP droga powiatowa 

rnika wodnego 
Dru

innych) 
Dyrektywa Ptasia Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w 

sprawie ochrony dzikiego ptactwa, stanowi cej wersj  skonsolidowan  wcze niejszej 
dyrektywy EWG 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko yj

Dyrektywa 
SOO   

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w 
na rodowisko 

Dyrektywa 
Siedliskowa  

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 

ECONET  Koncepcja krajowej sieci korytarzy ekologicznych opracowana w ramach Programu 
Europejskiego Mi dzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN, z ang. International Union 
for Conservation of Nature) 

EOF Elbl ski Obszar Funkcjonalny  
GDO  Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska 

HELCOM  Komisja Helsi rodowiska morskiego obszaru Morza 
dzona w Helsinkach dnia 22 marca 1974 r. (Dz.U. z 1980 r. Nr 18, 

poz. 64) 

IBW PAN Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk 
JCWP  Jednolite cz
JCWPd  Jednolite cz
KIP  Karta Informacyjna Przedsi wzi cia 

Koncepcja realizacyjna inwestycji pn.: Budowa toru cz cego Zalew Wi lany z 
Zatok  Gda sk
Czerwiec 2017 r. 

KPZK 2030  Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 r. 
KZGW  Krajowy Zarz d Gospodarki Wodnej 

ciowa 
MWh megawatogodzina 
Obszary Natura 
2000 

Sie tych ochron  przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Podstaw  s
dwie unijne dyrektywy: ptasia (2009/147/WE) oraz siedliskowa (92/43/EWGW); 
wyznaczone zostaj alne obszary 
ochrony siedlisk (SOO). Przepisy unijne stanowi ce podstaw  dla tworzenia sieci Natura 

wej ciem w ycie ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 n. Zm). 

Obszary Ramsar dzynarodowym znaczeniu ustanowione Konwencj o 
cych znaczenie mi jako 

rodowisko yciowe ptactwa wodnego
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OChK  Obszar Chronionego Krajobrazu 
OO rodowisko 

ciowa 
PK  Park Krajobrazowy  
Prognoza droga 
wodna 

ej 
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk

Prognoza 
PZPWP2030  

rodowisko Projektu Planu Zagospodarowania 
anowi cego jego cz  Projektu 

Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gda sk-Gdynia-
Sopot 2030 

PSU Practical Salinity Unit zawarto  soli mineralnych (w gramach w dm3 wody morskiej = 
promil) 

PZPWP 2030  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wo
dztwa Warmi sko-Mazurskiego 

PZRP Plan Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wi
Raport OO rodowisko 

rodowisko przedsi wzi cz ca Zalew 
Wi lany z Zatok  Gda sk

RDO   Regionalna Dyrekcja Ochrony rodowiska  
Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 23 pa dziernika 2000 r. 
RZGW  Regionalny Zarz d Gospodarki Wodnej 
SOO  Specjalny obszar ochrony siedlisk 
SOO rodowisko 
TEN-T Transeuropejskie sieci transportowe 

Ustawa OO   
Ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego 

stwa w ochronie 
rodowisko, (t.j. Dz.U.2016.353 ze zm.) 

WIO rodowiska 
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0. STRESZCZENIE  
01. WPROWADZENIE 

rodowisko przedsi wzi
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk

EKO-KONSULT Sp. z o.o. w Gda  
Budownictwa Morskiego Sp. z o.o. w Gda sku - w ramach umowy zawartej dnia 21 lutego 
2017 r., pomi dzy Skarbem Pa du Morskiego w Gdyni, a 
Konsorcjum firm: Mosty Gda uro 

 Konsorcjum). 
 Podstawowe informacje o planowanym przedsi wzi ciu zaczerpni

cz cego Zalew Wi lany z Zatok
Gda sk cepcj  realizacyjn
Ponadto w miar  zaawansowania prac projektowych, wykorzystano w Raporcie informacje z 
wst pnej wersji projektu budowlanego. 

Zakres ocenianego przedsi wzi
2017 r. cz cej Zalew Wi lany z Zatok
Gda sk ce si  na tzw. 
infrastruktur  dost pow  do portu w Elbl gu. 
Cel i zakres Raportu 
 Celem niniejszego Raportu jest okre lenie 
realizacji, funkcjonowania i likwidacji planowanego przedsi wzi  si : 

eglugowy przez Mierzej  Wi lan  (w lokalizacji Nowy wiat), tor wodny na Zalewie 
Wi lanym i rzece Elbl g oraz inwestycje towarzysz ce i powi zane. 

rodowisko stanowi element obowi zuj cej procedury 
warunkuj cej uzyskanie przez Urz d Morski w Gdyni decyzji o rodowiskowych 
uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. 

niejszymi zmianami) - zwanej dalej ustaw  OO .  
ianej ustawy OO , a tak e z 

Postanowienia w sprawie zakresu raportu, wydanego przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony rodowiska w Olsztynie w dniu 11 sierpnia 2017 r,. znak: 
WOO .4211.1.2017.AZ.18. Ponadto autorzy Raportu wzi li pod uwag  wnioski organizacji 
ekologicznych, dotycz ce uwzgl h i 

Kwalifikacja przedsi wzi cia  
Planowane przedsi wzi cie zakwalifikowano jako mog ce zawsze znacz co 

 na waniu na rodowisko 
jest obligatoryjne. Podstaw  tej kwalifikacji s dzenia Rady 

dsi wzi  mog cych znacz co 
 na rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71). 
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Metodyczne podstawy Raportu OO
ne metody stosowane w ocenach 

rodowisko, dostosowane do specyfiki analizowanego przedsi wzi cia. 
a planowanego przedsi wzi cia na 

 wst  (tzw. screening),  
 ustalenie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Olsztynie zakresu 

Raportu (tzw. scoping),  
 analiz  ustale ntyfikowania 

rodowiskowych ustalonych w 
dokumentach nadrz dnych,  

 analizy GIS, wizualizacje,  
 zebranie informacji o decyzjach rodowiskowych wydanych w rejonie planowanego 

przedsi wzi  skumulowanych,  
rzedsi wzi cia na zmiany 

linii brzegowej Mierzei Wi lanej,  
 inwentaryzacje przyrodnicze i waloryzacje wykonane na zlecenie Urz du Morskiego 

ortu wraz z ich analiz ,  
 badania terenowe (m. in. badania czysto

ia zasi gu potencjalnego 

owane w niniejszym Raporcie 
 i ich istotno ci. 

 Ocen wzi cia na obszary Natura 2000 PLB 280010 
Zalew Wi lany oraz PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana wykonano z 
uwzgl dnieniem zalece  podr
przedsi wzi  znacz cych na obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne 
dotycz
Europejska DG rodowisko, listopad 2001r.  
Metodyka oceny znacz
 Ocen  istotno rodowiska wykonano w 
Raporcie w nast puj

Neutralne/Negatywne  (0)/(1)
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)

(3)/(2)/(1)
(3)/(2)/(1)
(3)/(2)/(1)

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)

Wra liwo rodowiska
Du a/ (5)/(3)/(1)
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7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

owej skali znaczenia -  
zastosowano opisowe okre  pozytywnych. 

wy oraz dla fazy funkcjonowania 
oraz likwidacji. Odr h. 

dniaj c zmiany spowodowane 
cymi si  przewidzie  si  kumulowa  z 

wzi cia.  
Metodyki inwentaryzacji przyrodniczych 
 Metodyki stosowane podczas bada

czniki 1.1. do 1.19), gdzie zamieszczone s  sprawozdania z 
przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych w latach 2009-2017. Ka de sprawozdanie 

tych metodyk.  
norodno ci biologicznej 

wzi cia pod k tem zmian klimatycznych i 
norodno ci biologicznej wykorzystano poradniki Ministerstwa rodowiska, JASPERS oraz 

Komisji Europejskiej.  
norodno  istotnym 

 wyniki mi dzynarodowego projektu badawczego LAGOONS 
(www.lagooons.biologiaatua.net ne scenariusze zmian klimatu i 

dzy innymi, na ekosystem Zalewu Wi lanego. 
Metodyka oceny ryzyka powa nej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 
 Do najbardziej prawdopodobnych losowych zdarze
funkcjonowania, nale  zanieczyszczenia olejowe akwenu w wyniku zatoni

 grup  stanowi  substancje 
ce si  w wodzie, transportowane przez jednostki 

ce.  
 Ze wzgl ciwo ci i zachowanie si  wymienionych dwu grup 
potencjalnie najgro niejszych substancji dla ekosystemu morskiego przed ne 
rodzaje podej
b d  substancji niebezpiecznych. 
Ocena aktualno ci danych przyrodniczych zebranych dla potrzeb Raportu 

cznie 21 inwentaryzacji przyrodniczych 
ej wymieniono 

wszystkie przeprowadzone inwentaryzacje wraz z ocen  aktualno ci informacji 
ecenie Urz du 

Morskiego w Gdyni i przekazane Wykonawcy jako podstawa do wykonania Raportu; 
econe przez Urz d Morski w Gdyni na 
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 inwentaryzacje 

czniku 1 
 aktualno ci danych 

Nr 
cznika 

Autorzy, rok opracowania,
inwentaryzacji 

Komentarz dotycz cy aktualno ci 
1.1 Goc M., Mokwa T. 2009. Ocena rozmieszczenia i liczebno ci 

wodnych na terenie polskiej cz ci Zalewu 
Wi lanego na podstawie obserwacji z 2009 r. 

Inwentaryzacja stanowi I etap zako czony w 

1.2 Gajewski L. 2010. Badanie dna polskiej 
cz ci Zalewu Wi lanego wraz z Zatok
Elbl sk . Raport ko cowy. Instytut Morski w 
Gda , 
dennych, rozmieszczenie ro linno ci wodnej i 
rozmieszczenie tarlisk.  

 Siedliska podwodne zaktualizowano w 2017 
roku dla wariantu Nowy wiat i Skowronki 

 Rozmieszczenia tarlisk zaktualizowano w 

1.3 Inwentaryzacja ichtiofauny w polskiej cz ci 
Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk . 
Etap I. Listopad 2010. Praca zbiorowa. Morski 
Instytut Rybacki w Gdyni. 

Inwentaryzacja cz stkowa, badania prowadzono 

1.4 Goc M., Mokwa T. 2011. Ocena rozmieszczenia i liczebno ci 
wodnych na terenie polskiej cz ci Zalewu 
Wi lanego. Raport ko cowy. ECOTONE . 

 Inwentaryzacj  zaktualizowano w 2017 roku 
du na 

trudno ci w wykonaniu bada  zgodnie z 
obowi zuj cymi metodykami, wykorzystano 
tylko cz  informacji; 

 W marcu 2018 roku rozpocz to ponownie 
inwentaryzacj
ramach monitoringu przedrealizacyjnego; 

 Wyniki monitoringu przedrealizacyjnego 
przedsi wzi cia na awifaun . 

1.5 Inwentaryzacja ichtiofauny w polskiej cz ci 
Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk . 
Etap II. Listopad 2011. Praca zbiorowa. 
Morski Instytut Rybacki w Gdyni. 

Badania zaplanowano w 3 etapach; w 2012 roku 
opracowano raport podsumowuj cy wszystkie 

1.6 Inwentaryzacja ichtiofauny w strefie 
brzegowej Zatoki Gda skiej w rejonie 

eglugowego 
przez Mierzej  Wi lan . 2011. Praca 
zbiorowa. Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w 
Olsztynie. 

Nie wykonano aktualizacji dla potrzeb Raportu, 
Autorzy raportu uznali, e nie ma konieczno ci 
aktualizowania danych ze wzgl du na niewielkie 

wzi cia 
na rodowisko Zatoki Gda skiej   

1.7 Inwentaryzacja przyrodnicza czterech 
lanej 

eglugowego. 2011. Praca 
zbiorowa. WYG International. 

 w 2012 rok (patrz; 
lin, zwierz t i 

1.8 Inwentaryzacja ichtiofauny w polskiej cz ci 
Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk . 
Etap III. Listopad 2012. Praca zbiorowa. 
Morski Instytut Rybacki w Gdyni. 

 Opracowanie zawiera posumowanie bada
m.in. wskazanie tarlisk na Zalewie;  

ytkowych dane uznano za aktualne (przyj to aktualno  na 6 lat zatem 
s  na granicy aktualno ci); 

anki i piskorza aktualno
danych z inwentaryzacji wynosi 3 lata 

e 
inwentaryzacja zako
aktualna do 2015 r.;  

 Inwentaryzacj
dotycz anki 
prowadzonych w ramach Pa stwowego 
Monitoringu rodowiska w latach 2016 i 
2017; 

 Wykonano inwentaryzacj anki w 
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Nr 
cznika 

Autorzy, rok opracowania,
inwentaryzacji 

Komentarz dotycz cy aktualno ci 
rzece Elbl
gospodarczym wykorzystano Raporty 
przygotowane przez Morski Instytut Rybacki 

uwzgl dnieniem populacji leszcza, sandacza 
i okonia na Zalewie Wi

1.9 Inwentaryzacja przyrodnicza czterech 
lanej

eglugowego. 
2012. Praca zbiorowa. Biuro Ekspertyz 

nych. 

 Opracowanie stanowi podsumowanie 
inwentaryzacji 2011-2012 
zakresie najbardziej dynamicznych 

rodowiska tj. ornitofauny 
l
zwierz wiat i Piaski) 

 W 2017 roku wykonano aktualizacj  dla 
 W zakresie siedlisk l dowych Natura 2000 

dane dotycz ce rozmieszczenia siedlisk 
inwentaryzacje wykonane dla potrzeb planu 
ochrony obszaru PLH280010 (projekty 

pne 
s  pod adresem: 
http://www.umgdy.gov.pl/?p=1992)

1.10 ska-Barna I., Rychter. 2016. inwentaryzacji 
makrozoobentosu w wybranych obszarach 
Zalewu Wi lanego wraz z opracowaniem 

cowy 

 Badania aktualne, prowadzone przed 
wyborem lokalizacji sztucznej wyspy; 

 W latach 2009 -2010 wykonano badania 
stacji badawczych), w ramach opracowania 
planu ochrony obszaru PLH280007, badania 

niniejszego Raportu 
1.11 Zi cik P. 2017. Inwentaryzacja przyrodnicza

ca dotychczasowe badania w 
rejonie projektowanego na Zalewie Wi lanym 

eglugowego w wariantach Nowy 
przyrodnicze pasa Mierzei Wi lanej w 
lokalizacji Nowy wiat i Piaski
Orbital.  

gowej i 
t dla wariantu 

Nowy 

1.12 Zi cik P. 2017. Inwentaryzacja przyrodnicza 
ca dotychczasowe badania w 

rejonie projektowanego na Zalewie Wi lanym 
eglugowego w wariantach Nowy 

wyst powania wodnych na 
obszarze odmorskiej cz ci Mierzei
Wi lanej od granicy z Federacj  Rosyjsk  do 
Uj

Dane aktualne 

1.13 Zi cik P. 2017. Inwentaryzacja przyrodnicza 
ca dotychczasowe badania w 

rejonie projektowanego na Zalewie Wi lanym 
eglugowego w wariantach Nowy Badania nat enia 

przelotu w pasie pla nych 
Mierzei Wi lanej

Dane aktualne 



EKO-KONSULT 

6 

1.14
Inwentaryzacja awifauny l gowej oraz 

planowanej przebudowy wej cia do Portu 
Elbl g w sezonie l gowym 2017. ECOTONE 

Badania aktualne przeprowadzone na rzece 
Elbl g dla potrzeb niniejszego Raportu  

1.15 Nowi ski K. 2017. Inwentaryzacja 
chiropterologiczna przeznaczonego do 
przebudowy fragmentu toru wodnego na 
rzece Elbl g sko-
mazurskim. ECOTONE 

Badania aktualne przeprowadzone na rzece 
Elbl g dla potrzeb niniejszego Raportu 

1.16 Zi cik P. 2017. Inwentaryzacja przyrodnicza 
ca dotychczasowe badania 

wszystkich l
t 

chronionych wymienionych w Rozporz dzeniu 
Ministra rodowiska w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierz t w rejonie 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  w wariancie Skowronki, 
ECG ORBI TAL 

Badanie wykonane dla wariantu Skowronki, w 
celu umo
Raportu  

1.17 Chmara R. 2017. Inwentaryzacja i 
waloryzacja siedliska 1150-1 Zalewy i 

lany 
Badania aktualne, wykonane dla potrzeb 
niniejszego Raportu 

1.18 Instytut Rybactwa W drownych 2017. Raport z bada
ichtiologicznych w celu okre
ryb wyst puj cych w rzece Elbl g na odcinku 
od jeziora Dru no do uj cia rzeki do Zalewu 
Wi lanego. Na zlecenie PROJMORS Biuro 

Badania aktualne, wykonane dla potrzeb 
niniejszego Raportu 

1.19 Chmara R., 2017. Inwentaryzacja i waloryzacja ro linno ci oraz siedlisk 
Natura 2000 na rzece Elbl g  

Badania aktualne, wykonane dla potrzeb 
niniejszego Raportu 

1.20
Inwentaryzacja awifauny Zalewu Wi lanego 
na projektowanych torach wodnych. Zadanie 
I, ECOTONE 

Dane aktualne 

1.21
gowych na Zalewie Wi lanym w 

roku 2017. Zadanie II. ECOTONE 

Dane aktualne 

02. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ
RODOWISKO 

 Planowane przedsi wzi cie wpisuje si  w cele unijnej i krajowej polityki 
 transportu morskiego i rzecznego. W 

dokumentach strategicznych wymienia si  drog  wodn cz c  Zalew Wi lany z Zatok
Gda sk nych aspektach; transportowym, zagospodarowania przestrzennego, rozwoju 

 ochrony przeciwpowodziowej oraz 

 W Strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektyw  do 2030 roku)  wskazuje 
si  na port w Elbl gu, jako jeden z wa em 
jest wzmacnianie ich funkcji gospodarczych. 

e 
realizacja analizowanego przedsi wzi cia obwarowywana jest zastrze eniami co do 
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konieczno ci wykonania analiz w zakresie dotrzymania wymaga  wynikaj
o ochronie przyrody. 
03. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSI WZI CIA 

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  obejmuje 
nast puj ce elementy (rys. 01): 

 budow eglugowego przez Mierzej  Wi lan cz cego Zalew Wi lany z 
Zatok  Gda sk , w tym: 
- budow skiej, 
- wylesienia na Mierzei Wi lanej, 
- budow eglugowego przez Mierzej  (wraz ze stanowiskami oczekiwania 

od strony Zatoki Gda skiej i Zalewu Wi lanego) oraz luzy,  
- budow cze  drogowych i mostowych. 

 budow  sztucznej wyspy na Zalewie Wi lanym, 
 budow  toru wodnego na Zalewie Wi eglugowego do Zatoki 

Elbl skiej; 
 modernizacj  wej cia do Portu Morskiego Elbl g. 

 realizacyjn  likwidacji 
istniej cego mostu w Nowakowie1  nawigacyjn  na drodze wodnej 
do Elbl ga. W zwi zku z tym opracowano wst pn  koncepcj  budowy nowego mostu na 
rzece Elbl g wraz z przebudow  odcinka drogi powiatowej nr DP1100N. Budowa nowego 

Projekcie 
koncepcyjnym budowy mostu na rzece Elbl g w Nowakowie w ci gu drogi powiatowej 

 (Mosty Gda sk Sp. z o.o., maj 2017r.) i obj ta ocen
rodowisko. 

Wymienione powy ej zasadnicze elementy planowanego przedsi wzi
ce oraz inwestycje towarzysz ce, 

raz 
uwzgl rodowisko. 

eglugowy przez Mierzej  Wi lan
lanej w rejonie osady Nowy wiat, 

charakteryzowa  si  b boko ci  5 m, maksymaln  szeroko ci  u ytkow  120 m 
ci

Pomi luz  znajdowa  si  b
oczekiwania. B eglugowego, zw aj ce si  w 
postaci leja w stron luzy. Szeroko  b
120 m. 

                                               1 ciank  szczeln  oraz 
 instalacji i urz dze . 
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 cz eglugowego stanowi  b dzie liwi bezpieczn
eglug Mierzei Wi lanej. luza 

b
lanego. 

ci Mierzei Wi lanej oraz na wodach Zatoki Gda skiej zostanie 
ty dwoma falochronami. Wej

zlokalizowano od strony zachodniej ze wzgl
tycznych.  

ostanie nabrze e postojowe, 
d

wschodniej zaplanowano obudow  brzegu w formie wygaszacza fal.  
e ci

 funkcj  mariny. 
dzie wymaga  przeprowadzenia prac 

czerpalnych wewn boko ci 5 m. Tor podej ciowy do portu 
boko ciach (powy ej 5,5 m) i nie b dzie 

wymaga  wykonania prac czerpalnych. 
Stanowiska oczekiwania od strony Zalewu Wi lanego 

Stanowiska oczekiwania zostan  zlokalizowane na Zalewie Wi lanym. Umo liwi  one 
cych oczekuj cych na luzowanie. Stanowiska b d

cz ciowo umiejscowione w obr bie Mierzei Wi lanej, a cz ciowo na Zalewie Wi lanym. 
B d eglugowego, zw aj cego si  w postaci leja w 
stron luzy. Szeroko  b

eglugowy zapewni mo liwo  swobodnego oczekiwania jednostkom po 
obu jego stronach.  

eglugowego nast pi likwidacja fragmentu drogi 
ci do ok. 650 m. W innym miejscu wybudowany zostanie 

luzy).  
 Na wysoko ci mostu obrotowego od strony Zalewu Wi lanego, po obu stronach 

to budow  czterech skrzy owa  drogi przewiduje si  budow cie ki 
rowerowej i chodnika.  

eglugowym zostan  wybudowane dwa mosty obrotowe umo liwiaj ce 
ci eglugowy. Mosty b d  wyposa one w jezdni , chodnik oraz 
ci g rowerowy. 
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Zagospodarowanie terenu w obr eglugowego 
eglugowego usytuowany b dzie budynek 

cy si ci: magazynowo-technicznej oraz 
socjalno-biurowej. B luzy. 

W s siedztwie bram luzy zlokalizowane zostan
udowane zostan  drogi wewn trzne, 

liwi luzy. Przewiduje si  budow

 si  b dzie punkt widokowy 
).  

Tor wodny na Zalewie Wi lanym 
Przewiduje si  budow  nowego toru wodnego na Zalewie Wi cz

eglugowy na Mierzei Wi lanej z rzek  Elbl g (Zatok  Elbl sk  ok. 10,2 km, 
boko ci 5 m oraz szeroko ci w dnie 60 m, a w miejscach mijanek - 120 m.  

 Skarpy toru wodnego zaprojektowano o nachyleniu 1:5, co powinno zapewni
optymaln  stabilno  oraz ograniczy ci zamulanie toru. Podczas eksploatacji 
toru wodnego na Zalewie Wi lanym przez okres kilku lat niezb dne b dzie prowadzenie prac 
podczyszczeniowych do momentu ustabilizowania si  skarp w dnie toru wodnego.  
Sztuczna wyspa na Zalewie Wi lanym 

Lokalizacj  od planowanego 
toru wodnego na Zalewie. Wysp sza o  ma 

 pola refulacyjnego 
(pojemno 3

czerpalnych prowadzonych w obszarze Zalewu Wi lanego i rzeki Elbl g.  
a zostanie w technologii 

ukcji powstanie skarpa z narzutu 
kamiennego. Takie rozwi zanie konstrukcyjne pozwoli na ods czenie si  deponowanego 

 b dzie funkcj  osadnika).  
 Wyspa podzielona zostanie na dwa osobne pola refulacyjne wyposa one w przelewy 
umo liwiaj czaj cego si  urobku. Pierwsze pole refulacyjne zostanie 

udowy. Natomiast drugie pole 
refulacyjne b cym z podczyszczania  toru 
wodnego.  
Tor wodny na rzece Elbl g 

Istniej cy tor wodny na rzece Elbl biony i miejscami poszerzony. 
 przebudowanego odcinka rzeki wynosi 10,4 km (rys. 02). 
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Rys. 02. Plan orientacyjny przedsi wzi cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
osty Gda

Podstawowa szeroko  toru wodnego b
rejonie wsi Nowakowo 40 m (mierzone w dnie). Zw enie toru wodnego spowodowane jest 
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blisk  zabudow  mieszkaniow . Tor wodny na rzece Elbl g b dzie funkcjonowa  jako 
jednokierunkowy (dla najwi kszych jednostek) z dwoma mijankami. Poszerzenia toru 
wodnego nawi zuj cego koryta rzeki; wymagane s  jedynie 
niewielkie korekty. 

bie rezerwatu Zatoka Elbl ska, planowana jest 
znacz ca zmiana w stosunku do istniej ty i 

zane z konieczno ci  zwi kszenia bezpiecze stwa 
eglugi przed miejscowo ci  Nowakowo. Rozebrana zostanie w tym miejscu istniej ca 

kamienna grobla, a w zamian wykonane zostanie umocnienie w postaci cianki szczelnej. 
 Elbl

2,7 mln m3

czerpalnych transportowany b dzie na pole refulacyjne znajduj ce si  na projektowanej 
sztucznej wyspie.  
Budowa nowego mostu w Nowakowie 

Nowa przeprawa przez rzek  Elbl
miejscowo cego 
mostu pontonowego w Nowakowie. Przedsi wzi cie obejmowa  b dzie budow  nowego 
mostu oraz nowego odcinka drogi powiatowej, wpisuj cego si  w drog  biegn c
rzeki po jej zachodniej stronie.  
Lokalizacja planowanej drogi wodnej 

Lokalizacj  planowanego przedsi wzi cia przedstawiono na rysunku 03. 
Przedsi wzi dowych. W cz ci obejmuj cej 
wody przedsi wzi cie zlokalizowane jest w obr trznych: Zatoki 
Gda skiej, Zalewu Wi lanego oraz rzeki Elbl g; przedsi wzi cie cz one jest w 
granicach Portu Morskiego Elbl  rzeki)2. 

Planowane przedsi wzi cie znajduje si
pomorskiego i warmi o, w gminie 
Sztutowo, zlokalizowana jest cz  przedsi wzi cia obejmuj ca budow
eglugowego przez Mierzej  Wi lan , nast

 toru wodnego na Zalewie Wi lanym 
rodek Zalewu Wi lanego) oraz planowana sztuczna wyspa. 

sko-mazurskiego, w gminie Tolkmicko, zlokalizowana jest 
 toru wodnego na Zalewie Wi lanym oraz w granicach gminy Elbl g i 

miasta Elbl g - tor wodny na rzece Elbl dowymi.  
U

Na Mierzei Wi lanej znajduj  si cicielem jest 
Skarb Pa cym Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe 
Nadle nictwo Elbl

cych pasy techniczne od strony Zatoki Gda skiej oraz od 

                                               2 Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie 
ustalenia granicy portu morskiego w Elbl gu od strony l du (Dz. U. 2013 poz. 656) 
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strony Zalewu Wi lanego jest Skarb Pa d - Dyrektor Urz du Morskiego w 
Gdyni. 

lanym (grunty pod wodami morskimi 
wewn trznymi) stanowi  Skarbu Pa dzie Urz du Morskiego 
w Gdyni. 

Rzeka Elbl g, w granicach Portu Elbl g, znajduje si  w zarz dzie Urz du Morskiego 
ych wraz z ich stanem formalno-

czone do 
wniosku o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach.  
Powierzchnia nieruchomo

Tereny l dowe i akweny w rejonie planowanej inwestycji charakteryzuj  si  nisk
intensywno ci  u ytkowania oraz wysokimi walorami przyrodniczymi. W tabeli poni ej 
przedstawiono zestawienie powierzchni zajmowanych p

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  w lokalizacji Nowy 
wiat.  

enie planowanego przedsi wzi cia na tle granic administracyjnych 
opracowanie

W obr lanej, Zalewu 
Wi lanego oraz rzeki Elbl g wraz z terenami l cznie powierzchnia zaj ta pod 
obiekty zwi zane z realizacj  planowanego przedsi wzi



EKO-KONSULT 

14 

Tab. 01. Powierzchnia zaj to ci terenu planowango przedsi wzi cia 
Lp. Elementy planowanego przedsi wzi cia Powierzchnia zaj cia 

terenu [ha] 
1 Akwen Zatoki Gda skiej w obr

punkt 
widokowy 

~ 32  
3 Akwen Zalewu Wi
4 Sztuczna wyspa ~ 190  
5 Akwen Zalewu Wi lanego (tor wodny)  ~ 160 
6 Rzeka Elbl g (projektowany tor wodny) ~ 50 

 rzeki Elbl g ~ 70 
8 Budowa nowej drogi i mostu w Nowakowie ~ 4,5 

cznie 560,5
7 r. 

Rodzaje technologii - faza budowy 
Planowane przedsi wzi cie, ze wzgl du na du y zakres prac budowlanych oraz 

zakres przestrzenny, b nych technologiach.  
Wycinka drzew koliduj cych z inwestycj  prowadzona zostanie na Mierzei Wi lanej, a 

tak  rzeki Elbl duje si
wycink  drzew na Mierzei Wi  zawy ona, poniewa

 powierzchni  terenu zaj tego pod inwestycj  na Mierzei Wi lanej. Projekt 
wycinki umo  rzeki Elbl g przewiduje si
wycink

a skiej oraz na Mierzei 
Wi lanej zostan  u biarek w zale no ci od rodzaju prowadzonych prac. 
Roboty czerpalne na Zalewie Wi lanym przeprowadzane b d  za pomoc biarek o 
du ych wydajno biarki ss ce lub wieloczerpakowe) przy zachowaniu warunku 
mo liwie minimalnego rozprzestrzeniania si  zawiesiny w wodzie.  
 Roboty czerpalne w Zatoce Elbl skiej i rzece Elbl g przeprowadzane b d
za pomoc biarek chwytakowych.  
 Urobek wydobyty z dna Zatoki Gda skiej, Mierzei Wi lanej oraz Zalewu Wi lanego 
b dzie transportowany za pomoc  barek lub za pomoc  ruroci gu pompuj cego urobek 
bezpo biarskich wykorzystane zostan

biarek. 
 W zale no ci od przyj biarek przewiduje si , e prace 

biarskie przy torze wodnym na Zalewie potrwaj biarek 
ss eniu ci

bienie rzeki Elbl g przewidziano 360 dni roboczych przy pracy 
biarkami chwytakowymi.  

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  oraz 
urobek z prac czerpalnych na Zatoce Gda skiej wydobywane w ramach przedsi wzi cia 
wykorzystane zostan budowlanych (m.in. 
zal

a tak
refulatem). Bilans mas ziemnych b go 
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bienia i mas ziemnych z Zatoki Gda skiej i Mierzei Wi
jeszcze przes dzone. Mo liwe b pla
na Mierzei Wi lanej.  
 Prace zwi zane z pogr aniem cianek szczelnych wykonywane b d  w obr bie 

skiej, w obr eglugowego przez Mierzej
Wi lan  rzeki Elbl g (na wybranych odcinkach).  
 Na terenach wra liwych akustycznie (w pobli
rzeki Elbl g) przewiduje si  zastosowanie takich metod pogr ania cianek szczelnych, aby 
ograniczy  emisj liwych akustycznie wykonywane 
b d  jedynie w porze dziennej.  

Podczas realizacji planowanego przedsi wzi cia, niezb dne b dzie wykonanie prac 
 b d  odpady (m.in. beton i gruz betonowy, 

masy bitumiczne, kable, oraz drewno, elazo i stal).  
Rodzaje technologii - faza eksploatacji  

Faza eksploatacji zwi zana b dzie przede wszystkim z przepraw  jednostek 
eglugowy i luz  na Mierzei Wi

eglugowym. 
Przed i za luz  znajdowa  si  b d  stanowiska oczekiwania, umo liwiaj ce 

cych na ciem statku do luzy 
nast
statek znajdzie si  w luzie, nast pi zamkni

Ruch drogowy b dzie odpowiednio wcze niej przekierowany na obiekt mostowy 
umo liwiaj
skoordynowane b liwi
Wariantowanie rozwi za  technicznych

cie do portu), a tak cie 
do portu - najbardziej korzystne ze wzgl du na bezpiecze stwo nawigacyjne, jest 
niekorzystne ze wzgl du na falowanie pochodz
 Konstrukcj  bram luzy rozwa

luzy.  
ano zastosowanie ruchomego mostu 

podnoszonego lub mostu obrotowego.  
 Pod wzgl dem techniczno-technologicznym analizowano dwa warianty konstrukcji 
sztucznej wyspy: w obudowie pionowej cianki szczelnej lub umocnienie brzegu w postaci 

drugie rozwi zanie. Jest to 
u si u z 

gruntu no nego, konstrukcja nie b dzie wymaga
Zalet  tego rozwi  podczas 
przekopu Mierzei Wi biania Zatoki Gda skiej. 
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U ytkowania terenu - faza budowy 
 W pierwszej kolejno eglugowy przez Mierzej  Wi lan

i 
zostanie w du ej cz

nie z pracami na Mierzei budowana b dzie obudowa sztucznej wyspy na Zalewie. 
Szacuje si , anych z prac ziemnych 
na Mierzei, tj. 1,5 mln m3. 
 Na Mierzei Wi lanej przewiduje si  organizacj  terenu budowy w czterech etapach, 
co umo pu do drogi publicznej na Mierzei Wi lanej. W 
pierwszej fazie zostanie przygotowane zaplecze budowy oraz ci gi komunikacyjne. 
Wybudowany zostanie most zast pczy. Planowane s  roboty ziemne i wyci cie drzew. 
Nast pi reorganizacja ruchu, budowa zapleczy socjalno-magazynowych, przystani 

udowlane. W trzeciej fazie ruch 
kontynuacja prac przy budowie portu, luzy, sztucznej wyspy oraz toru wodnego na Zalewie 
Wi lanym. W ostatnim etapie obiekt zostanie oddany do u ytku. 

dne do realizacji budowy planowanego przedsi wzi cia 
dostarczane b d
transportem wodnym (barki, pontony). Nale y zaznaczy , e okres letni (lipiec-sierpie ) 

 ze wzgl du na 
wzmo ony ruch turystyczny na Mierzei Wi lanej w miesi cach wakacyjnych.  
U ytkowania terenu - faza eksploatacji 
 Na Mierzei Wi lanej u any, 
ulegnie znacznej zmianie w stosunku do stanu istniej cego. Przewiduje si , e w budynku 
bosmanatu/kapitanatu zostanie zatrudnionych ok. 20 
nawigacja, operatorzy by techniczne, pracownicy i robotnicy 

eglugowego wymaga  b dzie dostarczenia energii 
elektrycznej, wody oraz paliwa.  b dzie 
prawdopodobnie studnia wykonana w ramach budowy kan eglugowego. 

Przewiduje si , e budowa drogi wodnej pozwoli na zwi
jak: transport morski, turystyka wodna i sporty wod

ytkowania rzeki Elbl g nie ulegnie zmianie, nadal b
funkcj eglugowego prowadz cego do portu w Elbl gu. Jednak, ze wzgl du na 

eglugowych przewiduje si  wzrost ilo cych po 
torze, charakteryzuj cych si  wi kszymi gabarytami ni  si  po 
rzece. 
Przewidywane rodzaje i ilo ci urobku - faza budowy 

Przewidywane szacunkowe ilo ci powstaj cego urobku i mas ziemnych 
przedstawiono w tabeli poni ej.  
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Parametr Obj to   
[tys.m3] 

lanej Wykopy: ~ 2 400; Nasypy: ~ 200 
skiej ~ 230 
lanej3 ~ 650 
lanym i rzece Elbl g ~ 5 900 

BPBM Sp. z o.o., czerwiec 2017 r. 
Przewidywane rodzaje i ilo ci zanieczyszcze  - faza eksploatacji 
 Urobek z prac podczyszczeniowych toru wodnego na Zalewie i rzece Elbl g b dzie 

. 
eglugowy, tor wodny, sztuczna wyspa) 

b d  powstawa  odpady zaliczane do nast puj cych grup: oleje odpadowe, odpady 
opakowaniowe, odpady nie uj biania, 
odpady komunalne. 

atacji 
przedsi wzi cia b d ce, a tak e ruch drogowy na Mierzei 
Wi lanej.  

wzi cia zwi zana b
lanym oraz na rzece Elbl g, rozbudow

komunikacyjnego na Mierzei Wi eglugowego, 
utrzymaniem drogi wodnej, rozwojem turystyki i rekreacji w rejonie przedsi wzi cia. Ruch 

dzie nieznacz cym 
Charakterystyka racjonalnego wariantu alternatywnego - Skowronki 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  w wariancie 
Skowronki, stanowi racjonalny wariant alternatywny w stosunku do wariantu Inwestora. 
Zgodnie z obowi zuj n  ocen  tego 
wariantu.  

Jest to wariant zbli ony do wariantu w lokalizacji Nowy wiat, je li chodzi o parametry 
 harmonogram, organizacja placu 

nice dotycz  przede wszystkim kubatury 
urobku z prac czerpalnych, powierzchni zajmowanych nieruchomo ci, szacowanej ilo ci 

                                               3 Roboty w kanale eglugowym prowadzone b d e wierzchnia warstwa 
l du (roboty ziemne), reszta gruntu wydobywana b dzie za 

pomoc biarek (roboty czerpalne)
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Tab.03. Powierzchnia zaj to
inwestycji w wariancie Skowronki i Nowy wiat 

Elementy planowanego przedsi wzi cia Powierzchnia [ha] 
Skowronki Nowy wiat 

Akwen Zatoki Gda skiej w obr
punkt widokowy ~ 32 ~ 32 
Akwen Zalewu Wi
Tor wodny na Zalewie Wi lanym  ~  190  ~160 
Rzeka Elbl g wraz z terenami l dowymi tor wodny na rzece 
Elbl g ~ 120 ~ 120 
Sztuczna wyspa  ~ 190 ~ 190 
Budowa nowej drogi i mostu w Nowakowie ~ 4,5 ~ 4,5 

cznie 592,5 560,5 
 2017 r. 

i Nowy wiat 
Parametry Warianty 

Skowronki Nowy wiat 
 Wi lan  [m] ~ 1 200 ~ 1 350 

 toru wodnego na Zalewie Wi lanym [km] ~11,6 ~10,2 
 toru wodnego na Zatoce Elbl skiej i rzece Elbl g 

[km] ~ 10,4 ~ 10,4 
lanej [tys. m3] Wykopy: 1 800 

Nasypy: 200 
Wykopy: 2 400 
Nasypy: 200 

Roboty czerpalne na Zatoce Gda skiej [tys. m3] 252 230 
Roboty czerpalne na Mierzei Wi lanej [tys. m3] 4 680 650 
Roboty czerpalne na Zalewie Wi lanym i rzece Elbl g 
[tys. m3] 6 100 5900 
Rodzaj przebudowywanej infrastruktury na Mierzei Wi

elektr., teletechn., 
wod.-kan.  w osi 

istn. drogi  wraz z  
odtworzeniem 

elektrycznych i 
teletechnicznych 

wraz z ich 
odtworzeniem 

Wylesienie [ha] 32 32 
7 r. z 

n. zm.  
04. WARIANTY PLANOWANEGO PRZEDSI WZI CIA 
 Pierwsze prace badawczo-rozwojowe zwi eglugowego 
przez Mierzej  Wi lan  prowadzono w latach 1993-1996 w ramach projektu pt. 

bl skiego w aspekcie transportu 
ownictwem prof. dr in . Tadeusza 

liwo ci i uwarunkowania aktywizacji 
przestrzeni turystycznej Zalewu Wi lanego w warunkach tworzenia regionalnego systemu 
ekorozwoju. Realizacj w 
strategii aktywizacji regionu Zalewu Wi lanego, mog y  si  do rozwoju 
turystyki o znaczeniu mi dzynarodowym.  
                                               4 Roboty w kanale eglugowym prowadzone b d e wierzchnia warstwa 

l du (roboty ziemne), reszta gruntu wydobywana b dzie za 
pomoc biarek (roboty czerpalne)
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Rys. 04. Pierwotne analizowane warianty lokalizacyjne przekopu Mierzei Wi lanej  
 W Projekcie dokonano wst pnej oceny pi
przez Mierzej  (rys. 04). Na tym etapie nie analizowano wariantu Piaski, poniewa
kierowano si  przede wszystkim lokalizacj  przetok na Mierzei w czasach historycznych oraz 
zasad czenia Elbl ga z Zatok  Gda sk . Wariant Piaski 

niejszych etapach, ze wzgl du na brak kolizji tego wariantu z 
infrastruktur  drogow  i techniczn . 
 Od momentu opracowania pierwszej koncepcji technicznej w 2007 roku analizowane 

eglugowego przez Mierzej
Wi lan : Skowronki, Nowy na 
rodowisko z 2012 roku, stwierdzono, e najwi rodowisko dotycz

zarekomendowano rezygnacj  z nich w dalszych pracach projektowych. Warianty Skowronki 
i Nowy rodowisko. Syntetyczne 

ywionej 
przedstawiono w tabeli 05. 

 Wi lan  pod wzgl dem warto ci przyrodniczej  
Lp. Wariant/waloryzowany element I 

Skowronki 
II  

Nowy 
wiat 

III  
Przebrno 

IV  
Piaski 

nicowanie gatunkowe flory 
naczyniowej 

1 2 3 2 
nicowanie flory pod wzgl dem 1 1 3 1 

onych 
lin naczyniowych 

1 1 2 3 
4 Walory brioflory 1 1 2 1 
5 Walory mykobioty 2 1 3 2 

nicowanie zbiorowisk ro linnych 2 2 3 1 
8 Naturalno linno ci 2 1 2 3 
9 Walory fauny bezkr
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11 Ornitofauna 2 2 3 1 

niak, 2012)  
Obja nienia: 

Lokalizacja sztucznej wyspy 
 Ustalenie na Zalewie Wi adowania 

izami lokalizacyjnymi na 
wcze niejszym etapie ni ozy do 
Programu Wieloletniego). 

ce na: 
 klapowaniu urobku poza akwenem Zalewu Wi lanego  - rozwa ano klapowanie na 

Zatoce Gda skiej, jednak ze wzgl  konsystencj
odrzucono ten wariant,  

odrzucony. 
Ostatecznie wybrano lokalizacj  sztucznej wyspy na wysoko ci miejscowo ci Przebrno w 

lanej.  
Analizy lokalizacyjne toru wodnego w uj ciowym odcinku rzeki Elbl g

ciowym odcinku rzeki Elbl
5

rodowisko przedsi wzi cia do portu Elbl
podej
warianty lokalizacji toru wodnego na rzece Elbl g. Jako podstawa lokalizacji toru wodnego 
na rzece Elbl owiono wariant korzystny 
ze wzgl du na uwarunkowania rodowiskowe, natomiast mniej je li chodzi o bezpiecze stwo 
nawigacyjne.  
Analiza alternatywnych mo liwo ci dost lanego do Zatoki 
Gda skiej 

czenia portu w Elbl gu z Zatok  Gda sk
analizowano do  obszernie na poziomie opracowa  o charakterze strategicznym, przede 

 na 
poszukiwaniu rozwi za gn
obszary Natura 2000. Kompleksowym opracowaniem w tym aspekcie jest Aktualizacja 
Studium Wykonalno ci oraz wykonanie testu IROPI dla Programu Wielolet
                                               5W oparciu o dokumentacj  archiwaln
przebudowy wej cia do portu Elbl
Wi dziernik 2009 
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cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
ci: 

cie 
rodowisko, w tym na obszary Natura 2000. 

(wraz z uwzgl dnieniem nadrz PI). 
Opracowanie znajduje si  na stronach internetowych Urz

 Mo liwo czenia Portu w Elbl gu z Zatok  Gda sk , 
 na wcze niejszych etapach - prowadz  przez Cie nin  lub 

przez Szkarpaw .  
 Alternatywne mo liwo czenia nie umo liwiaj
osi gni any, a wi c dla zapewnienia 
bezpiecze stwa regionu oraz umo
ustanowienie drogi wodnej, umo liwiaj
wszystkich bander do Elbl ga jako morskiego portu Unii Europejskiej6.
 Korzystanie z Cie a osi gni cia celu 

enia Cie niny poza granicami 
Rzeczpospolitej Polskiej. Zwi naje prawa 

dzynarodowego prawa morza.    
 Korzystanie natomiast z istniej  lub np. Nogat 

 nie jest dost du na liczne przeszkody 
nawigacyjne (mosty stanowi ce zabytek techniki, zabytkowe luzy, itp.) oraz parametry 
techniczne dostosowane do eglugi boko ci, szeroko

 z ingerencj  w obszary wysokiej kultury rolnej. 

 Prace czerpalne zwi zane z planowanym przedsi wzi ciem realizowane b d  na  
du ym obszarze, obejmuj  Gda sk , Zalew Wi lany oraz rzek
Elbl g. Ka  innymi uwarunkowaniami (m.in. odmienna 

boko  akwenu, ograniczenia przestrzenne i 
rodowiskowe).  

 Istniej biania w miejsce jego ostatecznego 
e by  przerzucany do stoj pnie 

wywo h. Mo e te  by  przerzucany do 
biarki nasi

urobek na miejsce przeznaczenia. Mo e te  by  przerzucany bezpo rednio na teren 
ony w oddaleniu (wi

ruroci cych. 
 Do prac czerpalnych mo biarek 
(chwytakowe, wieloczerpakowe oraz ss ce) w zale no ci od rodzaju wykonywanych prac. 
                                               6 cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
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biania Zalewu Wi lanego mo cy 
ogranicza rodowisko w rejonie prowadzonych prac 
czerpalnych. Prace na Zalewie Wi lanym nale y prowadzi
zanurzeniu (do ok. 2 m) i wysokich wydajno ciach, ze wzgl du na du
 Zakres prac prowadzonych w Zatoce Elbl skiej i rzece Elbl g b dzie ograniczony 
przestrzennie, w zwi zku z tym do prac wykorzystany zostanie sprz t bardziej precyzyjny, o 

ciach.  
05. RODOWISKA W 

PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSI WZI CIA
eglugowy przez Mierzej  Wi lan  b dzie realizowany na terenie o mocno 

urozmaiconej rze bie. Od strony Zatoki Gda skiej znajduje si  szeroka piaszczysta pla a, 
nych pasem wydm (fot. 01)7

wschodnim znajduje si  wej cie na pla
wej cie na pla cz ca oba wej cia na 
pla , poro ni tym lasem mieszanym. S  to tereny niezainwestowane. 

Fot. 01. Pla eglugowego - Nowy wiat  
eglugowego teren charakteryzuje si  du ymi 

nicami wysoko ci terenu (od 0 do ok. 30 m n.p.m.). Wi kszo  terenu pokryta jest lasem 
sosnowym z domieszk bie  terenu maj
fot. 02. 

                                               7 Wszystkie zdj cia stanu istniej cego wykonano dnia 14.03.2017 r. 
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Fot. 02. Las sosnowy w obr eglugowego w lokalizacji Nowy wiat 
Od strony Zalewu Wi lanego na brzegu od strony Zalewu Wi lanego wyst puj

Fot. 03. Trzcinowiska od strony Zalewu Wi lanego w lokalizacji Nowy wiat 
Akwen Zalewu Wi lanego na odcinku planowanego toru wodnego charakteryzuje si

redni boko ci
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Fot. 04. Widok na Zalew Wi lny od uj cia rzeki Elbl g (na zdj ciu widoczna Prawa ciowa) 
Planowane przedsi wzi cie przebiega po ladzie istniej cego toru wodnego do Portu 

Morskiego Elbl g. Tor wodny obejmuje odcinek s siaduj cy bezpo rednio z rezerwatem 
Zatoka Elbl ska oddzielonym od toru wodnego grobl  z narzutu kamiennego oraz 
trzcinowiskiem (fot. 05). 

Fot. 05. Rezerwat Zatoka Elbl g 
Po zachodniej stronie Zatoki Elbl skiej znajduje si

rowem melioracyjnym Wyspa Nowakowska. Zachodni brzeg rzeki Elbl g oddzielony jest od 
wska charakteryzuje si

 zachodniego brzegu toru wodnego znajduje 
si  zabudowa wsi Nowakowo. Charakterystycznym elementem na rzece Elbl g jest most 
pontonowy w Nowakowie (fot. 06). 
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Teren w s siedztwie mostu w Nowakowie jest intensywnie zagospodarowany 
 rzeki w bezpo rednim s puje 

ekstensywna zabudowa mieszkaniowa (fot. 07). 

  Fot. 06. Most pontonowy w Nowakowie 

  
Fot. 07. Pojedyncze zabudowania bezpo rednio s siaduj g 

(rejon Nowakowa) 
Po wschodniej stronie rzeki znajduj  si  tereny niezagospodarowane, poro ni te 

trzcinowiskami i ro linno ci  wodn .  
Ko cowy odcinek planowanego przedsi wzi cia zlokalizowany jest na rzece Elbl g w 

 z oczyszczalni 
Elbl gu). Najbli sze zabudowania portu w Elbl gu znajduj  si
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 Niepodejmowanie przedsi wzi cia polegaj cz cej 
port w Elbl gu z Zatok  Gda sk  spowoduje utrwalenie obecnej sytuacji w ekoregionie 
Zalewu Wi lanego, charakteryzuj cej si

w najwi kszym o rodku ekoregionu 
Zalewu Wi a

ga zwi zana jest przede wszystkim ze stopniowym upadkiem 
gu, a w przypadku 

zana jest z zamkni ciem k pielisk, stanowi
atrakcj  turystyczn  do utraty miejsc pracy w 
Elbl
funkcj
 Powy  liczby mieszka
Elbl ga po 1989 roku8 ach 2000- 2014 w 
Elbl

cy, oscylujac mi
one s to 

Elbl g, charakteryzuj  si  najwy sz  stop  bezrobocia w kraju.   
 Mo na przyj , e przedsi wzi cie polegaj ce na uruchomieniu i funkcjonowaniu 
drogi wodnej z Zatoki Gda skiej do Portu w Elbl gu, 

ycia ludzi, zatem nierealizowanie planowanego 
przedsi wzi t. Jednocze nie 
planowane przedsi wzi cie spowoduje zmiany w rodowisku i zagospodarowaniu w obr bie 
Zatoki Gda skiej, Mierzei Wi lanej, Zalewu Wi lanego, rzeki Elbl g oraz jez. Druzno. Zmiany 
te w wi kszo d dobnie 
akceptowalny.     
 W przypadku obszaru Natura 2000 Zalew Wi lany PLB 280010, nale y zauwa y e 
wi kszo  stanem niezadowalaj cym b d 9

enia 
ch, drapie

inne. Sytuacja powinna si  poprawi  po przyj ciu i wdro
ochrony opracowanego dla tego obszaru w 2012 roku. 
 W ramach realizacji planowanego przedsi wzi
minimalizuj ce potencjalny skumulowany efekt rozwoju turystyki wodnej w obr bie Zalewu i 

ciwego stanu 
ochrony.  

                                               8 d 
Statystyczny trendy demograficzne w Elbl gu, takie jak: starzenie si ci, 
ujemny przyrost naturalny, maj  w kolejnych latach si  utrzyma , a nawet nasili (Strategia 
Rozwi ga 2020+). 9 Program zarz lanego: Zalew Wi lany (PLB 
280010) oraz Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana (PLH 280007), stan na 28 listopada 2014 r. 
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 W przypadku obszaru siedliskowego PLH280007 od kilku dekad obserwuje si
post puj cy proces eutrofizacji Zalewu Wi lin 

w. 
 Prognozuje si , e w najbli szych latach w wodach Zalewu Wi lanego b d

 pochodz cych ze zlewni w wyniku 
sukcesywnej realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych oraz programu wodno-
rodowiskowego kraju; 

 wdra dzenia Ministra rodowiska w 
sprawie ustanowienia planu zada  ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH280007 
Zalew Wi lany i Mierzeja Wi ciwego 
stanu ochrony siedlisk 1150-1 i 1130. 

Brak realizacji planowanego przedsi wzi cia nie przyczyni si  do poprawy zdiagnozowanych 
 jednak, aby realizacja drogi wodnej z Elbl ga do Zatoki 

Gda o integralno ci. 
06. O RODOWISKA OBJ

PRZEDSI WZI CIA 

enie fizycznogeograficzne przedsi wzi cia 
 Planowane przedsi wzi cie zlokalizowane jest w obr
fizycznogeograficznych: Mierzeja Wi lana, lane oraz w obr
Zatoka Gda ska, Zalew Wi nych 
cechach rodowiska przyrodniczego: Zatok  Gda sk , Mierzej  Wi lan , Zalew Wi lany 
oraz rzek  Elbl g. 
 Mierzeja Wi  Gda sk

. Na terenie Rosji ci  Mierzei 
przerywa Cie biona do ok. 10-12 m.

lane obejmuj  deltow kszy obszar 
depresyjny rozpo ciera si skich znajduje si
najni ony punkt depresyjny Polski - 1,8 m p.p.m.). Poziom

st regulowany 
sztucznie.  
 Zalew Wi boko rednia 2,5 m, a 

boko y. 
Zbiornik cechuje zaawansowany proces eutrofizacji spowodowany naturalnymi 
predyspozycjami oraz du .  
06.2. Ludno , zdrowie i warunki ycia ludzi  

eglugowy zlokalizowano w gminie Sztutowo o niskiej g sto ci 
zaludnienia. Tor wodny oraz planowana sztuczna wyspa znajd  si  w znacznym oddaleniu 

eglugowego, 
zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w obr bie miejscowo
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ji. Na 
analizowanym terenie wyst puj  dwa systemy zaopatrzenia w wod : Centralny Wodoci g 

) oraz lokalne uj cia. W miejscowo ci Nowakowo zabudowania znajduj  si
bezpo rednio przy wale po obu stronach rzeki. 

Mieszka ci  si
si  szybciej na Mierzei w Krynicy Morskiej oraz gminach Stegna i Sztutowo. Baza 
turystyczna i hotelowa jest skromniejsza w miejscowo

sko - mazurskim. 
 Rybactwo z tradycjami historycznymi powoli zanika na Zalewie. Spada wydajno
za rekompensaty z Unii Europejskiej.  
 Agroturystyka, turystyka kwalifikowana i sporty wodne s
rozwini te. Na terenach pozamiejskich podstawowym 

ci miejsc pracy.  
 Zaopatrzenie w wod  miejscowo lanego odbywa si  z 
Centralnego Wodoci gu 
wiejskich przewa aj  indywidualne uj cia bez uzdatniania wody. 

 oczyszczalnie  wyposa one w 
kanalizacj  sanitarn . Oczyszczone  
o  do Zalewu. Na terenach wiejskich przewa aj  szamba i 
nieuporz dkowana gospodarka ciekowa.   
 Zagro enia powodziowe powodowane ze strony Zalewu Wi lanego, rzeki Elbl g, 

o s  bardzo istotnym czynnikiem 
ycia mieszka lanego.  

06.3. Budowa geologiczna, utwory powierzchniowe, gleby, osady  
 Budowa geologiczna Mierzei Wi
w Krynicy Morskiej docieraj c do syluru.  
 Na Mierzei Wi lanej, w utworach powierzchniowych strefy wydmowej, przewa aj

 nieckach 
mi dzywydmowych. Teren w otoczeniu Zalewu Wi lanego pokryty jest gruntami 
organicznymi z kami i pastwiskami. S  to tereny maj ce 

Wi lanego. 
 niewielkie. Jedynie na terenie Wysoczyzny 

Elbl skiej znajduj  si  jako najwi ksze pradziejowe 

 Osady denne Zatoki Gda skiej w pobli u Mierzei Wi lanej buduj
szo  waha si wierzchni 

dna dominuj nej wielko ci i nieregularnych 
 Mierzei Wi lanej s  jednak 
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pewne ilo ci zwi gla organicznego, azotu i fosforu), co powoduje, e 
s  zagro one eutrofizacj . 

lanego i rzeki Elbl g przeprowadzone w 2009, 
2016 i 2017 roku, wskazuj , e osady denne mo na uzna  za niezanieczyszczone, w 

 wymagania w zakresie dopuszczalnych st e  metali ci kich, 
substancji ropopochodnych oraz PCB). Zwi zku azotu i fosforu zdeponowane w osadach 
dennych rzeki Elbl  normowane przepisami prawa.
06.4. Warunki hydrogeologiczne i wody podziemne  
 W strefie nadmorskiej obserwuje si
podziemne Mierzei Wi b l du. Wytwarza si  pewna 

ca si  w postaci soczewek wody 
cielaj

podnosi si to  soczewki, natomiast w okresach 
 to obni a si , a ci

wypieraj  wod , a
boko  wyst ierzei jest 

nicowana, poni ej 2 m w obni eniach terenowych, do 10 m na wydmach. Brak izolacji od 
powierzchni terenu stanowi o du ej wra liwo ci tego zbiornika na antropopresj . Konieczne 
jest przestrzeganie zasad jego eksploatacji dla utr

boko onie rzeki Elbl g 
wynosi do 1 metra na 
u ytkowy na puje w piaszczystych osadach plejstoce sko-holoce skich 
mi szo ci do 20 m. W jego stropie wyst puj szo ci 

melioracyjny.  
 W rejonie Elbl ytkowy poziom wodono ny wyst puje w utworach 
trzeciorz du i najstarszych ogniw czwartorz ci opisywanego obszaru, 
wody wyst puj ce w piaskach plejstoce sko-holoce skich s  zasolone. Wyst puj  tu du e 
uj cia komunalne Elbl ga: Krasny Las, Jagodowo-D browa.  
06.5. Hydrologia i zagro enie powodziowe 

tego jest wyra  
 Mierzei Wi lanej wyst

ierzchni, ze wzgl du na mniejsz  od 
morskich g sto , znajduj  si ce na wody morskie Zatoki 
Gda skiej.  
 Zasolenie w warstwie powierzchniowej strefy przybrze nej Zatoki Gda skiej 
przylegaj cej do Mierzei Wi lanej wykazuje zmienno  sezonow . W warstwie tej obserwuje 
si  najni topowych. Wy sze jest ono 

n  jesieni  i zim . Le ca poni ej warstwa si gaj  morsk . 
Wyst puj ce w niej zmiany zasolenia, w ci gu roku, s  niewielkie  
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ci akwenu Zalewu Wi lanego rzutuje 
enie w stosunku do Cie  nast puje 

szym zasoleniu z Zatoki Gda skiej oraz wielko
dowych i zasi boko ci Zalewu Wi lanego 

zwi kszaj  jego podatno  na mieszanie si ce do 
ujednolicenia cech hydrologicznych.  
 Pr dy w Zalewie Wi lanym maj  charakter zmienny, zale

enia w stosunku do Cie
boko ci akwenu oraz konfiguracji jego linii brzegowej. N boko ci sprzyjaj  te

erzchni do dna. 
 Zalew Wi puj  ka dego roku. 
Ich nat enie zmienia si no ci od surowo ci zimy. 
Istnieje 100 - procentowe prawdopodobie stwo, e zjawiska lodowe na Zalewie Wi lanym 
pojawi  si  pomi dzy II dekad  stycznia, a II dekad  lutego. W czasie surowych zim grubo

sto powoduje dryf lodu i tworzenie si  spi trze . 
Ostateczny zanik lodu nast
 Rzeka Elbl g stanowi o eglugowego systemu transportowego regionu elbl skiego. 
Na terenie miasta Elbl g koryto jej jest umocnione obudow  betonow bione i 

o rzeki Elbl  wody z 
ni tego trzcin  kra ca jeziora Druzno. W 

zale no ci od waha  poziomu wody w Zalewie Wi lanym spowodowanych "wpychaniem" 
schodnie, kierunek 

g, odwraca si  i powoduje spi trzenie wody jeziora Druzno. 
ny jest nie tylko od kierunku wiatru, lecz tak e 

Wi lanym.  
 Przedsi wzi cie b ranicach 
trzech jednolitych cz

 Zatoka Gda ska Wewn trzna - jest to cz nych typu zatokowego z 
substratem ilasto-mulistym; na podstawie oceny stanu za lata 2010-2012 jej stan 
osi gni , e ich 
osi gni cie jest zagro one ze wzgl du na presje zwi zane z kilkudziesi cioletnim 
biogennych i substancji zanieczyszczaj cych z l du; 

 Zalew Wi ciowych zakwalifikowana jako tzw. silnie 
zmieniona cz hemiczny - 
poni ej stanu dobrego; jako
eutrofizacja powodowana zasilaniem zwi zkami soli biogenicznych doprowadzanych 
rzekami i pochodz cymi ze ji 
s  wyst puj ce w okresie letnim zakwity fitoplanktonu powoduj ce powstawanie nad 
dnem deficytu tlenowego, zmniejszenie przezroczysto
termin osi gni rodowiskowych wyznaczono na 2027 rok, poniewa
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naturalne warunki nie pozwalaj  na zgodne z wyznaczonym czasem poprawienie si
stanu cz

 Elbl cia wraz z jez. Dru
nieokre
okre oraz stan chemiczny poni ej 
stanu dobrego; termin osi gni
rok. 
Na podstawie informacji zawartych w obowi zuj cym obecnie Planie gospodarowania 

na stwierdzi , e w wyniku realizacji planowanego 
przedsi wzi cia zagro one jest osi gni
JCWP: Zalew Wi lany oraz rzeka Elbl cia wraz z jez. Dru no. Z tego 
wzgl du dla przedsi wzi cych na: 

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
cia do Portu Elbl

uzyskano odst pstwa z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej po wcze niejszym 
tj.: 

ia na rodowisko, 
- nadrz
- braku innych rozwi za . 

 Rejon planowanego przedsi wzi y do 
najbardziej zagro onych powodzi  w skali kraju. lane uzale nione s  od 
funkcjonowania systemu infrastruktury przeciwpowodziowej maj cej za zadanie chroni
tereny depresyjne i przydepresyjne przed zalaniem. cych 
powodzie nale  oraz nawalne i/lub 

Od 2009 roku realizowane s  na obszarze wzi cia maj ce na celu 
ci infrastruktury przeciwpowodziowej oraz, tam gdzie to konieczne, jej 

popraw eciwpowodziowe 
do roku 2030 (z uwzgl dnieniem etapu 2015). W rejonie planowanej inwestycji zrealizowano 
projekty obejmuj ce budow  i przebudow  i 

y oraz przebudow  i modernizacj
urz dze  melioracyjnych.  
06.6. Warunki klimatyczne i stan czysto ci powietrza 

Planowane przedsi wzi cie znajduje si
Cech  charakterystyczn  rejonu s a 
zima, a tak e du a liczba dni pochmurnych jesieni  i zim .  

Mierzeja Wi lana charakteryzuje si  bardzo dobrymi warunkami 
biotopoklimatycznymi w zwi szon  zawarto ci
jodu w powietrzu atmosferycznym oraz wyst powaniem klimatu nadmorskiego,  
 W licznych publikacjach i opracowaniach na temat z
prognozuje si  zmiany w intensywno leniu 



EKO-KONSULT 

32 

ci to m.in.: 
ckiego (szybszy ni  globalny), 

 zmniejszenie czasu trwania oraz grubo ci zimowej pokrywy lodowej, 
 tym ekstremalne opady), a w 

okresie letnim zmniejszenie ilo
 prognozuje si , e do ko e si  podnie  o 30 do 80 cm 

od stanu obecnego.   

Szata ro linna 
Do najcenniejszych ro lin wyst puj cych w Zatoki Gda skiej nale  zbiorowiska 

puj
Flor  Mierzei Wi nicowanie siedlisk. 

W lokalizacji Nowy 
obj tych ochron  prawn , w tym dwa gatunki ci
taj a jednostronna. W Skowronkach odnotowano: 245 gatun lin naczyniowych, 13 

tych ochron  prawn , w tym dwa ci le chronione: lnica wonna Linaria odora
(jest ro lin  wymienion czniku II Dyrektywy Siedliskowej) i taj a jednostronna. 

W szacie ro linnej Zalewu Wi lanego i uj ciu rzeki Elbl ni  nale y dwa 
chronione w ramach sieci Natura 2000 siedliska wodne: *1150 Zalewy i laguny przymorskie
oraz 1130 Estuaria. 
 W wodach Zalewu wyst puj  4 gatunki ci le chronione: ramienica zagi ta Chara 
connivens, ramienica szorstka Chara aspera, grzybie czyk wodny Nymphoides peltata i 

ca Salvinia natans. Najwi ksze bogactwo gatunkowe obserwuje si  w 
ci. Jest to zwi

miejscu uj cia rzek Elbl  zawarto ci
wnoszonych substancji biogenicznych. Rejon Zatoki K
przyrody oraz Zatoka Elbl ska - istniej cy rezerwat przyrody, nale
najbogatszej florze ro lin wodnych. Najcenniejszym elementem ro linno ci wodnej s
ramienice - uznana na Czerwonej Li  i zaginion . 
 Na wysoko ci Nowego 
W obszarze wariantu Skowronki stwierdzono wyj tkowo bogato rozwini t
ro linno  wodn  i szuwarow . 

pnego rozpoznania/waloryzacji flory w rzece Elbl g dotychczas 
stwierdzono wyst powanie nast puj tych ochron  prawn : 

ca Salvinia natans
Elbl g wraz z odcinkiem uj ciowym, populacje gatunku lokalnie obfite; 

 arcydzi giel litwor nadbrze ny Angelica archangelica subsp. litoralis
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Ornitofauna 
Pod wzgl dem awifauny l ci i zag szcze ) 

obszar l dowy Mierzei Wi lanej nie jest niczym wyj tkowym na terenie kraju, natomiast jest 
ci i pierwszorz dnym znaczeniu w skali kontynentu pod 

wzgl dem awifauny w drownej (w okresie od ko ca lutego do pocz tku czerwca i od ko ca 
lipca do ko ca listopada).  

Mierzeja Wi lana jest bardzo wa nym odcinkiem szlaku w cego 
 wiosn  i jesieni , przelatuj

nad ni  (nad obszarem l cych na obszarze od 
ci Litwy i wschodniej cz  cz  Zachodniej 

Syberii, a zimuj ce na obszarze od Pomorza, przez Zachodni  Europ  po Afryk
e po Indie. W  Mierzei 

Wi lanej jest najintensywniejsza, najbardziej skoncentrowana i najbogatsza pod wzgl dem 
m miejscem w Polsce i nale y do 

 Mierzei 
Wi lanej w druj  przedstawiciele niemal wszystkich w
wyst puj ci Europy (co najmniej 254 gatunki).  

Ilo  liczebno
szaru obj tego badaniami. Wyj tek 

stanowi ostatni badany odcinek w cz ci zachodniej (obejmuj cy rezerwat Uj
zku z funkcjonuj c  w sezonie l gowym koloni  l gow  mew i rybitw 

stwierdzano wysokie ich liczebno
 zaobserwowanych 

ch 
w okresie migracji i zimowania (pa ).  
 Pas pla  Mierzei Wi lanej nie jest atrakcyjny jako teren l

e si t  lini  brzegow , brakiem dobrze 
itp., intensywn  penetracj  przez ludzi i 

czworono ne drapie niki. 
W obszarze w granicach 20 km od osi inwestycji stwierdzono gniazdowanie czterech 

ny Haliaeetus albicilla, 
bocian czarny Ciconia nigra, kania ruda Milvus milvus, orlik krzykliwy Clanga pomarina. 

 w najbli szym s siedztwie 
projektowanej inwestycji jest bielik jednak najbli  od strefy gniazdowej jest nie 
mniejsza ni  2 km.  

Zalew Wi lany jest wa  tak e 
zanych z 

e jest to wa ne cych na 
lik). Jest to tak e kluczowy obszar 

dzy l gowiskami w 
oraz w Afryce (bielaczek, g  zbo owa, g
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tkami jest bardzo trudny 
anie liczebnym mo emy zaliczy

krzy , krakw , cyrank , cyraneczk , czernic . 
 Na Zalewie Wi lanym gnie dzi si  tak e b k Botaurus stellaris,
l rzcin. Do  licznymi gatunkami 
l gowymi s d  niemy Cygnus olor  oscyluje w granicach 100 par i 

 Fulica atra, cho  liczebno  ostatniego w ci
czterokrotnie. Poni ej przedstawiono obszary na Zalewie Wi lanym najcenniejsze dla 
awifauny l gowej. 

W okresie l i lanym s
zachodnie brzegi, obficie poro ni te trzcin  oraz rejon uj ki (rys. 05). 

Rys. 05. Najcenniejsze obszary dla awifauny l gowej 

Ichtiofauna 
Bezpo te b d

zasiedlaj ce rzek  Elbl g, Zalew Wi lany oraz Zatok  Gda sk  w rejonie planowanej 
rednie, zwi zane przede wszystkim z w

dotyczy  rzek w zlewni Zalewu Wi lanego oraz Jeziora Druzno.  
W strefie brzegowej Zatoki Gda skiej odnotowano wyst

tych jest ochron  cz ciow
Pomatoschistus minutus, babka piaskowa Pomatoschistus microps, parposz Alosa fallax, 
ciosa Pelecus cultratus Lampetra fluviatilis

rsza i nieco mniejszym ledzia. 
Znacz Sander lucioperca i w gorza Anguilla anguilla. 
Potwierdza to du e znaczenie storni w ichtiofaunie Zatoki.  
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Wyniki inwentaryzacji wskazuj  na najwi ksz norodno  gatunkow  na 
stanowisku Nowy wiat, gdzie stwierdzono obecno tych 
ochron : ciosa, parposz i babka piaskowa.  
 W ichtiofaunie Zalewu Wi lanego stale wyst
ryby karpiowate i okoniowate. Najwa
Zalewu Wi lanego, a tak
zgromadzenie 
si ciu pokrywy lodowej. 

wane s  w zachodniej cz ci 
Zalewu, co przedstawiono na rysunku 06. Najwa one s  przy 

cia rzeki Elbl g. Rozmieszczenie tarlisk okonia jest 
zbli one do opisanego wy niono dwa odr bne tarliska 

ci Zalewu. Leszcz preferuje jako 
Przebrna i Siekierek, przy brzegu 

zachodnim oraz w obr bie uj cia rzeki Elbl  w 
ni tej ro linno ci  wodn  (rys. 06).  

Rys. 06. Mapa zbiorcza tarlisk na Zalewie Wi lanym 
lanego upodabnia rzek  Elbl g 

do typu rzek przyuj  drog  migracji ryb 
dwu rodowiskowych - rzeka Elbl g jest wa nym szlakiem w gorza.  

puje tro  w
rzeczny. Podstawowymi zagro eniami dla rodowiska przyrodniczego jeziora Druzno s
procesy eutrofizacji zbiornika oraz pojawienie si
rodziny babkowatych, stwierdzanych w Zalewie Wi lanym. 
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g, rzeka Nogat b d  w zlewni Zalewu Wi lanego, 
stanowi istotny szlak w gorza. 
Ssaki 

 doniesienia o 34 obserwacjach fok w rejonie 
przedsi wzi cia w wodach Zatoki Gda skiej oraz na pla ach Mierzei. Stosunkowo liczne 
doniesienia pochodz nia pochodz  z: 
Przebrna, Skowronek, Sztutowa, K  wskazuje na tendencj
malej c e jest planowane 
przedsi wzi cie.  

Na Mierzei Wi lanej stwierdzono wyst
na, . 

Stwierdzono, e lokalizacj  Przebrno cechuje najwy sza jako  przyrodnicza - stwierdzono 
tu mozaik nych, w tym teren obj ty ochron  obszarow  w rezerwacie 
Buki Mierzei Wi lanej. Powierzchnia w Nowym  najubo szym 

 Odnotowano na Mierzei Wi rednich i du ciej 
 daniela, sarny. Lis i zaj c szarak 

niach, chocia  zazwyczaj 
obserwowano pojedyncze ich lady, z wyj tkiem Przebrna, gdzie stwierdzono obecno
czynnej nory lisa. Za pomoc  automatycznej rejestracji z u
list ie
wyst powanie stwierdzono na powierzchni w Nowym nicowanie gatunkowe 
mi w Skowronkach do 11 w Nowym 

wiecie. Najwa niejsze szlaki migracyjne du
charakterze lokalnym biegn  najwy szych wzniesie  ci gn cych si  w centralnej 
cz na wszystkich lokalizacjach.  
Nietoperze 

Na badanym terenie wykazano obecno
kszy oraz karlik drobny. Ten ostatni na 

wi kszo j lokalnym ni
nie dominuj orzu i w 

ci Polski. Mierzeja Wi lana stanowi wa ny szlak migracji nietoperzy 
dzanych do 

10, podczas bada  detektorowych, poza stwierdzanymi podczas 
olokacyjne mroczka posrebrzanego 

ktywy Siedliskowej).  
Teriofauna 

Wariant Skowronki w aspekcie teriofauny cechuje si  nieco wy szymi walorami ni
wariant Nowy wiat, cho  s nice nieznaczne, a w przypadku rednich i du ych 

                                               10 Sprawozdanie zbiorcze dla obszaru Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana 
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y mie  na wzgl dzie, e mog  one wykorzystywa
terytoria i przemieszcza  si  na du  mocno zwi zane z dan  lokalizacj . 

W rejonie rzeki Elbl g odnotowano obecno dowych oraz 
 w wi kszo ci pojedynczych stanowisk (2-5), 

b d stwierdzano dla bobra 
europejskiego - zgryzy i lady obecno
rzeki oraz dla kreta europejskiego ci rzeki Elbl g, na 12 
stanowiskach. Dominantami w , ny oraz 
karlik wi kszy.  Zatoka Elbl ska oraz 
rzeka Elbl g na wysoko ci zabudowa  Nowakowa. Rzeka Elbl g stanowi tras  dobowych 
przemieszcze  - lokalny korytarz ekologiczny nietoperzy. 

d ce przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 w obr bie 
planowanego przedsi wzi

- szarytka morska (foka szara) - Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana, 
no, 

- wydra europejska - Ostoja Dru no. 
 w obr bie planowanego 

przedsi wzi
lany i Mierzeja Wi lana, 

- wydra europejska - Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana, Doliny Erozyjne 
Wysoczyzny Elbl skiej, 

- wilk szary - Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbl skiej, 
no,  

- mopek - Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbl skiej. 
Stwierdzono wyst zystkie 

stwierdzone gatunki s
u badanego obszaru. Pod wzgl dem ilo ciowym 

 bardzo nieliczne (np. jaszczurka 
yworodna, nice pomi dzy lokalizacj  Nowy wiat, a Skowronki 

wiat jako najmniej warto ciow  lokalizacj .  
W rejonie rzeki Elbl g stwierdzono wyst

, aba trawna, aba zielona oraz 
zaskroniec zwyczajny. 

d cym przedmiotem ochrony obszaru Natura 
2000 w obr bie planowanego przedsi wzi

y Siedliskowej) w obszarze Zalew Wi lany 
i Mierzeja Wi lana PLH280007. Podczas bada  prowadzonych dla projektu planu ochrony 
obszaru11 stwierdzono, e jego wyst powanie w obszarze mo na okre li  jako efemeryczne. 

                                               11 Sprawozdanie zbiorcze dla obszaru Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana 
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Bezkr gowce 
Makrofauna denna badanej cz ci Zatoki Gda skiej jest dosy  jednolita i uboga 

taksonomicznie, z du Nowy wiat i 
Skowronki w Zatoce Gda skiej, w aspekcie makrozoobentosu, nale y uzna
 Makrofauna denna Zalewu Wi lanego jest uboga, nie stwierdzono obecno ci 

 natomiast gatunki inwazyjne. 
Dominuj ce tu gatunki z du  tolerancj
makrozoobentosu w polu projektowanej wyspy na Zalewie Wi lanym jest ubo szy w 

nych. W polu planowanego toru biomasa makrozoobentosu 

Fauna denna rzeki Elbl g charakteryzuje si
typowym dla mulistego dna silnie zdegradowanego zbiornika. 

Na Mierzei Wi lanej najwy  chrz szcze, 
 podstaw

Na pla lanej (z wyj tkiem odcinka pla y na 
wysoko ci Krynicy Morskiej) stwierdzono stabilne populacje zmieraczka pla owego. Gatunek 
ten odgrywa bardzo wa n  rol  w ekosystemie pla .  
06.8. Formy ochrony przyrody i krajobrazu, wa norodno ci 
biologicznej 

Elementami przyrody o niaj cymi si  najwi kszym bogactwem 
gatunkowym, jako ciowym lub ilo ciowym, jest ornitofauna oraz zbiorowiska ro linne 

lin naczyniowych) i siedliska. Wa norodno ci biologicznej s
tak je si  jeden z trzynastu w kraju 

dzynarodowym, jako rodowisko 
Spo cie HELCOM, w rejonie Zatoki 

K ckiej stwierdzono wyst powanie ramienicy - krynicznicy t pej. Stwierdzono wyst powanie 
czerwonej li cie HELCOM. W rejonie 

przedsi wzi cia wyst puj cie 
cia rzek estuaria, 1150-1 - Zalewy. 

o sumuj c liczb  przyznanych 
norodno

badanych na Mierzei Wi lanej powierzchni (tab. 06). 
 Planowane przedsi wzi cie zlokalizowane jest w obr bie nast puj
chronionych: 

- rezerwat Zatoka Elbl ska, 
- PLH280010 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana, 
- PLB280007 Zalew Wi lany, 
- Park Krajobrazowy Mierzeja Wi lana, 
- Otulina Parku Krajobrazowego Wysoczyny Elbl skiej. 
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norodno lanej  
Waloryzacja  Lokalizacja Opis  

66,5 Przebrno 
Lokalizacj  cechuj  najwy nia si  tak e w aspekcie 
bogactwa gatunkowego ro e 
pod wzgl dem wyst powania chronionych i zagro lin.  

49 Skowronki  
Najni sza warto  liczebno norodno

sza warto  liczby chronionych i 
zagro sza - stan zachowania szaty 
ro linnej zbiorowisk wodnych. 

42 Piaski  Najni sza liczebno norodno
Najwy szy stan zachowania l dowych zbiorowisk niele nych. 

35,5 Nowy wiat Najni sze warto ci dla pi nie lokalizacja 
sz  ocen  pod k norodno

 Najpowa niejszym zagro eniem ekologicznym dla akwenu Zalewu jest post puj cy proces 
aturalnych i antropogenicznych.  

06.9. Walory kulturowe i zabytki 
W rejonie Zalewu Wi lanego znajduje si

 Najstarsze lady pochodz  z epoki neolitu, 
ci osadnictwa - 

miasta i wsie, obiekty sakralne, w tym ko enia klasztorne, obiekty kultury ludowej, 
munikacyjnej i hydrotechnicznej.  

lady pierwszego osadnictwa na Mierzei Wi lanej pochodz
t dy Szlak Bursztynowy wiod wiat planowane 
przedsi wzi cie cz ciowo wkracza w obszar ochrony archeologicznej - ok

 osada pradziejowa z okresu epoki kamienia. Ustalono stref
ochrony stanowiska archeologicznego dla tego miejsca.  
06.10. Krajobraz, w tym krajobraz kulturowy 
 Projektowan  drog  wodn  nale y zaliczy  do inwestycji silnie ingeruj cych w krajobraz. 
Istotne skutki krajobrazowe b d u 
eglugowego na Mierzei Wi lanej i w ich bezpo rednim s siedztwie. B d  one silnie eksponowane, 

zmieniaj c percepcj  krajobrazu.  
 Krajobraz Mierzei Wi lanej cechuje si norodno ci  i bogactwem form, cech 

ciwo ci, wybitnymi walorami ekspozycyjnymi oraz silnymi kontrastami wizualnymi. 
W analizowanym krajobrazie wyst puje wi kszo cych na wysok  ocen  krajobrazu: 
m.in. rzadko  wyst powania w skali krajowej, wysoka jako  wizualna, du e warto ci estetyczne. 
Krajobraz badanego obszaru cechuje si  zasobami i walorami unikatowymi i wybitnymi w skali 

nych form ochrony prawnej. Czyni to krajobraz 
Mierzei Wi lanej unikatowym w kraju. 
06.11. U erialne 

Sie  osadnicz  Mierzei tworz : Krynica Morska z osadami Przebrno i Piaski oraz Sztutowo i 
K ty Rybackie.  
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i
sko- mazurskie cechuje od lat najwy sza stopa bezrobocia. Dramatycznie 
 w powiatach nowodworskim i elbl

bezrobocie si ga 25 %. Przyczyn  tak wysokiego bezrobocia jest niski poziom aktywno ci 
 zatrudnienia (turystyka, rolnictwo oraz specyfika 

Elbl rodkiem rejonu Zalewu Wi lanego. Jest o
odzie owym, drzewnym. Port w Elbl  i pasa ersk eglug  na Zalewie. 
Poza portem w Elbl gu, w obr bie Zalewu funkcjonuj  porty rybackie i jachtowe w Krynicy Morskiej, 
Fromborku, Tolkmicku i K tach Rybackich oraz przystanie w : Piaskach, Nowej ce, Suchaczu, 
Kadynach i Kamienicy Elbl skiej.         

Na u Staropruskim funkcjonuje rozwini ta infrastruktura gospodarki 
wodnej obejmuj echniczne takie jak luzy, jazy, 

czy si  sie pawa, 
Nogat i inne cieki w obr tla 

 Zalew Wi lany i przybrze ne wody Zatoki Gda skiej s ci 
zwi
elementem kulturowym, maj ruj  zagro e
dla rybostanu Zalewy Wi e rosyjskiej oraz 

anej inwestycji na zasoby ryb o istotnym 
ewu Wi lanego mo e generowa  konflikty 

ci
 planowane przedsi wzi cie, to przede 

wszystkim zainwestowane otoczenie rzeki Elbl g. S  to takie obiekty jak: 
- budynki mieszkalne i gospodarstwa rolne (Nowakowo i Nowe Batorowo oraz zabudowa 

rozproszona), 
sady, przystanie, dalby, 

oznakowanie nawigacyjne itp.), 
- most pontonowy w Nowakowie, 
- drogi gminne i powiatowe, 
- wylot z oczyszczalni g. 

06.12. Ryzyka zwi zane z artefaktami II Wojny wiatowej  
 Tereny  miejscem gehenny ludno
uciekaj wiatowej przez skuty lodem Zalew 
Wi , pod wod  znale li si  ludzie, zwierz ta oraz dobytek. 
Liczba ofiar mrozu, utoni  zbrojnych jest nieznana. Szacuje si  ich liczb  na 
kilkadziesi t tysi cy. 



EKO-KONSULT 

42 

 PRZEDSI WZI CIA W WARIANCIE 
INWESTORA 

07.1. W , W TYM NA ZDROWIE I WARUNKI YCIA
Faza budowy przedsi wzi cia nie b

B  na warunki ich ycia. Po wschodniej stronie Mierzei, na znacznym 
fragmencie, okresowo pogorsz  si acji, co 
b dzie skutkowa

eglugowego na mieszka lanej mo e dotyczy : pogorszenia 
ycia (uci liwo

zabudowa
rekreacyjnych w s

 wyst pi  podczas przebudowy toru wodnego na rzece Elbl g, 
w rejonie zabudowa z  okre lonego czasu 
przeznaczonego na budow , jednak mog  by  lokalnie uci liwe.  

Aby zmniejszy ane powy ej 
ce opisane w punkcie 13. 

W fazie funkcjonowania, zostanie odtworzony dotychczasowy stan powi za
komunikacyjnych obu cz eglugowym. Wiele jednostek b dzie 

eglugowy bez konieczno ci otwierania mostu, je eli jednak zaistnieje taka 
konieczno rowany na drugi most 
obrotowy12. Nie zostanie natomiast odtworzona naturalna przestrzenna ci
stanowi cych wa n  atrakcj  turystyczn  i rekreacyjn  Mierzei. 

Ruch jednostek na rzece Elbl g, ze wzgl du na blisk  zabudow  mieszkaniow , mo e 
powodowa  uci liwo ci, je eli znacznie wzro nie ilo  zawini  do Portu Morskiego Elbl g.  

Aby zachowa  dotychczasow  dost pno  do rzeki zaprojektowano dwie przystanie w rejonie 
onym brzegiem w miejscu, gdzie zabudowa mieszkaniowa 

znajduje si  w s siedztwie rzeki. 
W efekcie realizacji przedsi wzi cia mo na wskaza  szereg korzystnych 

cz ci Zalewu Wi lanego, mo liwo
przystani rybackich Zalewu Wi lanego, poprawa bezpiecze stwa powodziowego w rejonie 

g. 
ycia ludzi i mo e wynika  z poprawy 

 w Elbl gu (m.in. nowe miejsca pracy w 
zwi zku z rozwojem eglugi towarowej i pasa

na oczekiwa
przyczyniaj cych si  do o ywienia wybranych miejscowo ci w obr bie woj. warmi
mazurskiego, w powi zaniu z rewitalizacj skiego oraz realizacj  P tli 

                                               12 Na stronach internetowych Urz du Morskiego (www.umgdy.gov.pl eglugowy) 
zamieszczono symulacj  komputerow  ruchu drogowego podczas luzowania wi kszej jednostki. 
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07.2. ZAGRO ENIA ZWI ZANE Z MO LIWO CI CI PO II WOJNIE 
WIATOWEJ

biarskich nale y liczy  si  z mo liwo ci  napotkania 
ludzkich szcz
wielkim cmentarzysku ofiar II Wojny wiatowej oraz cywilizowanego post powania z ich 
szcz tkami. 
 Innym istotnym zagro eniem jest mo liwo
Wojny .  
 Aby ograniczy ych Urz
w marcu 2018 roku wykonanie bada wanie 

bie projektowanego toru wodnego na Zalewie 
Wi lanym, rzece Elbl na Zatoce Gda skiej.  
07.3. W

W fazie budowy planowane przedsi wzi cie b  na dobra materialne w 
zwi zku z konieczno ci dze  rzeki Elbl g oraz w 
zwi

ony do 40 m, ze wzgl du na blisk  zabudow
mieszkaniow  w 
miejscowo ci Nowakowo oraz 6 zabudowa  w rejonie wsi Nowe Batorowo. Na terenach w pobli u 
zabudowy mieszkaniowej przewidziano zastosowanie metody pogr ania 
ogranicza emisj liwych akustycznie wykonywane b d
jedynie w porze dziennej. Podczas prac b dzie prowadzony monitoring istniej cych budowli. 

W fazie funkcjonowania przedsi wzi cie mo  na zmiany w zagospodarowaniu 
siaduj cych. W dotychczasowym u

 nie tylko krajobraz, ale i warunki funkcjonowania 
rodowiska. Ci piona konstrukcjami 

hydrotechnicznymi.  
eglugowego i toru wodnego utrwali efekt fragmentacji Mierzei. 

Czynniki antropogeniczne zmieni  charakter u
Nale y tak m brzegu Zalewu. 

ci mog  w wyniku realizacji drogi wodnej uzyska
impulsy rozwojowe, umo liwiaj ce rozbudow
turystycznych. U
u ytkowania powinno uwzgl dnia onego rozwoju.  
07.4. W

Brzeg Mierzei Wi lanej od strony Zatoki Gda skiej charakteryzuje si  niewielkim 
transportem rumowiska. W fazie budowy nast pi okresowe zwi kszenie zm tnienia wody 
powodowane robotami hydrotechnicznymi. Prognozowane

skiej w rejonie lokalizacji Nowy wiat nie b dzie znacz ce, ze wzgl du 
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Mierzei Wi lanej od strony Zatoki Gda skiej, w lokalizacji Nowy wiat, b dzie niewielkie. 
bu 

d  wyst
uje si

negatywne na brzeg Mierzei Wi lanej od strony Zalewu Wi eglugowego 
nie b lanego. 

lanym stanowiskiem oczekiwania przed 
wej ciem do  znacz wa  b d
na rodowisko Zalewu Wi lanego. Fale i pr
wodnego nie ulegn  zmianie. 

Na podstawie powy szych stwierdze  nale y przypuszcza , 
skiej w rejonie 

Nowy wiat nie b dzie znacz scu budowy 

Na podstawie analizy zebranych danych i bada  modelowych wykonanych przez Instytut 
Budownictwa Wodnego PAN w Gda sku mo na przyj , 
transporcie rumowiska w rejonie osady Nowy  Mierzei Wi lanej od strony Zatoki 
Gda skiej, na przestrzeni wielolecia, b rodowisko 
b rodowisko akwenu b dzie niewielkie.  
07.5. W (JCWPD) 

Wody podziemne Mierzei Wi
wschodniej cz ci Mierzei s  zagro one ingresj
Zalewu Wi boko 
osadzonych cianek szczelnych (kilkana ej poziomu morza) powoduje, e wody 

d  odizolowane od s siaduj  zagro enie 
ytkowym poziomem wodono nym.  

Usuni cie mas ziemnych i zabudowanie cz ci Mierzei powierzchniami utwardzonymi, 
wartorz dowej warstwy wodono nej wodami 

lanej nie powinno 
mie  to znacz
 Bior c pod uwag  obecn  lokalizacj  uj  wody podziemnej i prognozowany niedu

e zasadniczo na warunki eksploatacji uj
wody podziemnej.  
 W fazie budowy jak i funkcjonowania nie powinno doj

aj
Elbl bieniu.  

lanego 
Planowane przedsi wzi ych na 

Zalewie Wi lanym mo e spowodowa  na ekosystem Zalewu Wi lanego. 
Prognozuje si  mo liwo  wyst pienia nast puj : 
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 wzrost zm tnienia wody mo e spowodowa  ograniczenie produkcji pierwotnej (planktonu); 
 wzrost zawarto ci zawiesin w wodzie mo  na ograniczenie wyst powania 

ro linno ci o li
ii organicznej) zdeponowanych 

w osadach spowoduje wzrost zapotrzebowania na tlen;
 uwalnianie zwi biania toru wodnego - w niesprzyjaj cych 

warunkach termicznych mo e doprowadzi  do niepo
 bezpo cych na dnie. 

 Wszystkie wymienione powy ej czynniki b d  wyst
funkcjonowania toru wodnego; skala tego zjawiska b dzie jednak wi ksza w fazie budowy, ze 
wzgl du na intensywno e si  z konieczno ci

tkowych latach 
funkcjonowania. W fazie budowy Projektant przewidzi

biarek, natomiast podczas funkcjonowania toru wodnego przewiduje si  prac  jednej 
biarki. 

Prace czerpalne mo na uzna  za jedno z najistotniejszych zagro e  dla 
funkcjonowania ekosystemu Zalewu Wi lanego podczas budowy. Z przeprowadzonych 
oblicze  zasi gu rozprzestrzeniania si  zawiesiny w warunkach zachodniej cz ci Zalewu 
Wi lanego wynika, e maksymalny zasi g mo e wynie  nie wi cej ni  200 m. W dalszej 
cz ci Raportu przyj to w zwi zku z tym zasi g po
jako stref  szeroko ci 200 m od granicy toru wodnego. 

 m.in. na podwy szone warto ci zwi
 rozpuszczeniu w wodzie (zjawisko tzw. 

resuspensji). Prognozuje si , e b nno 
spowodowa  znacz cego pogorszenia jako  obci
Zalewu zawiesin  i zanieczyszczeniami w niej zawartymi, w ramach Raportu, opracowano 

Wytyczne powinny obowi zywa  w fazie funkcjonowania. 
 Wst
prac badawczych (projekt BaltCoast) przez Instytut Budownictwa Wodnego PAN. Wst pne wyniki 
wskazuj , e zamulanie toru wodnego b dzie do  intensywne w uj ciowym odcinku rzeki Elbl g i 

cia. Wst pne wyniki pokazuj , e rezerwa terenu na sztucznej wyspie (na urobek 
wiele lat.  
 Zamianie ulegnie batymetria Zalewu, na powierzchni y zasi g 

zany jest z konieczno ci
nachyleniu (1:5) co oznacza, e w miejscu gdzie tor wodny ma 60 m szeroko ci, skarpy b d

cznie 30 m (po 15 m z ka dej strony toru). Natomiast w wyniku realizacji sztucznej 
wyspy o powierzchni 190 ha powierzchnia Zalewu Wi lanego zmniejszy si  o 0,6%. 
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 Funkcjonowanie drogi wodnej nie b dzie powodowa
hydrologi  Zalewu. Zastosowanie dzy Zalewem i 
Zatok  Gda sk , zapewni,  zmianie.  
 Konieczno tu Zalewu wolnego od 
pokrywy lodowej mo e mie nu organizmom 
bytuj cym w toni wodnej i unikni ni

lany, wykonanej w 2016 (Prognoza, 2015) 
nale y uzna , i  planowane przedsi wzi cie: 

 mo e mie zny JCWP Zalew Wi lany w 

 nie b P Zatoka Gda ska Wewn trzna
i/lub JCWP Mierzeja Wi lana
W zwi zku z planowanym przedsi wzi ciem oraz mo liwym pogorszeniem stanu JCWP 

uzyskano w obowi zuj cym Planie Gospodarowania Wodami dla Obszaru Dorzec
odst pstwo z art. 4(7) RDW.  

 Elbl g  
Planowana budowa toru wodnego  w wi kszo ci mie ci si  w obr bie istniej

rzeki Elbl bie rezerwatu, planowana jest wyra na korekta 
w stosunku do istniej
w kierunku rezerwatu, co jest zwi zane z konieczno ci  zwi kszenia bezpiecze stwa eglugi przed 
miejscowo ci  Nowakowo. Istniej  zast pione ciankami szczelnymi i 
podwy szone do rz dnej 2,5 m.  

Podczas budowy nie przewiduje si  znacz
hydrologicznych rzeki. Mo liwy jest natomiast znacz
(zm ekcie prac czerpalnych.  

Istotnym zagro eniem jest wysokie st enie fosforu w wodzie oraz w osadach dennych. 
bianie rzeki Elbl g, mo e doprowadzi  do znacz

w rzece, a w skrajnie niekorzystnych warunkach, do 
Aby wykluczy  mo liwo  wyst pienia tego niekorzystnego zjawiska w Raporcie 

ce na ustabilizowani wierzchniej warstwy osadu i wybranie go 
, dzie 

znacz ce. 
Nale y spodziewa  si , e w fazie funkcjonowania mog  wyst pi

na jako g zwi nowane s
du e ilo ci zwi  hydrauliki cieku skutkuj c  wi kszymi wlewami 

e spowodowa  popraw  jako g i jeziora Druzno. 
 Nast pi istotna poprawa ochrony przeciwpowodziowej w rejonie Nowakowa oraz Nowego 
Batorowa, poprzez podwy
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 Analizowany odcinek rzeki Elbl g stanowi fragment Jednolitej Cz
Powierzchniowych (JCWP) Elbl cia wraz z jez. Druzno. Jest to cz
nieokre lonego, wyznaczona jako silnie zmieniona. Planowane roboty czerpalne mog  na 
okresowe pogorszenie jako  natomiast na zaburzenie ci ci hydrologicznej 
rzeki. Z wzgl du na mo liwo  pogorszenia jako pstwo z art. 4(7) 
Ramowej Dyrektywy Wodnej, uwzgl dnione w Planie Gospodarowania Wodami dla obszaru 

a Elbl ska 
PLB280010 ZALEW WI LANY 

Celem ochrony obszaru PLB280010 Zalew Wi lany jest ochrona populacji dziko yj cych 
cych przedmiot ochrony obszaru oraz utrzymanie i zagospodarowanie ich siedlisk, 

zgodnie z wymogami ekologicznymi oraz przywracanie 
13

l  wa na ostoja 
zgrupowa  stanowi  przedmiot ochrony. 

Bazuj gu przestrzennym planowanego przedsi wzi cia oraz 
przyjmuj c stref  po ci 200 m od toru wodnego na 
Zalewie Wi lanym, oceniono mo wzi
gatunki, stanowi ce przedmiot ochrony. 

Oceniaj c istotno  przede wszystkim do 
mo liwo ci bezpo redniej likwidacji siedliska gatunku lub mo liwo
s siedztwie oraz wska ciwego stanu ochrony, ustalonych w projekcie planu ochrony dla 
tego obszaru 

Nie wszystkie cz ci Zalewu s niejsze obszary l gowe to 
 akwenu oraz rejon uj  wa ne 

cych (rys. 09).  
Za najcenniejsze przedmioty ochrony w ostoi Zalew Wi

ci do 12 par, w tym obserwowano ptaki 
wodz ujemy na Zalewie jedynie pojedyncze 
ptaki, nieraz grupki w okresie l gowym, bez pewnego potwierdzenia l gowo ci. W Programie 
zarz dzania przyj to, e gatunek ten odbywa l gi na zbiorniku, cho  znacznie bardziej uprawnione 

gowe, przebywaj ce na izolowanym stanowisku zasiedlanym ponad 20 
lat wcze niej 

Za gatunki bardzo wa ne uznano czapl  siw  i kormorana ce poza 
ce z Zalewu jako bazy pokarmowej. Dodatkowo zaliczono 

do tej grupy rybitw  czarn  oraz rybitw sa kszaj cy liczebno
dzia niemego cy w liczebno ci ponad 100 par i kropiatk o 

podobnej liczebno

                                               13 aktualizacja z maja 2018r. 
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Rys. 09. Najcenniejsze obszary dla awifauny migruj cej i zimuj cej 

gowe na obszarze PLB280010 po uwzglcych 
POPULACJA L GOWA Faza budowy Faza funkcjonowania 

Czapla siwa Ardea cinerea 0 0 
d  niemy Cygnus olor  - - - - 

Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus  - - - - 
Ohar Tadorna tadorna - - - - 
Cyraneczka Anas crecca - - - 
G gawa Anser anser -  -  
Cyranka Anas querquedula - - - 

Anas clypeata - - - 
Bielik Haliaeetus albicilla 0 0 
Kropiatka Porzana porzana 0 0 

Netta rufina 0 0 
Zielonka Porzana parva 0 0 

sa Chlidonias hybrida - 0 
Rybitwa czarna Chlidonias niger - 0 
Kormoran Phalacrocorax carbo sinensis - - 

Tringa totanus  0 0 
Czernica Aythya fuligula - - - 

ce (-), negatywnie 
umiarkowane (- -), znacz ce negatywne( - - -) 
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Brak znacz gowe w fazie budowy zdiagnozowano dla 
tab. 08). Warunkiem braku znacz cego 

 minimalizuj , 
w zasiedlaj cych szuwar trzcinowy 

(chru ciele), jak i otwart  to  wodn  (rybitwy). Populacje cz d cych przedmiotami 
ochrony, w tym kropiatki, zielonki, krwawodzioba, czernicy, b
zbiornika, gdzie nie dojdzie do bezpo zanego z 
ruchem jednostek. Czapla siwa i kormoran gniazduj ci ponad 6 km (kolonia w K tach 
Rybackich na Mierzei Wi lanej) od planowanego przedsi wzi
gatunki mo e dotyczy  jedynie lokalnego i chwilowego pogorszenia jako ci 
czerpalnych na skutek zm tnienia.  

wzi cia na 
populacje l ce na stan 

aszkodziobych, ocena ta wynika z 
ostro no ci, poniewa  podczas inwentaryzacji obserwowano obecno
gniazdowania tego gatunku, jednak nie potwierdzono gniazdowania.  

Najwi ksz  ingerencj b d ce 
dzia niemego i perkoza dwuczubego, tj. w rejonie 

szuwaru od strony Mierzei Wi lanej w miejscu gdzie budowany b
d  niemy i perkoz dwuczuby s  gatunkami najliczniej gniazduj cymi w ostoi spo

 populacj  odpowiednio 100 i 300 par w obszarze.  
Planowane przedsi wzi cie mo e cz ciowo ingerowa  w siedlisko ohara w wyniku 

otej Wyspy, a tak e w zwi zku z mo liwo ci
cych w siedlisku. Mo e to dotyczy  jednej pary, przy czym na 

terenie ostoi notowano jedynie 12 par. Ostoja stanowi jedn  z 4 ostoi Natura 2000 w Polsce, 
ny. W zwi zku z powy szym uznano, e  

 gatunku mo e by  umiarkowanie znacz cy. 
Nale y zaznaczy , e ewentualna utrata siedlisk l gowych zajmowanych przez gatunki 

b d ce przedmiotami ochrony dotyczy niewielkiej cz ci wszystkich dost pnych siedlisk uznanych 
za optymalne dla danego gatunku, a b d nym stopniu 

szenie bazy pokarmowej i utrat  siedlisk 
erowiskowych, czy te niejsze zmniejszenie si  jako ci siedlisk zajmowanych przez gatunek 

w zwi  gatunku z obr bu inwestycji. Zmiany w pasie szuwaru 
przybrze nego b d i 0,5% powierzchni 

 minimalizuj cych zaproponowano przeniesienie 
szuwaru trzcinowego z toru wodnego w miejsca istniej pi 

 przezorno
 mo liwo ci pojawienia si  znacz

ewentualne prognozowane straty wynikaj ce z realizacji i funkcjonowania przedsi wzi cia.  
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ewentualnego niepokojenia oraz chwilowego i lokalnego wzrostu zm tnienia i zanieczyszczenia 
duje znacz cych zmian w siedliskach 

cych w obszarze, a b d
torze wodnym spowoduje przemieszczenie si  cz ci populacji w inne rejony ostoi i zasiedlenie 
optymalnych siedlisk w dalszym i bli szym s siedztwie nowej drogi wodnej. Znacz ce 

e natomiast dotoczy  rozwoju turystyki wodnej i wzrost penetracji obszaru, 
zanurzenie pozwala na penetracj wany wzrost 

 si  b dzie na aktywno  ryback  na akwenie i mo e spowodowa , e 
obszary dzi  pozbawione znacz ci rybackiej i niewielkiej 
turystycznej) utrac  taki charakter i jako  jako optymalne siedliska.  

W zwi zku z powy edopuszczenie do 
wyst

czonego z u ytkowania o powierzchni 15 km2, 
ci linii brzegowej rz du 12 km.  

ce i zimuj ce chronione w ramach PLB280010, po uwzgl  minimalizuj cych i kompensuj cych 
 POPULACJA MIGRUJ CA Faza budowy Faza funkcjonowania 

Cyraneczka Anas crecca - - - - 
Czernica Aythya fuligula - - - - 

Hydrocoloeus minutus 0 0 
G  zbo owa Anser fabalis - - 
G Anser albifrons - - 
G gawa Anser anser - - 
Bielaczek Mergellus albellus - - 
Krakwa Anas strepera - - - - 

d  niemy Cygnus olor - - - - 
- - - - 
- - - - 

POPULACJA ZIMUJ CA 
- - - - 

Bielaczek Mergellus albellus - - 
ce (-), negatywnie 

umiarkowane (- -), znacz ce negatywne (- - -)
cych i zimuj cych, funkcjonowanie toru wodnego na Zalewie 

Wi lanym nie powinno powodowa  znacz  na ptaki migruj ce, poniewa
t powanie gr

rybitw) oraz jako miejsca odpoczynku.  
Analizuj

migracji nale y przyj , 
d



EKO-KONSULT 

51 

liwo  wyst ci znacz cego negatywnego 
cego doprowadzi

mo e doprowadzi ciwego stanu ochrony w obszarze. Wyst pienie negatywnego 
 w zwi zku z potencjaln  mo liwo ci

ego brzegu Zalewu i 
Elbl ga mo  na wzrost atrakcyjno ci turystycznej i zwi kszenie ruchu jednostek w 
obszarze. W dalszej cz ci Streszczenia opisano najwa
zminimalizowa  mo liwo  wyst
PLH280007 ZALEW WI LANY I MIERZEJA WI LANA 

Spo 007 (wymienionych w SDF14), 
planowane przedsi wzi cie zlokalizowano w obr bie sze ciu: 

- 1130 Estuaria 
- *1150-1 Zalewy 

- *2130 Nadmorskie wydmy szare
- 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

 planowane przedsi wzi
ra, a tak

obj te ochron  nie wyst puj  w rejonie planowanego przedsi wzi cia ani w jego s siedztwie. W 
SDF wymienia si : piskorza, koz ank , pachnic  d bow , czerwo czyka nieparka, 

 przedmiotem ochrony w obszarze (ocena D).  
W wyniku przeprowadzonej oceny zidentyfikowano umia

ce (tabela 7.12). W fazie funkcjonowania nie 
stwierdzono znacz . Bior c pod uwag  na 
siedliska nie dojdzie do znacz  i strat  w skali obszaru Natura 2000 
PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana  b dzie lokalna, nie zaburzy 
integralno ci sieci Natura 2000. 

minimalizuj cych 
Kod 

siedliska Faza budowy Faza 
funkcjonowania 

1130 Estuaria Umiarkowane Nieznacz ce 
*1150-1 Zalewy Umiarkowane Umiarkowane 

2110 Nieznacz ce Nieznacz ce 
2120 Nieznacz ce Nieznacz ce 
*2130 Nadmorskie wydmy szare Nieznacz ce Nieznacz ce 
2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich Nieznacz ce Nieznacz ce 

                                               14 Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 2000 PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana
(wersja 05.2018 r.).  
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rodowisko (2015) stwierdzono, e realizacja 
przedsi wzi cia pogorszy integralno  Obszaru Natura 2000 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana 
PLH280007 eglugowym ci ci siedliska *2130 i 2180. Ocena 

ci Obszaru, ze 
wzgl du na nast puj ce fakty:  

 dla siedliska *1150-1 Zalewy zastosowano poszerzon , wielokryterialn  metodyk  oceny 
dniaj c , zasi g 

liwo to, e najwi ksz  warto
przyrodnicz  w siedlisku maj linno ci zanurzonej i wynurzonej (rys. 09); 

 dla siedliska 2110 i *2130 doprecyzowano faktyczny ubytek siedliska oraz wykonano 
ch na stan zachowania siedlisk 

a ; 
 znacznie mniejsz  powierzchni  strat bezpo rednich w siedlisku 2180 w stosunku do 

oblicze  w Prognozie (3,37 ha versus 43,22 ha)15.   
 mo liwo ci wyst pienia znacz cych 

 na gatunki stanowi ce przedmiot ochrony. Potencjalne negatywne 
zane z robotami czerpalnymi (zm

dzie minimalizowane poprzez zaproponowany w Raporci
wodnego budowanych jednocze nie, podj  ograniczaj cych rozprzestrzenianie si
zawiesiny w wodach Zalewu oraz zakaz prowadzenia inwazyjnych prac w rejonie uj cia rzeki Elbl g 

kszo cych wody 
Zalewu Wi lanego. W odniesieniu do w cym b dzie tak e 
powstrzymanie si  od prac w porze nocnej w okresie nasilenia migracji zst puj cej tego gatunku 
(wrzesie -listopad).  

 mo na spodziewa  si  zaburzenia przebiegu w
obr bie Zalewu Wi lanego, w zwi cych oraz okresowym 

 w okresie budowy toru 
wodnego i b dzie wyst  zastosowane te same rodki 
minimalizuj ce, jak na etapie budowy. Nie nale y zatem spodziewa  si

ydry, bobra oraz szarytki morskiej nie 
stwierdzono mo liwo ci wyst pienia znacz . 

                                               15 ana w Prognozie, definicj  siedliska zinterpretowano 
bardzo szeroko, uwzgl dniaj c fitocenozy nale ce kryterium 
chronionych siedlisk; z tego wynikaj  zasadnicze rozbie no ci w wyliczeniu powierzchni siedliska 2180 w 
2012 i 2014  roku dla wariantu Nowy wiat (15,15 ha wobec 3,37 ha)  i Skowronki (6,68 ha wobec 1,76 ha). 
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Rysunek 09. Rozmieszczenie ro lin wynurzonych i zanurzonych w zasiprzedsi wzi cia w wariantach Nowy wiat i Skowronki i w Rezerwacie Zatoka Elbl ska  
  
PLH280028 OSTOJA DRU NO ORAZ PLB280013 JEZIORO DRU NO 

W toku oceny stwierdzono, e planowane przedsi wzi cie nie b dzie znacz  na 
Jezioro Dru 000. 
REZERWAT ZATOKA ELBL SKA 

W wyniku przebudowy toru wodnego na rzece Elbl g konieczna b dzie korekta drogi wodnej 
aczaj c w obszar rezerwatu Zatoka 

Elbl ska na szeroko czne zaj cie powierzchni rezerwatu wynosi 2,65 ha (rys. 010). 
W ramach kompensacji ubytku powierzchni rezerwatu zaproponowano powi kszenie rezerwatu o 
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siedliska o podobnym charakterze s siaduj ce z granic  rezerwatu. Proponowana powierzchnia to 
2,9 ha.  

Rysunek 010. Korekta granicy rezerwatu Zatoka Elbl ska w rejonie zakr tu przed 
Nowakowem 

anych od Projektanta Koncepcji 
 Zatoka Elbl ska b dzie ograniczone 

dzi ki zastosowaniu cianki szczelnej oddzielaj cej rejon prowadzenia prac od terenu rezerwatu. 
Prowadzenie prac i wi ce si  z tym zm
mo e powodowa  utrudnienia w migracji ryb oraz mie anki i 
kozy w uj ciowym odcinku rzeki.  

Zatoka Elbl ska jest rezerwatem ornitologicznym i rejonem o szc ci dla 
ym stopniu pokryta 

ro linno ci cych na rzece Elbl
jego wzrost, przewidywany w ramach eksploatacji inwestycji, jest mo liwy do pogodzenia z celami 
ochrony. Konieczno  poszerzenia i cz
nieprzystosowanych do rosn cego falowania, mo e stanowi  pewne zagro enie dla rezerwatu, 
mo liwe jest jednak do zminimalizowania. 

W zwi zku ze zmniejszeniem powierzchni rezerwatu oraz mo liwym umiarkowanym 
ce obszar w celu 

podniesienia jako
W rzece Elbl g w s siedztwie rezerwatu stwierdzono wyst

ro linno ci obj tych ochron ca
odcinku rzeki Elbl g wraz z odcinkiem uj ciowym, populacje gatunku lokalnie obfite; arcydzi giel 
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litwor nadbrze  przeniesienie ro lin w inne lokalizacje 
rezerwatu Zatoka Elbl ska lub Zalewu Wi lanego.  

Prognozy dotycz
Wi lanego, nie przewiduj  mog  pogorszenia 
zm tnienia/prze roczysto ci i natlenienia wody w okresie budowy i okresowego biania 
(utrzymania) toru wodnego, jednak w skali zbiornika b d  to zjawiska lokalne i relatywnie 

Jedyne mo liwe znacz e wyst pi  w sytuacjach 
awaryjnych - nast pi ska enie wody przewo
paliwem. Dodatkowo musi si  to zbiec z cofk  w rzece Elbl g, bo tylko wtedy zanieczyszczone 
wody mog  dotrze pu niebezpiecznymi 
zjawiskami powinno polega  na uniemo dzy miejscem ska enia i 
jeziorem. 

liny, zwierz ta, grzyby i siedliska 
Ro liny 

Na Mierzei Wi lanej, w wyniku realizacji przedsi wzi cia, dojdzie do likwidacji ok. 32 ha 
powierzchni le eglugowego mog  spowodowa : 

- erozj  gleb, 

- transformacj
- utrat

 rzeki Elbl g i w bezpo rednim s siedztwie stwierdzono nast puj ce gatunki drzew i 
 si  znajdowa  si  w kolizji z realizacj  przedsi wzi cia: wierzby, 

owata.  
W fazie budowy przewiduje si rzeki 

Elbl g wraz z najbli ej powi zanymi elementami 
bezpo rednie, zwi bianiem toru czyli fizyczn  ingerencj  w siedlisko 1130 i 
cz yfikowano znacz cych negatywnych 

rodowiskowych w estuarium i w 
s siedztwie rzeki Elbl g nie przewiduje si  minimalizuj cych.   

Odcinek Mierzei Wi dem mykologicznym nie 
yby na Mierzei Wi lanej b d  nieznacz ce i 

 rzeki Elbl g i w jej najbli szym otoczeniu nie stwierdzono wyst powania 
e wyst tych ochron

. 
lin obj tych ochron  cz ciow  nale y wyst pi  z 

ciwego organu o wydanie zezwolenia na odst
lin obj tych ochron . 

tych ochron : arcydziegiel litwor nadbrze ny Angelica 
archangelica subsp. litoralis, Eryngium maritimum, taj a jednostronna 
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Goodyera repens ca Salvinia natans przewiduje si  przeniesienie (transplantacj ) 
w inne lokalizacje na Mierzei Wi lanej i Zalewie Wi lanym.  
Ornitofauna 

yst pi  znacz ce negatywne 
skiej. Najistotniejszym negatywnym czynnikiem 

podczas budowy, b d  prace zwi powych oraz refulacj  brzegu. 
Nast a 
bentofauny. Prognozowane s

jak i pozytywne (wzrost atrakcyjno ci miejsca 
dla mew, konstrukcji zasiedlone przez organizmy ben te od 

yst pi  znacz ce negatywne 
 l dowej cz ci 

Mierzei Wi lanej i szuwaru b dzie si  wi za  z konieczno ci  wylesienia, przez co dojdzie do 
nych oraz szuwarowych. Utrata ta b

funkcjonowania nale y oczekiwa e obszar l dowy zostanie zdekolonizowany przez szereg 
gowych, lecz nie b d zmianami 

Zasi g zmian siedliskowych na Zalewie Wi lanym b
prac budowlanych i bezpo redniego otoczenia. Bezpo rednie i nieodwracalne, ale lokalne, b dzie 

e wyspy z urobku. W trakcie prac czerpalnych 
oraz transportu refulatu dojdzie do ograniczonego zamulenia siedliska i czasowej utraty na tym 
obszarze erowisk dla cz na spodziewa  si : 
niemo liwo ci odbywania l siedztwie, utraty siedlisk l gowych, zmiany 

Wa liwe siedliska litoralowe zostan  zniszczone lokalnie - w 
 Wi lan  i toru wodnego. B d  tak e po rednio zagro one 

przez prace czerpalne i podczyszczeniowe. W warunkach, jakie panuj  na Zalewie, prace 
spowoduj  poruszenie mulistego i bogatego w substancje organiczne osadu. Zm tnienie wody 
zmieni warunki ycia ro lin i zwierz t. Wykorzystanie urz dze  ss cych, znacznie zmniejsza 

Zoobentos stanowi wa cych 
obszar (kaczki nurkuj yce). Zasi e ulec pogorszeniu 
jednak b dlisk erowiskowych w obszarze. 
Ubytek pokarmu b

i litoralowych w miejscu 
rednim s siedztwie b

charakter i nale y je traktowa  jako utracone potencjalne tereny gniazdowania ptak
ce, polegaj ce na przeniesieniu ro linno ci szuwarowej w 

 Wi lanym, powinno ograniczy
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cych mo e powodowa
 powierzchnie dost pnych dla nich siedlisk. Wra liwo

e 
prawdopodobnie zale y od wielko i zimowanie) 
na centralnej cz ci zbiornika przebywaj  prowadzi  do 

ia. 
eglugowego i toru wodnego mo na spodziewa  si  m.in.: 

post puj eglugowego i lokalnej utraty miejsc 
l

 i zanieczyszcze . 
yst pi  znacz ce negatywne 

g.  Zasi
rzeki Elbl dzie niewielki i ograniczony do 
bezpo redniego s siedztwa wody. Podejmowanie l puj ce na obszarze 
gatunki b dzie niemo
zdecydowanej wi kszo W fazie funkcjonowania 

 rekolonizacj  obszaru przez wcze niej gniazduj ce gatunki.  
Ichtiofauna 

Wyst pi  gatunki ryb w fazie 
budowy, natomiast w fazie funkcjonowania b d  one nieznacz ce.  
 Budowa toru wodnego b
zasiedlaj ce Zalew Wi lany. Wi e si  to przede wszystkim z jego przebiegiem w rejonie cennych 

prowadzenia prac. Lokalnie trasa toru wodnego b
tarliskowych.  
 Po y b dzie tak e obejmowa

puje 
licznie do rzeki Elbl g oraz do Nogatu i Szkarpawy. Budowany tor wodny przetnie istotne szlaki 
w cych i wzmo
mog  przyczyni  si  do zaburze dzie minimalizowane 
przez czasowe ograniczenie prac czerpalnych. 

skiej b dzie 
pi w miejscu usytuowania falochronu i wej

eglugowego.  
 W fazie funkcjonowania, korzystanie z toru wodnego oraz jego utrzymanie b d

 jednak b
nat eniu.  

 w 
fazie eksploatacji dotyczy  b dzie nast puj

 awanportu od strony Zatoki Gda skiej;  



EKO-KONSULT 

58 

 przeci cia strefy przybrze nej Zalewu przez wybudowany tor wodny, wraz z planowanymi 

odny w rejonie uj cia rzeki Elbl g; 
 strefy brzegowej rzeki Elbl bionym w ramach wykonanych prac.   

y oraz przestrze  dna zaj ta 
przez sztuczn  wysp  w rodkowej strefie Zalewu Wi lanego nie b d
ubytku siedlisk w skali akwenu.  
Ssaki 

Nie zidentyfikowano znacz
podczas budowy jak i funkcjonowania inwestycji; w obr bie tej grupy zwierz d
nieznacz czenia Zalewu Wi lanego z Zatok
Gda sk  na ssaki morskie mo e dotyczy
rejonu inwestycji, zmniejszenia powierzchni pla y 

dowe 
b d  nieznacz ce. Spo  najwi kszym b dzie fragmentacja siedlisk, 

liwi  zaprojektowane przej cia 
ze zniwelowanym k tem nachylenia brzegu. Fizyczna likwidacja siedlisk, a tak e zagro enie 
zwi zane ze miertelno ci  na drogach, nie b dzie mie  znaczenia poniewa  lokalizacj  Nowy 

wiat cechuj miarkowane dla rednich i 
du ych. 

Prace w rejonie rzeki Elbl g (wycinka drzew, pogr anie cianek szczelnych) mog
powodowa dzone w tym rejonie. Na etapie 
eksploatacji nie przewiduje si .  
Nietoperze 

y nie wyst pi ; natomiast w fazie 
 w przedziale warto

Obszarem najwi wzi cia b
Wi lan dsi wzi cia. Podczas wycinki drzew 
utracone mog  by one zostan eglugowy b
erowiska.  

W przypadku rzeki Elbl g, przebudowa toru wodnego nie utrudni przemieszczania si
lokalnych tras przemieszcze

nocnych.  

Nie zidentyfikowano adnych znacz
e budowy nast

siedlisk wykorzystywanych przez herpetofaun lanej 
nie b d  to straty du e, poniewa tne walory.  
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wykorzystuj cych rodowisko 
e jednak spowodowa  izolacj

, jak jaszczurka zwinka.  
Prace w rejonie rzeki Elbl g mog  powodowa

herpetofaun . B d ewielkim zasi gu, 
 do stanu 

wyj ciowego. Podczas funkcjonowania nie przewiduje si .  
Bezkr gowce 

W fazie budowy nie wyst pi  znacz gowce l dowe. 
 w przedziale warto ci umiarkowanych. 

gn
funkcjonowania pas pla czony z mo liwo ci ponownego jej zasiedlenia.  

W fazie budowy przewiduje si ie 
d  nieznacz ce. 

W da skiej, Zalewu Wi lanego oraz 
rzeki Elbl tych ochron . W centralnej cz ci Zalewu, na 

 ubo szy ni  w strefie przybrze nej, cho
mo e osi ga  znaczne liczebno ci. 

Nie przewiduje si  na zoobentos Zatoki Gda skiej. 
Zoobentos Zalewu Wi lanego jest natomiast silnie nara ony. Do najwa niejszych zagro e  nale : 
likwidacja siedlisk (budowa toru, wyspy), zmiana ch

bianiu toru wodnego. Gatunkiem, wzgl
b d kszy zasi g przestrzenny b dzie jednak inwazyjny wieloszczet obcego 
pochodzenia - rogo a ameryka ska Marenzelleria neglecta
osi gaj

Budowa wyspy cho  likwidacj  fragmentu siedliska, to strata ta b dzie 
dotyczy  obszaru w strefie pozalitoralowej - najbardziej monotonne i jednorodne siedlisko.  

norodno  biologiczn  i korytarze ekologiczne 
Spo norodno  biologiczn , 

przedmiotowego przedsi wzi cia dotyczy  mog ci inwazyjne gatunki obce oraz 
utrata i fragmentacja siedlisk.  

zowanych lokalizacji stwierdzono, e 
wariant Nowy wiat cechuj  najni w aspekcie 
botanicznym. 

Przewiduje si
fazie budowy jak i funkcjonowania. W zale no
sytuacji przypadkowych, przecinaj cy Mierzej  Wi lan eglugowy b
sprzyjaj cy migracji  b d  j  ograniczaj dzie neutralny. 
Jego budowa doprowadzi do powstania izolowanego fragmentu l du, co spowoduje izolacj
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rodowisko wodne stanowi trudn  do przebycia 
barier .  

przemieszczanie si  bywa bardzo powolne, uzale
dost pno  w s siedztwie mikrosiedlisk analogicznych do zasiedlanych. Dotyczy  to b dzie 
szeregu glebowych, 
chrz szcze z rodzaju biegacze ci le chronione w Polsce. Sposobem na pokonanie bariery 

 si  b dzie du  presj  transportu samochodowego i pieszego. 
Wymuszona migracja ryb mo e zosta  sprowokowana okresowym wzburzaniem materii 

organicznej zdeponowanej w osadach dennych Zalewu Wi lanego oraz przez bod ce zwi zane z 
biarek. Mo e to utrudni

cz ci akwenu. Analizuj ga po wykonaniu przekopu nie 
powinno to by  roboty 

 na efekt bariery, poniewa  planuje si  prac  jednej 
dzie na bie co usuwa  

Zalew Wi lany mo e spowodowa  zawleczenia (wody balastowe oraz przewo ony towar np. 
ryb trudno przewidzie . Podpisana w 2017 roku konwencja Balastowa, po wdro
odpowiedniego post powania z wodami balastowymi powinna zredukowa  to zagro enie. 

Znaczny zakres prac przewidywanych w uj ciowym odcinku rzeki Elbl g stanowi cej 
korytarz migracji w gorza, mo e istotnie zaburzy  przebieg migracji w gorza do jeziora Dru no. 

j mo e ograniczy
zem 

rodowiskiem 
one s  na atak drapie cznik jednak 

ograniczony ruchem samochodowym. 
Planowane przedsi wzi cie nie powinno spowodowa

mat  
biarek 

podczas prac czerpalnych. Emisj  podczas prac budowlanych mo na pomin dzie to emisja 
minimalna. Najistotniejsze zanieczyszczenia to: tlenki azotu, tlenek w gla, dwutlenek siarki, 
w

Najbardziej uci liwym zanieczyszczeniem (ze wzgl du na stosunek wielko ci emisji do 
dopuszczalnych st e ) b d  tlenki azotu - st enia tego zanieczyszczenia decyduj  zatem o 
zasi enia maksymalne dwutlenku azotu b d
poni ej dopuszczalnego poziomu St  podczas prac 
czerplanych b d  minimalne.  

Nie przewiduje si  wyst  skumulowanych, gdy  maksymalnie 
przewiduje si  prac biarek w du d
si
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zanym z funkcjonowaniem toru wodnego b dzie 
emisja niezorganizowana ze spalania paliw eglugowych. Substancjami emitowanymi do powietrza 

d  produkty spalania paliw w silnikach. Najistotniejszym zanieczyszczeniem 
b d enia maksymalne dwutlenku azotu b d  minimalne 
poni ej 10% dopuszczalnego poziomu. St d
znikome (pomijalne) poni ci odniesienia. Nie przewiduje 
si  mo liwo ci wyst  skumulowanych. 

lega ograniczeniom wynikaj cym z 
nia  wymagania w 

rodowiska. Ocena projektowanej inwestycji prowadzi do wniosku, i  b d
rodowisku dla istniej cej i planowanej zabudowy 

mieszkaniowej.  

 Planowane przedsi wzi cie b dzie bezpo  na dwa chronione obiekty 
dziedzictwa kulturowego:  

 stanowisko archeologicznego na Mierzei Wi lanej - obszar AZP 12-50/5 K
Nowy wiat nr 6, cz tek II tysi clecia 
p.n.e), 

ski.  
bie zinwentaryzowanego stanowiska archeologicznego 

wi e si  z konieczno ci okumentacji 
projektowej oraz wykonania ratunkowych bada  archeologicznych przed rozpocz
budowlanych w celu zminimalizowania bezpo
planowanych prac. 
 Aby zminimalizowa  ryzyko odkrycia innych stanowisk archeologicznych na Mierzei 
Wi eglugowego obj ta jest ochron  jako mikroregion 
kultury rzucewskiej, dla potrzeb analizowanego przedsi wzi bion  kwerend
historyczn , archeologiczn  i etnograficzn . 

edzictwa narodowego Urz d Morski 
 ferromagnetycznych w osi toru wodnego oraz w obr bie 

Z bada  wykonany zostanie raport, 
wskazuj cy na lokalizacj ci po II Wojnie 

wiatowej.   
 W fazie funkcjonowania planowane przedsi wzi cie mo e wi za  si  z po rednim 

ki i krajobraz kulturowy przedmiotowego 
rejonu oraz przyczyni  si kulturowego wskutek 
m.in. zwi kszenia ruchu turystycznego i zwi
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 Prognozuje si  znacz azie budowy 
jak i funkcjonowania przedsi wzi anie cecha 
stanowi  i malowniczo . Nast pi nieodwracalna 
fragmentacja krajobrazu. Wyst pi cych pla

ty zostanie pas przybrze nej ro linno ci szuwarowej z cennymi 
siedliskami. Pojawi  si  widoczne z daleka obiekty in ynierskie, w tym liniowe, o obcej formie, 
tworz ce sztuczne bariery widokowe w krajobrazie.  
 Wizualizacje komputerowe oraz wizja lokalna wykaza e falochrony b d  stanowi
wyra n  techniczn  dominant  poziom  widzian  od strony pla ci ok. 3-5 km w ka d
stron  od portu, w zale no wietlenia (rys. 011). B dzie to 
obszar znacz nie mo na skompensowa . 
Krajobraz z semi-naturalnego zmieni si  na tym odcinku w techniczny. B d
nieodwracalne.  

ci 750 m od eglugowego 
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07.14. Gospodarka odpadami, w tym masy ziemne, osady z bagrowania  
 Realizacja planowanego przedsi wzi cia b dzie 
pochodz  si  niebezpieczne. 
 Wi kszo cych podczas prac budowlanych stanowi  b d  odpady inne 
ni liczaj  si  odpady zwi zane z 

odpady zanieczyszczone np. olejami lub smarami. 
Wykonawca prac budowlanych b dzie zobowi

cym 
dy niebezpieczne winny by  gromadzone w 

oznakowanych, zamkni tych i szczelnych pojemnikach.  
Powstaj ce podczas funkcjonowania odpady b d  selektywnie magazynowane w 

odpowiednio oznakowanych pojemnikach i okresowo przekazywane uprawnionym odbiorcom 
 b d

 si  b d  tury ci.  
07.15. Zagro enia rodowiska w sytuacjach awaryjnych 

Zdarzenia awaryjne, mog  na wody morskie, wody powierzchniowe i 
wybrze e, skutkuj nego rodzaju zagro eniami dla flory, fauny oraz ludzi.  

Rozlew kilkudziesi ciennych oleju nap dowego, w zale no
pogodowych mo e spowodowa  ska  od kilku do kilkunastu 

 b dzie o strategii jego zwalczania, 
mo liwo ci u ycia sprz tu i prowadzenia akcji usuwania zanieczyszczenia. Drugim czynnikiem 
b liwych, z przyrodniczego punktu widzenia, na 
zanieczyszczenia olejowe.  

ch b dzie zlodzenie akwenu. 
Ogranicza to zdecydowanie mo liwo  zastosowania wi kszo ci metod, obni aj c skuteczno
likwidowania rozlewu przy znacznie wy szych kosztach.  

Rozlewy oleju nap dowego w ka
eniem powodowanym w obszarach Natura 2000. W 

ska
 znamiona katastrofy ekologicznej.  

Powa na awaria - zanieczyszczenie substancjami ropopocho
b okresowa 

eliminacja turystyki wodnej, rekreacji pla
Statki mog  transportowa nym potencjale szkodliwo ci dla 

rodowiska, innymi ni  substancje olejowe. Zdecydowana wi kszo  takich substancji jest 
rozpuszczalna w wodzie. Nawet przy niewielkiej koncentracji w wodzie mo e by  kumulowana 
przez flor  i faun  morsk , powoduj c ich zagro enie lub ich drapie

 nie ma mo liwo ci okre lenia bezpiecznego limitu bioakumulacji. 
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W transporcie morskim stosowane s  procedury oceny zagro e . Ka da z substancji 
mog cych znale  si  w obrocie morskim ma przypisan  charakterystyk  zagro e . Umo liwia to 
ocen  ryzyk zwi zanych z ich awaryjnymi uwolnieniami do rodowiska morskiego. Od 2007 roku w 
pa stwach UE obowi zuje Postanowienie REACH, ustanawiaj ce przepisy dotycz ce substancji i 

 do obrotu i stosowania. Od 2018 roku ka da 
substancja wprowadzana do obrotu na terenie Unii Europejskiej b  zarejestrowana 
przez producenta lub importera w Europejskiej Agenc

Ze wzgl du na charakterystyk  oraz wra liwo  ekosystemu Zalewu Wi lanego oraz rzeki 
Elbl g konieczne b
niebezpiecznych na podstawie procedur oceny zagro e  Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IMO) oraz charakterystyk bezpiecze stwa chemicznego REACH.      

Najpowa du na potencjalne skutki dla 
rodowiska, b d  zdarzenia i awarie budowli hydrotechnicznych lub urz dze luzy, powoduj ce 

dzy Zatok  Gda sk  i Zalewem Wi lanym.  
Konstrukcja  i takie same wrota od 

strony Zalewu zabezpieczy wody Zalewu przed niekont
cych wzrost zasolenia, zmian

prawdopodobnie niewielk  zmian

y lanego do Zatoki 
Gda skiej to nale y liczy  si  z nieznaczn  zmian
jako

nych Zatoki Gda skiej.    
cia i likwidacji 

 W daj cej si  przewidzie cz ca Zalew Wi lany z Zatok
Gda sk  nie b dzie zlikwidowana. Spowoduje nieodwracalne zmiany w rodowisku naturalnym tzn. 
przerwanie ci ci Mierzei Wi eglugowy przez Mierzej  Wi lan
drogowym i mostowym b d dzie mo liwa ze wzgl du na 
konieczno  zachowania ci ci ruchu oraz zabezpieczenie 

skiej do Zalewu Wi lanego. 
 Ewentualnej likwidacji mo e by  poddany tor wodny, co b dzie polega  na samoistnym 
zamulaniu i zapiaszczaniu koryta toru. Doprowadzi to do powolnych zmian w batymetrii toru, spadku 

boko ci i powierzchni przekroju poprzecznego.  
 Nie przewiduje si g, ze wzgl du na 
funkcj  przeciwpowodziow  budowanych konstrukcji.  
08. I  PRZEDSI WZI CIA  RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY 
SKOWRONKI
 Ocen

wzi du na odmienn  lokalizacje mog  powodowa
 w wariancie Nowy wiat, Takie elementy jak tor wodny przez Zalew 
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Wi cia rzeki Elbl g), sztuczna wyspa oraz przebudowa 
koryta rzeki Elbl g, niezale eglugowego przez Mierzej  Wi lan
w Nowym wiecie lub w Skowronkach, b d  powodowa

, w tym na zdrowie i warunki ycia 
d  umiarkowane. Najbli sza zabudowa 

znajduje si  tu  przy planowanym kanale jest du y o rodek wypoczynkowy; 500 m w kierunku 
wschodnim zlokalizowane s  kolejne budynki mieszkalne. Z uwagi na s siedztwo obiektu 
turystycznego, uci liwo ci dla jego mieszka d  zwi zane z bezpo rednimi 

zanieczyszczenie atmosfery.  
 Mo liwe jest, eglugowego obiekt turystyczny utraci walory 
turystyczne i straci mo liwo  funkcjonowania. Mo e jednak sta  si
dla jednostek turystycznych przekraczaj eglugowy. Nale y podkre li e na etapie 
funkcjonowania prognozuje si ycia ludzi. 
08.2. Zagro enia zwi zane z mo liwo ci ci amunicji oraz szcz
ludzkich po II Wojnie wiatowej 

d  zbli one jak w przypadku wariantu Nowy wiat. 
a materialne 

 B dzie taki sam niezale enie od przyj eglugowego. 

 W strefie brzegowej Mierzei Wi lanej od strony Zatoki Gda skiej, w fazie budowy przewiduje 
si  nieznacz
Od strony Zatoki Gda cych wej
eglugowego w Skowronkach, w fazie funkcjonowania nast pi akumulacja brzegu po stronie 

brzegu po 10 latach w s m i cofni cie brzegu 
w s

Przewiduje si wu Wi lanego w fazie 
budowy i funkcjonowania. Nie b k zwi kszy 
si  obj to 3 wiat, poniewa  tor 
wodny na Zalewie Wi ne 

 brzegow  Zalewu b dzie zwi zane z budow  konstrukcji 
stanowiska oczekiwania przed wej ciem do biej w Zalew Wi lany ni  w 
przypadku wariantu Nowy wiat).  

iemne (JCWPd) 
 Przewiduje si  i funkcjonowania na 
warunki hydrogeologiczne Mierzei. Technologia budowy wraz ze luz  nie b
istotnego zagro

 powodowa  na warunki gruntowo-wodne.  
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 Bior c pod uwag  obecn  lokalizacj  uj  wody podziemnej i prognozowan  szeroko  klina 
a warunki eksploatacji uj  wody podziemnej.  

mog ce spowodowa du ym zasi gu 
 nr 17. 

lanego 
 Przewiduje si  w fazie budowy i 

 toru wodnego w wariancie Skowronki b dzie wi ksza o 1,4 km dlatego 
kszy si , w zwi zku z konieczno

czerpalnych i podczyszczeniowych na wi ksz  skal  ni  w wariancie Nowy wiat.  
 Elbl g 

 Elbl g b dzie w obu wariantach jednakowy. Zlokalizowanie kan
eglugowego w rejonie Skowronek lub Nowego wiatu nie b dzie w 

na rzece Elbl g. 

0010 Zalew Wi lany b d  podobne 
jak w przypadku wariantu Skowronki. 

W przypadku PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana ocenia si , e wyst pi znacz ce 
zas budowy i umiarkowane, negatywne 

Bior c pod uwag  rodzaj i skal  przedsi wzi stkowych 
e nale y stwierdzi , e najbardziej zagro onym 

elementem w obszarze PLH280007 b
niki kardynalne siedliska b dzie podobny jako w wariancie Nowy wiat, jednak 

dla wariantu Skowronki prognozuje si  wi ksz  ingerencj ksza powierzchnia 
ro linno ci podwodnej i szuwarowej oraz wi rednie. Ponadto, realizacja 
tego wariantu spowoduje utrat  stanowisk ramienic Characea
stanowisk  ramienicy zagi tej Chara connivens. 

liny, zwierz ta, grzyby i siedliska 

nieznacz cy. Wariant Skowronki charakteryzuje si  bogat norodn  biot
norodno norodnej dendroflory. Nie stwierdzono wyst

obj tych ochron  prawn wzi cia na mykobiot  b d  nieznacz ce. 
yst pi  znacz ce negatywne 

lanej. W zwi zku z konieczno ci  wylesienia dojdzie 
isk le  siedlisk 

szuwarowych. W wariancie Skowronki ubytek siedlisk 
ie jest nieznacznie silniejsze na ptaki zwi zane 
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z szuwarem trzcinowym i gatunkami b d cymi przedmiotami ochrony obszaru ptasiego Natura 
2000, ze wzgl du na znacznie wi ksz  ingerencj  tego wariantu w szuwar (ponad 3-krotn ). 

je l gowe i migruj ce ornitofauny 
nale y uzna nicuj ce; oba warianty s ci 

 na siedliska ichtiofauny, oceniono 
jako znacz ce, ze wzgl du na znacznie wi linno  podwodn . 

 w przedziale warto ci umiarkowanych.  
i b dzie takie samo jak w wariancie 

Nowy wiat.  
W fazie budowy nie wyst pi  znacz dowe. Na 

 w przedziale warto
warto ci granicznej. Powierzchnia ta cechuje si
Fizyczna likwidacja siedlisk, a tak e zagro enie zwi zane ze miertelno ci
skutkowa  wy szymi ni  w Nowym wiecie stratami, cho
spotykanych licznie w innych cz ciach regionu i kraju.  

y nie wyst pi  natomiast na etapie 
 w przedziale warto ci umiarkowanych. Powierzchnia w Skowronkach 

charakteryzuje si  najwy szymi walorami w aspekcie chiropterofauny. Nale y mie  jednak na 
uwadze e s  to zwierz ta regularnie si  przemieszczaj ce, o du zane ci le 
z jedn  lokalizacj .  

Nie zidentyfikowano znacz
podczas budowy jak i funkcjonowania przedsi wzi
przedsi wzi cia na herpetofaun  w wariancie Skowronki b dzie takie samo jak w wariancie Nowy 

wiat.  
pi  umiarkowane negatywne 

gowce l dowe. Powierzchnia w Skowronkach cechuje si  stosunkowo 
wysokimi walorami w aspekcie bezkr tan
siedliska wykorzystywane przez wyst puj ce tu do  licznie cenne gatunki.  

wzi cia na makrozoobentos w wariancie Skowronki 
b dzie takie samo jak w wariancie Nowy wiat. 

W wariancie Skowronki przewiduje si
jakie opisano dla wariantu Nowy wiat. 

Realizacja planowanego przedsi wzi cia w wariancie alternatywnym w fazie budowy nie 
b dzie si  wi e obiekty zabytkowe, w tym 
dziedzictwo kulturowe mo e przejawi  si redni i pozytywny w zwi zku z rozwojem 
turystyki w rejonie Zalewu Wi lanego. 
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kopu w wariancie Skowronki 
ono si  metod  analogii. Wielko dzie taka sama jak w 

wariancie Nowy wiat.  
09. P

eglugowego Nowy : 
- na siedlisko chronione *1150-1, 
- na ludzi, 
- na ichtiofaun , 
- na ssaki l dowe, 
- na nietoperze, 
- na bezkr gowce l dowe, 
- na zabytki. 

nice dotycz
ichtiofaun , gdzie w wariancie Skowronki oceniono znacz
wariancie Nowy przypadkach 

d  wi nice nie s  du e. 
wzi cia pod wzglsiedliska i gatunki 

Cecha Wariant 
Nowy wiat Skowronki 

Liczba chronionych siedlisk 6 7 
Powierzchnia strat bezpo rednich w 
siedlisku *1150-1 (ha) 

7,27 29,05 
redni na siedlisko *1150-1  (ha)  17,28 61,67 

Gatunki ro lin i zwierz cznika II 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG zagro one w 
wyniku realizacji przedsi wzi cia 

anka 
Rhodeus 
amarus

lnica wonna Linaria odora, anka Rhodeus 
amarus, koza Cobitis taenia

ci le chronionych do 
przeniesienia (transplantacji) 

4 7 
Wyst lin ci le 
chronionych, uznanych za 

ska i in. 200616
brak Ramienica zagi ta Chara connivens

Wi lanego w 2011 roku. Jest to jedno z 
(Brzeska i in. 201517), drugie stanowisko 

stwierdzono w Zalewie Szczeci skim. 

rdzono, e b dzie on wi kszy w 
wariancie Nowy wiat, ze wzgl du na konieczno  przeprowadzenia bada  ratowniczych 
stanowiska archeologicznego.  

                                               16 Siemi ska i in. 2006 17 Brzeska i in. 2015 
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- ludzi, 
lanej, 

- wody podziemne Mierzei Wi lanej, 
- ichtiofaun , 
- ssaki l dowe. 

 We wszystkich przypadkach jako korzystniejszy oceniono wariant Nowy wiat, jednak nie s
to du nice. W wi kszo
wariantu Skowronki podczas gdy wariant Nowy wiat oceniono jako nieznacz co negatywny. 

nice mi dzy wariantami Nowy wiat i Skowronki to: 
 w wariancie Skowronki ingerencja w najcenniejsze siedliska pod wzgl dem przyrodniczym 

(ro linno  wynurzona i podwodna, tworz ca siedlisko naturowe priorytetowe o najlepszych 
gowych i ichtiofauny) b dzie ponad 

3-krotnie wi ksza ni  w przypadku wariantu Nowy wiat (wariant Nowy 

 przy realizacji wariantu Skowronki nast pi likwidacja bardzo wra
krajowych stanowisk  ramienicy 

zagi tej Chara connivens;  
 w wariancie Skowronki stwierdzono wyst

nie wyst puje w wariancie Nowy wiat;  
 w wariancie Skowronki stwierdzono mo liwo  wyst pienia znacz cego negatywnego 

 w fazie budowy co jest zwi zane z lokalizacj  w obr bie cennego i 
wra liwego siedliska dla ichtiofauny, w wariancie Nowy 
jako powoduj ca umiarkowane zagro enia; 

e spowodowa  lokalne zaburzenia w wodach gruntowych Mierzei 
Wi liwo enie to 

e stwie wyst pienia, jednak w 
wariancie Skowronki  zagro enie to dotyczy terenu wra liwego - na granicy przedsi wzi cia 
znajduje si  du y obiekt turystyczny; w przypadku Nowego wiata nie ma w s siedztwie 

liwych na te zmiany; 
ksze uci liwo ci dla ludzi w wariancie Skowronki, 

ze wzgl du na bliskie s siedztwo zabudowy mieszkaniowej i turystycznej; 
 w bada  modelowych IBW PAN wynika, 

brzegowej od strony Zatoki Gda skiej, zwi zane z budow d  wi ksze ni  w 
wariancie Nowy wiat; 

 roboty czerpalne stanowi  obci enie dla ekosystemu Zalewu Wi lanego na etapie budowy 
szego o 1,4 km toru 

ksze obci enie rodowiska wodnego, ze wzgl du na 
konieczno ksz  obj to  urobku do 
wybrania, wi ksz  powierzchnie zaj to ci terenu o minimum 8,4 ha. 
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 Za wariant najkorzystniejszy rodowiskowo nale y uzna  wariant Inwestora z zastrze eniem 
 zawartych w rozdziale dotycz  minimalizuj cych i 

monitoringu. Wdro  zapobiegaj cych,  ograniczaj cych i 
kompensuj rodowisko, w tym przede wszystkim na 
ekosystem Zalewu Wi lanego i rzeki Elbl g, powinno zapewni
Zalewu Wi lanego. 
010. O
Plany rozwojowe Portu w Elbl gu 

wymagaj  odpowiedniego przystosowania toru wodnego oraz istniej cych nabrze y w obr bie Portu 
Elbl g. W Strategii rozwoju Portu18 ozwol  na 
jego aktywizacj
pomi dzy Polsk

dowych. Specjalizacje te wymagaj  realizacji inwestycji 
w obr bie Portu oraz inwestycji poprawiaj cych dost pno  do Portu. S  to mi dzy innymi: budowa 

enie terminala 
 i terminala nr 2 w Elbl gu, przystosowanie 

bienie istniej cego toru wodnego w obr bie Portu.  
zuj cymi ustaleniami planistycznymi miasta 

Elbl ga, nie powinien powodowa
przyrodniczo tj. dla akwenu Zalewu Wi lanego i jeziora Druzno, obj tych ochron  w ramach sieci 

ektywicznego rozwoju Portu zlokalizowane 
s
Roboty podczyszczeniowe na Zalewie Wi lanym   

ytkowania akwenu Zalewu Wi lanego mo e powodowa  kumulowanie si
 zwi zanych z prowadzeniem prac podczyszczeniowych na torach podej ciowych do 

istniej lanego z pracami czerpalnymi w ramach planowanego 
przedsi wzi da si  na Zalewie jednoczesn
prac biarek.  
 Orientacyjne ilo ci czerpanego urobku, cz stotliwo biarskich a 
tak e orientacyjn  prac od planowanego przedsi wzi cia przedstawiono w tabeli poni ej.  

Tabela 09. Skala prac podczyszczeniowych na Zalewie Wi lanym  
Lokalizacja prac 

podczyszczeniowych 
Ilo  urobku 

[m3] 
Cz stotliwo

prac 
Odl od 
planowanego 

przedsi wzi cia [km] 
Morski Port w Elbl gu ok. 20 tys.  Rocznie w granicach inwestycji 
Kamienica Elbl ska do 10 tys.  Rocznie  ok. 0,5 
Suchacz do 10 tys.  Rocznie ok. 0,9 
Tolkmicko do 30 tys.  Raz na 2 lata ok. 7,7 

                                               18 nansowania unijnego w ramach Kontraktu 
sko - mazurskiego na lata 2014-2020.   
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Lokalizacja prac 
podczyszczeniowych 

Ilo  urobku 
[m3] 

Cz stotliwo
prac 

Odl od 
planowanego 

przedsi wzi cia [km] 
Frombork do 40 tys.  Raz na 2 lata ok. 18,2 

ka do 6 tys.  Rocznie ok. 24,8 
Piaski do 8 tys.  Rocznie ok. 17 
Krynica Morska (port rybacki, 
basen pasa erski, marina) 

do 8 tys.  Rocznie ok.  5,4 
Tor do Nogatu i Szkarpawy do 100 tys.  Raz na kilka lat ok. 7,0 

   

 W przypadku jednoczesnego wykonywania prac zwi zanych z realizacj  planowanego 
przedsi wzi  torach podej
na Zalewie Wi lanym mo e nast pi atoki 
Elbl skiej. Presja mo e dotyczy  takich zjawisk jak: zmniejszenie przezroczysto ci wody, 

linno ci 
podwodnej i szuwarowej, efekt bariery dla ichtiofau
zagro enia mo na wyeliminowa
podczyszczeniowych.  
 Na etapie funkcjonowania inwestycji, nie przewiduje si
ze wzgl du na znacznie mniejsz  intensywno  na etapie budowy.  

cie planowanego przedsi wzi cia 
 Na terenie tla 

u wi ksz  aktywizacj  turystyczn  tego regionu 
w oparciu o turystyk  wodn . W ramach projektu zbudowano 3 przystanie eglarskie, w tym dwie na 

ce), oraz wykonano rozbudow  portu jachtowego w Krynicy 
Morskiej i rozbudow  portu eglarskiego w Elbl gu.  
 W grudniu 2016 roku z inicjatywy burmistrza Tolkmi

cy 
, kompleksow  koncepcj  rozwoju oferty turystycznej w oparciu o turystyk  wodn  na terenie 

gmin: Braniewo, Frombork i Tolkmicko, w zwi zku z planowan  budow cz cej 
Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk . 
 Budowa drogi wodnej mo e przyczyni  si  do powstania nowych mo liwo ci dla turystyki i 
rekreacji morskiej, co nale y traktowa  jako efekt pozytywny. Jednocze nie zwi kszony ruch 
turystyczny b dzie powodowa  wi ksz  presj  na obszary chronione w tym rejonie. Zwi kszony 

e doprowadzi  do niekontrolowanej 
okresie l gowym lub w okresach odpoczynku podczas migracji jesiennych i wiosennych. Mo liwa 
presja na ornitofaun  mo e zosta czonej z 
u ytkowania na Zalewie, w miejscu gdzie wyst puj  obecnie najwi

Decyzje rodowiskowe wydane w rejonie planowanego przedsi wzi cia 
 Opracowuj c niniejszy Raport wyst ane 
przedsi wzi cie oraz gmin s siaduj cych, a tak e do RDO  w Olsztynie i w Gda sku o wykaz 
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inwestycji zrealizowanych lub realizowanych mog cych powodowa  skumulowanie si
z planowanym przedsi wzi e w rejonie 
planowanego przedsi wzi cia uzyskano  w ci gu ostatnich 5 lat 13 decyzji rodowiskowych  
 Najwi ksze prawdopodobie  skumulowanych mo e wyst pi  na Mierzei 
Wi lanej w zwi zku z planowan  przebudow

dzie bezpo rednio przy granicy z planowanym przedsi wzi ciem. 
Przewiduje si  kumulacj  spowodowanych robotami ziemnymi, pracami budowlanymi, 
a tak
przedsi wzi ono, dne do budowy przedsi wzi cia powinny by

 wodn  wodn .  

Kumulowanie si  nie b dzie mie  znacz rodowisko, 
poniewa  przewiduje si , e roboty podczyszczeniowe na rzece Elbl g nie b d
przeprowadzane z du  cz stotliwo ci , ze wzgl du na specyfik

biana, utrzymuj boko  toru wodnego). Ponadto, prognozuje si  niewielki ruch 
jednostek na rzece (kilka dziennie). Prace utrzyman
planowane s  z cz stotliwo ci  raz na 2 lata, jednak w rzeczywisto ci s  prowadzone rzadziej, w 
miar  mo liwo ci finansowych. W zwi zku z powy szym nie przewiduje si  z 
planowanym przedsi wzi ciem.  
Inwestycje zwi zane z ochron  przeciwpowodziow
 W otoczeniu planowanego przedsi wzi cia zrealizowano oraz planuje si  realizacj  szeregu 
inwestycji poprawiaj cych bezpiecze stwo powodziowe. Wynika to z konieczno ci poprawy 
funkcjonowania systemu zabezpiecze  przeciwpowodziowych na obszarze 
rzeki Elbl g. Realizacja inwestycji przeciwpowodziowych w zlewni rzeki Elbl g i s siednich 
polderach nie powinna spowodowa  z ocenianym przedsi wzi ciem. 
Realizacja planowanego przedsi wzi cia przyczyni si  natomiast do poprawy bezpiecze stwa 
powodziowego w rejonie Wyspy Nowakowskiej. 
011. P

Planowane przedsi wzi dzie powodowa  transgranicznego 
rodowisko. Z przeprowadzonych analiz i prognoz wynika, e tylko w przypadku 

wariantu lokalizacyjnego Piaski (odrzuconego na wcze pi
znacz rodowisko.  
012. P C  WYMAGANIA, O 

. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY RODOWISKA 
Na etapie planowania przedsi wzi  - w odniesieniu do 

art. 143 ustawy Prawo ochrony rodowiska faz budowy i funkcjonowania: 
dy 

 lub erozj  konstrukcji; 
d  neutralne rodowiskowo, charakteryzuj c si

zagro e ,  



EKO-KONSULT 

73 

 olej hydrauliczny w urz dzeniach technicznych b dzie kr tych, 
b dzie okresowo wymieniany zgodnie z zasadami wynikaj
odpadach,  

 podczas eksploatacji energia elektryczna wykorzystywana b dzie przede wszystkim do 
zasilania urz dze  technicznych oraz o wietlenia terenu, 

biarskich zostanie ograniczony do szeroko ci toru wodnego, przyj tego dla 
miarodajnego statku morskiego, 

 woda na etapie eksploatacji b ych, 
i

bosmanatu/kapitanatu oraz pochodz ce z prac konserwacyjnych i remontowych, b d
segregowane i przekazywane firmom zewn trznym zgodnie z przepisami ustawy o 
odpadach,  

iu w osadnikach i separatorach 
ropopochodnych, odprowadzane b d  do odbiornika, 
cieki sanitarne z budynku bosmanatu/kapitanatu b d  odprowadzane do szczelnego 

nym, 
 obiekty budowlane poddawane b d  kontrolom stanu technicznego; urz dzenia techniczne 

b d  podlega  nadzorowi przez jednostki dozoru technicznego. 
012. O  MAJ CYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE I 

 NA RODOWISKO
rodowisko planowanej drogi wodnej w wariancie 

Inwestora, w fazach budowy i funkcjonowania, wykaza nicowanych 
 na cych.  

 Uwzgl dniaj c charakter i zasi  fazy budowy i 
funkcjonowania drogi wodnej Zatoka Gda g proponuje si  podj cie 
nast puj , maj cych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczania tych 

o mo liwo  wyst pienia negatywnego 

wzi cia umo liwia unikni
. W ramach procesu planowania inwestycji wykonano szereg analiz umo liwiaj cych 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan , 
lokalizacji sztucznej wyspy przeznaczonej na deponowanie urobku z prac czerpalnych oraz 
przebiegu toru wodnego w rejonie rezerwatu Zatoka Elbl ska.  
 Wyboru optymalnego (pod k ie 

eglugowy przez Mierzej  Wi lan  dokonano na podstawie wieloletnich bada
 waloryzacj tj. 

Skowronki, Nowy wiat, Przebrno i Piaski) wraz z ocen , przeprowadzono w Prognozie 
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cz cej Zalew 
Wi lany z Zatok  Gda sk 19 udost pnionej od kilku lat na stronie internetowej Urz du Morskiego w 

samych danych z 
bada li autorzy Prognozy. W wyniku 
przeprowadzonych analiz za najmniej korzystny rodowiskowo uznano wariant Przebrno. Natomiast 
wariantu Piaski nie mo na uzna  za racjonalny wariant alternatywny dla wariantu Inwestora 
poniewa : 

bie rosyjskiej cz ci Zalewu Wi lanego (np. 
przenoszenie zawiesiny poderwanej podczas prac czerpalnych); 

 wi ksz  utrat
si ci Mierzei Wi lanej oraz znacznie 
wi u; 

 wi ksze koszty budowy i utrzymania toru wodnego, w tym obci enia rodowiska 
przyrodniczego zwi zane z wi ksz  obj to ci biania toru wodnego (o ponad 
1 mln m3 na etapie budowy); 

enie drogi dost powej do Morskiego Portu Elbl g i zwi zane z tym wi ksze 
 toru wodnego na Zalewie w wariancie Nowy wiat wynosi 

10,3 km, a w wariancie Piaski 26,3 km). 
 ocen

eglugowego przez Mierzej  Wi lan : 
wiat, 

 Skowronki.   
 W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, wiat jest 

znego punktu widzenia, co oznacza, e 
eglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencj  w rodowisko i pozwala na 

unikni  opisanych w rozdziale 9. 
12.2. ZAPOBIEGANIE, RODOWISKO
 W toku prac nad Raportem stwierdzono, e planowane przedsi wzi cie mo e znacz co 

 na: 
 obszar Natura 2000 PLB280010 Zalew Wi lany (w zwi zku z mo liwo ci  wyst pienia 

 synergicznych tj. zwi  
eglugowego); 

 ekosystem rzeki Elbl g (etap budowy zwi zany z robotami czerpalnymi); 
eglugowego na Mierzei Wi lanej); 

 ekosystem wodny Zalewu w sytuacjach awaryjnych roz
substancji niebezpiecznych. 

                                               19Pawelec, 2015 
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h minimalizuj cych mo liwy negatywny 
cy jak i umiarkowany. Zaproponowano 

 kompensowa , kieruj c si  zasad , 
e prowadz dba

korzy to, e s wo 
ochrony rodowiska, gdzie w art. 3 ust. 8 kompensacj  przyrodnicz  definiuje si  jako 

 obejmuj ci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacj  gleby, 
zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupie  ro linno ci, prowadz

 ro linno ci, prowadz
rodowisku przez 

realizacj  przedsi wzi
Mo liwo  znacz g zminimalizowano 

do poziomu umiarkowanego, zalecaj iczy 
mo liwo  przedostania si  zanieczyszcze

na wyeliminowa , 
zredukowa  ani skompensowa . 
 Istotne zagro enie dla rodowiska zwi

ch w obr bie akwenu Zalewu Wi lanego. 
 Stwierdzono tak e, eglugowego mo e przyczyni  si  do rozwoju 
turystyki wodnej, a w konsekwencji do niekontrolowa

 okresie l gowym lub w okresach odpoczynku 
podczas jesiennych i wiosennych migracji. 
Siedliska chronione 

 W celu ograniczenia ubytku siedliska 1150-1 zaproponowano przeniesienie ro linno ci 
szuwarowej, z projektowanego toru wodnego w miejsca wskazane na rysunku 012. . Nale y pobra

lin szuwarowych: trzcina pospolita - ok. 70-80 % ud
pobranym materiale, oczeret jeziorny - ok. 10% udzi

lanego, w 
miejscach gdzie obecnie wyst puj
nasadze , nawi zuj , 
b linno tej od falowania i zm tnienia przez zwarty 

rodowiskach obserwuje si
bardzo du lin podwodnych oraz znacznie wy sz  liczb
zoobentosu).   
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Rysunek 012. Proponowane miejsca przesadzenia szuwaru, pozyskanego z toru wodnego 
otomap brzegu morskiego (2016), Urz du Morskiego w 

Gdyni  

 W toku oceny stwierdzono, e planowane przedsi wzi cie nie b dzie znacz co negatywnie 

rodowiskowych tj. utrzymania stanu po redniego mi
cie ro linno ci wynurzonej z toru 
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wodnego rzeki Elbl linno ci 
 kilkudziesi bie tego 

samego osiedliska tj. w Zatoce Elbl ciank
szczeln  lokalizacj  miejsca przesadzenia trzciny pokazano na rysunku 014 

 rozdziale 13.2.2. Ichtiofauna, poniewa
dzie jednocze  mo liwo anki. 

ce i kompensuj
 Niewielkie straty bezpo rednie wyst pi
w ramach sieci Natura 2000. Fizycznej likwidacji ulegnie ok. 0,35 ha wydmy. Mo liwe jest 
zachowanie 0,32 ha wydmy w obr bie planowanej inwestycji (rys. 013). W zwi zku z tym 

ce polegaj
 w obr bie budowy, a nie jest konieczna ich likwidacja. Wygrodzenie wysokie, 

drewniane nale y wykona  przed rozpocz ciem budowy oraz zamie ci  na nim informacje: 

Rysunek 013. Siedlisko 2130 na tle zagospodarowania terenu inwestycji 
enia integralno ci tego siedliska w 

obszarze, ani zagro e nie b dzie to 
znacz  o 
charakterze kompensacji przyrodniczej, tj. odtworzenie siedliska wydmy szarej w miejscach, gdzie 
procesy sukcesji naturalnej lub antropogenicznej sp
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ba ieszane i bory na wydmach nadmorskich) 
poprzez cofni cie tej
ba niele nych. Wybrane 

 si  w rejonie Sztutowa, K
Ichtiofauna  
 Po zako le  i 
przenie  do Zalewu mo liwie jak najwi ksza ilo  ryb znajduj cych si tym 

 wykonane przy nadzorze ichtiologicznym. 
 Roboty czerpalne w rejonie zinwentaryzowanych tarlisk prowadzi

podczyszczeniowych. 
do 15 czerwca w rzece Elbl g, w celu 

umo w toni wodnej). 
Przeniesienie ro lin wynurzonych z rzeki Elbl g w rejon Zatoki Elbl anki) 

 na celu ograniczenie mo
ciowego odcinka rzeki Elbl g ro linno ci i bentosu w 

miejsce s siaduj ce z torem wodnym w s siedztwie rezerwatu Zatoka Elbl ska. Zaplanowano 
nast puj

 utworzenie pasa ro linno ci wynurzonej i zanurzonej posadowionego na skarpie przy 
ciance szczelnej zaprojektowanej od strony Zatoki Elbl ci ok. 

e zostanie 
przygotowane z piasku pozyskanego z Mierzei Wi lanej; ro linno  b dzie przesadzana w 
pierwszej kolejno ci z lewego brzegu rzeki Elbl g (od PGW do LGW), a tak e ze stref 
brzegowych rzeki Elbl  od LGW; wraz z ro linno ci  do siedliska przenoszona 
b dzie cz Elbl g (ok. 40%).  

e liwi  wlewy wody 
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tu Zatoka Elbl ska 

Ornitofauna 
zane z realizacj  inwestycji 

w obszarach przylegaj cych do szuwaru na Zalewie Wi lanym, b d  ro linno cej,  
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powinny by cznie poza okresem l gowym (1 kwiecie - 15 sierpnia). W okresie 
l biarskie na Zalewie dopuszcza si ci nie mniejszej ni  500 m od 
granicy szuwaru.

 polegaj cych na przeniesieniu siedliska szuwaru 
nast pi jego odtworzenie, co b dzie sprzyja
siedliskiem l gowym. 

czonej z u ytkowania o powierzchni 15 km2

Przebieg osi inwestycji znajduje si
gowym na Zalewie. Ruch jednostek na torze nie b dzie 

to jednak, e inwestycja 
 wzrost ruchu jednostek mniejszych, co poci gnie za sob  wzrost antropopresji 

li. 
ce wyst cznie z 

u ci ostoi (Zalewu Wi cznej 
powierzchni 15 km2 czony b cych, a tak e 

cznie).  
Proponuje si czenie analizowanego fragmentu akwenu z u ytkowania na 

miast w okresie funkcjonowania toru 
wodnego dopuszcza si puj cych warunkach: 

 uzyska  zezwolenie (licencj
w tym obszarze; 

 dopuszcza si narz
y); 

czeniem okresu od czerwca do wrze nia, tj. w okresie zwi kszonej presji turystyki 
wodnej. 

est wzgl
a ichtiofaun  b dzie niewielkie, gdy

narz dzia te zapewniaj  dobr  prze ywalno
ochronnym, co nie zawsze jest mo onadto 
wybieranie ryb z tkiem okresu wysokich 
temperatur), co ograniczy ruch jednostek rybackich na obj czeniem obszarze, 
zmniejszaj dzia jest 
zjawiskiem rzadkim. Dodatkowo obecno liwi wi ksz  kontrol  przestrzegania 
zakazu przez inne jednostki (np. turystyczne) oraz 

czonego z u ytkowania nale y wykona  przed rozpocz
przebywania na zbiorniku nie b d  niepokojone.  

Aby mo  oznakowanie tego obszaru 
cych rozstawianych przed sezonem turystycznym (informacje o zakazie 

du na ochron  ornitofauny) oraz wprowadzone do map nawigacyjnych. Zakaz 
powinien zosta  wprowadzony w trybie Rozporz dzenia Dyrektora Urz du Morskiego. 
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cznie z u ytkowania na tle ro linno ci 
wynurzonej i zanurzonej 

Realizacja bud dla ohara 
 Proponuje si  umieszczenie bud na planowanej sztucznej wyspie na Zalewie Wi lanym oraz 
w uj ca si  w administracji Urz du Morskiego w Gdyni)  

gowych (np. w rejonie uj cia 
powania grupy 3-6 par), co w przypadku zasiedlenia 

na znacz cy wzrost sukcesu l gowego gatunku na zbiorniku (ostoi istotnej w skali kraju dla tego 
gatunku). 

k ko nych 
h 

nast kowych, zwi zany z zaprzestaniem u ytkowania pastwiskowego i 
wzi cia na Zalew 

Wi ej wyspy, w kierunku siedlisk 
lanym z urobku czerpanego z nowego toru 

wodnego, ze wzgl  powierzchni , ma docelowo sta  si  optymalnym miejscem dla 
esie l  w okresie migracji 

sezonowych. Nale y oczekiwa , e po wybudowaniu wyspy i poro ni
trzcinowym, w strefie przej ciowej znajd ube 

dzie nieme (oba b d ce przedmiotami ochrony). Sama wyspa b dzie stanowi  miejsce do 
odpoczynku i d cych przedmiotem ochrony w 
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wistun, krzy eniec, cyranka, cyraneczka 
d cych przedmiotami ochrony (g

i zbo owe). Planowe prowadzenie siedliska wyspy w kierunk k ko nych, doprowadzi 
do znacz cego wzrostu koncentracji w okresie migracji gatunk cych w 

d cych przedmiotem ochrony obszaru.  
 Odpowiednio zagospodarowana wyspa mo  na wzrost liczebno ci i odbudow
populacji l d cych (kropiatka, zielonka) i nie b d cych przedmiotami 

nych i obecnie zmniejszaj cych liczebno  w regionie pomorskim z 
powodu utraty siedlisk i drapie i  powstanie 
l gowisk krwawodzioba, czajki, kszyka. Realizacja powy e  spowoduje znacz cy 
wzrost liczebno  szeregu cennych 

ci skutkuj cej 
chrony obszaru, a tym samym 

podwy szenie rangi i znaczenia obszaru Natura 2000. Zmniejszenie powierzchni Zalewu zaj tej 
przez wysp  nie spowoduje znacz d ce 
przedmiotami ochrony. Wskazana lokalizacja wyspy znajduje si  w miejscu o niewielkim znaczeniu 

gowym jak i migracji w obr bie Zalewu Wi lanego. 
Inne gatunki zwierz t 

 Wycink  drzew prowadzi  w okresie pozal gowym pod nadzorem ornitologa
operzy 

spowodowane wycink  drzew, mo e by
inwestycji skrzynek dla nietoperzy w minimalnej liczbie 100 sztuk; aby zminimalizowa
potencjalny efekt bariery dla nietoperzy wskazane jest aby o

liwie najcieplejszej barwy.
 Zaleca si

zostawionych 
bez o wietlenia; zmniejszy to powierzchni  bariery jak  stanowi otwarta przestrze . 

 Zaprojektowano zej cia dla zwierz t (tzw. brody) ze zniwelowanym k tem nachylenia brzegu 
- po dwa zej one vis a vis w rejonie luzy oraz 7 zej  dla zwierz t na rzece Elbl g. 
 Zaleca si  nasadzenie zieleni naprowadzaj cej gatunki rodzime, 
owocuj ce, mog ce stanowi  miejsce erowania migruj

Kompensacja ubytku powierzchni rezerwatu Zatoka Elbl ska 
 W zwi zku z zaprojektowaniem cianki szczelnej odgradzaj cej rezerwat od planowanych 

ro e
 pojawi  w wyniku zwi kszonego ruchu jednostek w fazie budowy i funkcjonowania 

(zwi kszone falowanie) oraz w wyniku zagro e  zwi
 Zasi g inwestycji obejmuje 5,64 ha powierzchni rezerwatu, jednak faktyczna ingerencja 
(likwidacja siedliska) nast ostanie zachowana i 
nie b zanym z faz  budowy (zasi g inwestycji pokazuje zasi g 

d  powodowa  na rezerwat). 
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 W zwi zku z fizyczn  likwidacj kowych rezerwatu Zatoka Elbl ska, 
zaproponowano powi /1 i 28/2 obr b 

 siedlisko 
kowe bezpo rednio s siaduj ce z powierzchni

w fazie budowy toru wodnego na 
Zalewie Wi  ochron
ograniczy  mo liwo  rozprzestrzeniania si
czerpalnych mo na wyeliminowa  lub istotnie ograniczy  zm tnienie wody i pogorszenie jej 

odniesiono do konkretnych 
czego punktu widzenia i wra liwe na 

kszonej zawarto ci zawiesiny w wodzie (rys. 016).  

Wi lanego  

 Opracowanie i wdro ywane jest jako 
jedno z wa niejszych zalece  w Wytycznych Komisji Europejskiej z 2011 roku20, w zwi zku z 
dostrze zku z konieczno ci  ochrony 

ej atrakcyjno
funkcji portowych. Maj rzyrodnicze 

 na zidentyfikowanych najistotniejszych 

                                               20 Guidance document. The implementation of the Birds and Habitats Directives in estuaries and costal zones 
with particular attention to port development and dredging, European Commission, 2011 
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liwo ci rodowiska Zalewu Wi lanego i Zatoki Elbl skiej. 
Wytyczne powinno si  stosowa jami w fazie 
funkcjonowania. 

 na Zalewie Wi lanym i rzece Elbl g 
 W okresie l gowym (od 1 marca do 31 sierpnia, ewentualnie po dopuszczeniu przez 

ch w oddaleniu minimum 500 m od 
ym pomiarem zawarto ci tlenu  w 

wodzie (przybli ony kilometra
okresie l gowym to 19+750-20+500 oraz  9+500-11+000). Pomiary nale y prowadzi  w 

ci ok. 25 m oraz 100 m od miejsca refulowania, w kierunku zawietrznym (czyli w 
aktualnym kierunku rozprzestrzeniania si  zawiesiny) oraz min. 500 od miejsca refulowania 
w kierunku nawietrznym (jako punkt referencyjny). Je eli minimum, ustalone dla ichtiofauny 
zostanie przekroczone nale y wstrzyma  roboty czerpalne, poniewa
przy niskim naturalnym poziomie natlenienia wody mo e prowadzi  do ni  ryb. Roboty 
mo na wznowi cenia wody. 

 W najcenniejszych przyrodniczo fragmentach Zalewu (w rejonie km 19+750-20+500 oraz 
9+500-11+000 toru wodnego tj. plus 500 m buforowej strefy) nie wolno prowadzi
czerpalnych w okresie l gowym (od 1 marca do ko ca sierpnia, ewentualnie termin mo na 

 po konsultacji z ornitologiem). 
 W rejonie Zatoki Elbl skiej uszczelni  kurtyn

mo liwo
 Na rzece Elbl g nie prowadzi zerwca 

ze wzgl anki. 
biarek wyposa onych w czerpaki lub ssaki ograniczaj ce tworzenie si

zawiesiny tzn. wyposa one w klapy zamykaj biarek 
ss

 Zastosowanie na Zalewie ruroci rednich pompuj cych urobek bezpo rednio 
biarki na sztuczn  wysp . Nale y kontrolowa  szczelno  ruroci

nie doprowadzi
 Zakaz stosowania szaland z nieszczelnym dnem. Szal biarki nasi bierne mog

by  dopuszczone je eli b d kach nie 
mo e si  wylewa  podczas transportu. Nale y kontrolowa

eli jest to technicznie mo liwe. Podczas prac czerpalnych 
wykonywanych w akwenach charakteryzuj cych si  wyst powaniem wra liwych siedlisk 
zalecane jest stosowanie kurtyn w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania si  zawiesiny 
osadowej w toni wodnej. Kurtyny, przy pracach czerpalnych wykorzystywane s   na szerok
skal  w wielu krajach. Konstrukcj  typowej kurtyny przedstawiono na rysunku 
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ilt-curtains-turbidity-barriers.html 
Efektywno  zastosowania kurtyn w du ej mierze zale
hydrologicznych. W idealnej sytuacji (brak wyst powania pr
ograniczenia rozprzestrzeniania si  zawiesiny mo e osi ga  warto

 skuteczno . 
do wiadczenia powinien zastosowa

konstrukcj kszym stopniu zabezpieczy rodowisko Zalewu przed 
rozprzestrzenianiem si  zawiesiny. Zaleca si  przy pracach czerpalnych stosowa  kurtyn  z 
dodatkowym zabezpieczeniem dolnej cz enia, tak aby unikn

dzie si  podnosi  uwalniaj trz. 

przedstawiono na rysunku 017. 

rodowiskowy. 
Osady rzeki Elbl g 
 Konieczne jest przyj cie innego sposobu post powania z osadami rzeki Elbl g, ni

je si  ustabilizowanie wierzchniej warstwy 
z np. iniekcj

odpowiednimi zwi liwo ci przedostania si
zanieczyszcze
Post powanie z wodami balastowymi 

W dniu 8 wrze ycie Konwencja o Kontroli i Post powaniu ze 
Statkowymi Wodami Balastowymi. Obecnie trwaj  prace legislacyjne zmierzaj ce do wprowadzenia 

cia w ycie odpowiednich regulacji zaleca si  jako zasad
jemno ci 400 BRT i wi cych na 

Zalew Wi lany: 
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 przeprowadzenia przegl dzynarodowe 
wiadectwo Post  zarejestrowane przez 

administracj  Konwencji b d
zgodno  i mo e by  konieczne przeprowadzenie przegl du dla wydania dokumentu 
zgodno ci;  

powania z Wodami Balastowymi; 
 prowadzenia ksi
 post powania z wodami balastowymi podczas ka dego rejsu, poprzez ich wymian  (lub 

oczyszczenie przy u wych). 

 W obwodzie wyspy konieczne jest utworzenie obni e
tnienia wody proponuje si  zastosowanie urz dze  lub innych 

rozwi za  ilo cych z wyspy (np. kaskady albo 
osadnika). W celu ograniczenia zm tnienia wody proponuje si  zabudowa  przelewy 
zaprojektowane w sze ciu miejscach w obudowie wyspy, systemem kaskad z w
zawieraj cych piasek oraz kaskadowo nasadzan  ro linno  szuwarow . Ma to na celu 

cenie zawiesiny oraz absorbcj  przez ro liny substancji 
biogennych.  
 Po zako y wybra  z tego obszaru ichtiofaun .  
 Po zarefulowaniu wyspy b d  prowadzone systematyczne badania konsolidacji, osiadania i 
no no ci zgromadzonego urobku pod k tem dopuszczenia do u ytkowania wyspy. Ostateczn
decyzj  o dopuszczeniu do u ytkowania sztucznej wyspy (pola refulacyjnego) podejmie Projektant i 

. Do tego czasu wst p na wysp
nie b dzie dozwolony ze wzgl stwa. Konieczne b dzie zatem rozmieszczenie tablic 
ostrzegawczych. 
 Docelowo na wyspie nale y prowadzi  koszenie i gospodarowanie w kierunku uzyskania 

kowych. 
bie Mierzei Wi lanej 

 Nale y podj ytkowy poziom 
wodono
przeno ne oraz miejsca postojowe sprz tu powinny by  lokalizowane na powierzchniach 
utwardzonych. Nale y monitorowa eglugowego na 
soczew eglugowy. W tym celu, przed 
rozpocz ciem budowy, nale y wykona siedztwie Zatoki Gda skiej (jeden po 

kolejne dwa piezometry w centralnej cz ci Mierzei (po wschodniej i zachodniej stronie w od ci 
 Wi

ci ok. 20-30 m). W piezometrach nale y monitorowa
oraz zasolenie.  
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ycia ludzi i dobra materialne  
 Aby ograniczy  uci liwo ci zwi zane z faz
realizacyjnej, e transport zwi zany z budow eglugowego powinien odbywa  si
drog  wodn , przy czym w okresie wakacyjnym winno by  obligatoryjne w weekendy. 

bie rzeki Elbl g, co 
ograniczy ewentualne uci liwo ci zwi zane z obci kiego 
sprz tu budowlanego. 
 W rejonie istniej cych zabudowa  roboty budowlane prowadzi  tylko w porze dziennej. 
 W s siedztwie zabudowy nale y stosowa  sprz
 Roboty zwi zane z przebudow g prowadzone b d  w bliskim 
s siedztwie zabudowa , czasami bezpo rednio s siaduj  wykonanie 
przed rozpocz zanych z pogr aniem cianki szczelnej oraz kotwieniem, wykonanie 
dokumentacji fotograficznej wszystkich s siaduj cych zabudowa  wraz z ocen  wizualn  stanu 

 nie mo na wykluczy , siedztwie zabudowy 
mo e spowodowa rpalnych nie wyst pi takie 

 awaryjnych  
Nale y uwzgl dni  konieczno  ograniczania przestrzennego zasi gu rozlewu olejowego z 

u cego sprz tu do ich ustawiania oraz do odzysku 
e by  konieczne usuwanie oleju przy u

(atestowanych). Ich stosowanie wymaga wcze ycia.  
iebezpiecznych, nie ma praktycznych 

mo liwo  ograniczaj cych negatywne skutki dla ekosystemu 
morskiego. Pozostaje zatem, w oparciu o charakterystyk  bezpiecze stwa chemicznego REACH, 
wyeliminowa  z transportu morskiego do i z Elbl ga, substancje toksyczne lub podlegaj ce 

 w obrocie morskim, powinny by
weryfikowane z wykorzystaniem wytycznych Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).   
014. P  PLANOWANEGO PRZEDSI WZI CIA
 Zaproponowano przeprowadzenie monitoringu przedinwestycjnego, monitoringu fazy 
budowy i poinwestycyjnego. Celem monitoringu jest k ania zalece
niniejszego Raportu oraz zebranie informacji przyro
planowanego przedsi wzi cia na rodowisko, w tym na obszary Natura 2000 i skuteczno ci 

 minimalizuj cych. Poni ej zestawiono propozycje monitoringu  
Lp. Etap Monitorowany komponent 

rodowiska/zagro enie 
Okres prowadzenia 

bada
Odpowiedzialny

1 Etap budowy i 
poinwestycyjny 

Szuwar przenoszony w ramach 
budowy. Odtworzenie pasowego 

linno ci 
W czasie budowy a 
nast pnie przez 5 lat Przyrodniczy 

Inwestora i 
Inwestor 

2 Etap budowy i 
poinwestycyjny wydmy szarej , wygrodzenie 

wydmy szarej 
W czasie budowy, a 
nast pnie co roku przez 

cznie 10 lat 
Przyrodniczy 
Inwestora i  
Inwestor 
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zako
sztucznej wyspy, monitorowanie 
zawarto ci tlenu w wodzie podczas 

Przyrodniczy 
Inwestora 

4 Poinwestycyjny Ichtiofauna na Zalewie oraz stopie
wykorzystania siedlisk z 
przesadzon   trzcin

3 lata po zako
Przyrodniczy 
Inwestora 

5 Poinwestycyjny  Badania liczebno ci i 
rozmieszczenia ryb na Zalewie i w 

 rzekie Ebl g. 
Rok po wykonaniu 
inwestycji i 3 lata po  Przyrodniczy 

Inwestora 
6 Przedinwestycyjny,

etapu budowy, 
poinwestycyjny  

Badania rozmieszczenia i 
liczebno ci ornitofauny na Zalewie 
Wi lanym przed, w trakcie i po 
realizacji przedsi wzi cia 

2018, w czasie trwania 
budowy, nast pnie 
przez 5 lat 

Przyrodniczy 
Inwestora, 
Inwestor 

7 Etap budowy, 
pioinwestycyjny 

Badanie ornitofauny Zatoki 
Gda skiej 

W momencie budowy 
zako czeniu budowy 

Inwestor 

8 Poinwestycyjny Migracje wiosenne i jesienne na 
kanale eglugowym i kontrola 
budek dla nietoperzy 

1, 3 i 5 lat po 
zako czeniu budowy 

Inwestor 

9 Przedinwestycyjny 
Poinwestycyjny (codzeinne) oraz zmiany 

zawarto
s eglugowego (6 

Przed rozpocz ciem 
budowy na Mierzei, a 
nast pnie co 2 miesi ce 
przez 10 lat 

Przyrodniczy 
Inwestora, 
Inwestor 

10 Poinwestycyjny Kontrola stopnia konsolidacji 
sztucznej wyspie w cel 

Raz w roku do czasu 
konsolidacji 

Inwestor 

lanego 

stanowiska oczekiwania) 

2 razy w roku w jednym 
punkcie pomiarowym 

stanowiska oczekiwania 

Inwestor 

rodowiskowy etapu budowy i monitorowanie zaleconych  minimalizuj cych 
 Okres budowy powinien by  stale nadzorowany pod k tem ochrony rodowiska i powinien 
obejmowa : 

erpalnych 
zawartych w niniejszym Raporcie; 

l
Pa stwowych pod nadzorem ornitologa i chiropterologa);  

- kontrol
- kontrol budowa  wsi Nowakowo 

i Nowe Batorowo pod k t w tym 
rejonie w porze nocnej; 

- kontrol nast
adaptacj ; 

- kontrol
niej nasadzenie ro linno ci szuwarowej z rzeki Elbl ami); 

- kontrol  przenoszenia ro lin chronionych przed rozpocz
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- lokalizacj  zaplecza budowy, w tym kontrol
ci miejsc parkowania maszyn i miejsc tankowania; 

- kontrol  sposobu post powania z wierzchni  warstw g 
- szczelno  sztucznej wyspy przed rozpocz
- zawarto ci tlenu w punkcie referencyjnym oraz w s

Zalewie Wi lanym; 
- szczelno ci ruroci cych refulat na sztuczn  wysp  oraz szczelno ci barek 

przewo cych urobek; 
- ocen ci i skuteczno ci stosowania kurtyn podczas prac czerpalnych; 
- kontrol  zm

sztucznej wyspy; 
- sposobu prowadzenia i kontroli miejsc zawieszenia budek dla nietoperzy; 
- kontrol  zmierzaj  4 

powierzchniach; 
znej wyspy (po zamkni ciu grobli z 

geotub); 
- kontrol  lokalizacji, sposobu wykonania oraz posadowienia bud dla ohara; 
- kontrol

zachodz cych na wyspie (czy naturalna sukcesja nie powoduje, e siedliska nie b d
kowych); 

- kontrol  nasadze  naprowadzaj eglugowym; 
- kontrol bie wydmy szarej (w trakcie prac 

przy kanale eglugowym);  
- kontrol  od strony Zatoki Gda skiej, z uwzgl dnieniem 

zagro e  dla zmieraczka pla owego. 
Analiza porealizacyjna 

Ze wzgl du na niepewno wzi cia na 
 pro rodowiskowych z jednoczesnym 

monitoringiem ich skuteczno ci. Cz  b
zako ciu fazy u ytkowania drogi wodnej. S
zwi  przede wszystkim: 

- ornitofanuny, 
- siedlisk naturowych, 
- ichtiofauny, 

eglugowego, 
k ko onego 

urobku, 
czonego z u ytkowania obszaru 15 km2 w zachodniej 

cz ci Zalewu Wi lanego. 
Wyniki monitoringu przyrodniczego i hydrogeologicznego powinny stanowi  podstaw  do wykonania 
analizy porealizacyjnej po 5 latach od zako czenia inwestycji (uwzgl dniaj cej wyniki 3- i 5- letniego 
monitoringu). A nast cej analizy porealizacyjnej po 10 latach. 
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015. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY RODOWISKOWO
 Za wariant najkorzystniejszy eniu 
wdro  minimalizuj cych i kompensuj rodowisko 

rodowiska 
eglugowego w rejonie dawnej osady Nowy wiat 

spowoduje najmniejsze mo  Mierzei Wi lanej 
i Zalewu Wi lanego.  
016. OBSZAR OGRANICZONEGO U YTKOWANIA
 Nie ma podstaw do stwierdzenia mo liwo ci rodowiska w 
odniesieniu do nat enia pola magnetycznego w wyniku funkcjonowania instalacji 
radionawigacyjnych, radiokomunikacyjnych lub radiolokacyjnych. 
017. ANALIZA MO ZANYCH Z PLANOWANYM 
PRZEDSI WZI CIEM 

Planowane przedsi wzi cie b niejsze z nich to: 
 konflikt egzystencjonalny, zwi zany ze sprzecznymi interesami mieszka

 realizacj  inwestycji jako zagro enie dla turystycznego 
funkcjonowania miasta oraz mieszka
widz  w realizacji inwestycji szans  na impuls rozwojowy; 

 konflikt na tle przyrodniczo- rodowiskowym spowodowany ingerencj  w  cenne zasoby 
przyrodnicze, krajobrazowe oraz u lanej 
i Zalewu Wi lanego. 

 Oba wymienione konflikty s  nierozwi zywalne i tylko w pewnym zakresie mo liwe do 

 Podczas prac na Raportem zidentyfikowano potencjalny konflikt z grup
ci K ty Rybackie, dotycz cy zaproponowanego w niniejszym 

czenia z u ytkowania (w tym u ytkowania rybackiego), fragmentu Zalewu Wi lanego 
o powierzchni 15 km2 nitofauny i ichtiofauny. 
 Ze wzgl du na konfliktogenno  planowanego przedsi wzi cia Urz d Morski w Gdyni od 
wielu lat organizuje spotkania z lokaln ci e z 
rybakami, prezentuj c post py prac nad przedsi wzi ciem i konsultuj zania.  
 Z przeprowadzonych konsultacji na etapie Prognozy wynikaj  nast puj ce wnioski: 

 mieszka aj , e przedsi wzi cie jest 
nieuzasadnione ekologicznie, spowoduje degradacj rodowiska, za  mieszka cy w 
przypadku katastrofy ekologicznej nie otrzymaj  zwrotu korzy ci maj tkowych; 

 najwi zpo rednio zwi zanych z eglug , 
znaj cych specyfik  Zalewu Wi lanego; 

eglugowego uznano Nowy wiat i Skowronki.  
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018. WSKAZANIE TRUDNO CI WYNIKAJ
WIEDZY

 w ostatnich latach oraz 
zastosowania nowoczesnych narz dzi prognozowania takich jak modelowanie matematyczne, w 
toku prac nad Raportem zidentyfikowano kilka istotn  to: 

 ryzyko mo liwych zdarze  awaryjnych o charakterze losowym; pojedyncze zdarzenie z 
cznych mo e stanowi  katastrofalne 

zagro enie dla ekosystemu Zalewu Wi lanego; 
 mimo obszernych i wieloletnich bada

obarczone jest pewnym ryzykiem; zaproponowany monitoring ornitofauny oraz zasi g 
liwi, opart  o 

fakty, ocen lanego i rejon Zatoki 
Elbl skiej; 

d biania, ze 
wzgl du na bardzo du e rozmiary oraz konstrukcj  w specyficznym gruncie jakim s
Zalewu, stwarza ryzyko zwi zane z zachowaniem si  konstrukcji i zapewnieniem jej 
szczelno ci oraz sposobem zagospodarowania, po trudnym do okre lenia czasie 

 dla potrzeb prognozy zmian morfometrii Mierzei Wi lanej w wyniku powstania konstrukcji 
hydrotechnicznych na Zatoce Gda skiej oraz na Zalewie Wi lanym wykorzystano 
modelowanie matematyczne; wyniki modelowanie wskazuj  na brak istotnych zagro e , 
jednak nale y pami ta , ryzykiem 
zwi zanym np. ze zmianami klimatu; 

 kolejnym aspektem o du ej niepewno ci jest tempo zamulania toru wodnego na Zalewie 
Wi lanym ; 

 do istotnych i trudnych do prognozowania zagadnie  nale
balastowych i zagro cych. 

Wnioski 
  Planowane przedsi wzi cie w wariancie Inwestora b dzie powodowa nicowane 

krajobrazowe stwierdzono znacz i jest to 
na skompensowa  ani zminimalizowa . 

W fazie budowy stwierdzono ponadto: 
 mo liwo  znacz g,  w zwi zku z tym 

graniczy to zagro enie tj. wykonanie 
bezpiecznego usuni ciwymi robotami 
czerpalnymi; 

 mo liwo  litologiczne na Zalewie 
Wi lanym i Mierzei Wi lanej, na wody Zalewu Wi lanego, siedliska i gatunki chronione w 
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obszarze PLH280007 i przedmioty ochrony ostoi ptasiej PLB280010; na ichtiofaun , 
nietoperze, makrozoobentos Zalewu, warunki migracji norodno  oraz na zabytki. 

 W fazie funkcjonowania stwierdzono: 
 brak znacz rodowisko, 
 mo liwo  wyst  na: procesy litologiczne na 

Zalewie Wi lanym, wody Zalewu Wi lanego, rzek  Elbl g, siedliska i gatunki chronione w 
obszarze PLH280007, bezkr gowce l norodno  biologiczn  i korytarze 
migracyjne. 
Stwierdzono mo liwo  wyst pienia znacz

ochrony obszaru PLB280010 w wyniku prawdopodobnego zwi
Zalewu Wi
ekoregionie, w tym przede wszystkim presji turystyk

czonej z u cznej 
powierzchni 15 km2  obj te ochron  miejsca najwi kszych koncentracji 
ornitofauny w ostoi. 

Przeprowadzona ocena lokalizacji sztucznej wyspy na Zalewie Wi e jej 
rodowisko przyrodnicze poniewa  wybrana 

nicowana pod k tem makrozoobentosu i pozbawiona ro linno ci 
podwodnej; nie spowoduje tak e zagro enia dla przebudowy linii brzegowej Zalewu Wi lanego. 
 Ingerencja w rezerwat Zatoka Elbl ska zwi zana jest z konieczno ci  poprawienia 

g w rejonie mostu w Nowakowie. Obszar rezerwatu 
odgrodzony zostanie od zagro e  pojawi  w wyniku zwi kszonego ruchu 
jednostek w fazie budowy i funkcjonowania (zwi kszone falowanie) oraz w wyniku zagro e
zwi

 i siedliska oraz zminimalizowanie 
mo pstwie m.in. rozwoju rekreacji i turystyki 
wodnej oraz transportu wodnego. Do najwa  ograniczaj cych 

wa  skumulowanych 
: 

czenie z u ytkowania obszaru Zalewu Wi lanego w zachodniej cz
inwentaryzacji wyst
stwierdzono obfito

 przeniesienie szuwaru stanowi cego istotny przyrodniczo element siedliska *1150-1 w inne 
ci Zalewu Wi

to b
 wprowadzenie Wytycznych Przyrodniczych Prowadzenia Prac Czerpalnych do 

 post powania podczas prowadzenia 
 wodnej; Wytyczne nawi zuj  do 
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ograniczenia czasowe oraz technologiczne zwi zane z prowadzeniem tych prac; 
 etapowanie realizacji przedsi wzi

na sztucznej wyspie w powi
Rekomenduje si  etapow  realizacj  przedsi wzi

etapu budowy na rodowisko przyrodnicze, w tym przede wszystkim na ekosystem Zalewu 
Wi lanego:

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  z jednoczesn  budow

Etap 2 Rozpocz lanym i rzece Elbl g po potwierdzeniu 
szczelno ci i stabilno

 Osady denne Zalewu Wi lanego i rzeki Elbl
niniejszego Raportu (2017 rok). Ponadto niezale

 w Gda
Zalewie i rzece Elbl g (2016 r.). Wnioski z przeprowadzonych bada  s  zbie ne i mo na je 
podsumowa  nast puj co: 

ci, zawieraj cy 
znaczne ilo ci materii organicznej, 

 zawarto  metali ci kich w osadzie, a tak  organicznych PCB i 
PAH nie przekracza dopuszczalnych norm, 

  w osadach zdeponowane s  du
Elbl g ich koncentracje s  najwy sze; 

zwi  wi ksze ni  w 
bszych warstwach osadu. 

 Uwolnienie wierzchniej, nieustabilizowanej warstwy
(resuspensja), mo e spowodowa e, zale nie od 

 rezerwatowi Jezioro Druzno lub rezerwatowi Zatoka 
Elbl ska. Wyst pienie tego zjawiska jest bardzo prawdopodobne, tym bardziej e wody rzeki Elbl g 
charakteryzuj  si
poprzecznym rzeki  mo e skutkowa miertelno ci ywych w obr bie rzeki Elbl g i w 
Zalewie Wi lanym w rejonie uj cia rzeki lub w jeziorze Druzno. Dlatego rekomenduje si  usuni cie  

g po wcze niejszym ustabilizowaniu przed 

 Istotne zagro enie dla rodowiska zwi
ch. Trudno obecnie prognozowa  skal  i 

skutki takiego zdarzenia, ale w niesprzyjaj cych okoliczno ciach mog  nosi  znamiona katastrofy 
ekologicznej. Ze wzgl du na potencjalne skutki dla ekosystemu wodnego w wyniku powa niejszego 
rozlewu olejowego, nale y wyposa y  bosmanat/kapitanat w awanporcie na Zatoce Gda skiej oraz 
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Port w Elbl cy oraz rodki techniczne umo liwiaj ce skuteczne usuwanie 
znych dla ekosystemu Zalewu Wi lanego  

powinien by  poddany ograniczeniom rekomendowanym przez IMO. 
 Ze wzgl  minimalizuj
budowy na rodowisko rekomenduje si

rodowiskowego powinien wchodzi  koordynator prac nadzoru rodowiskowego 
oraz botanik, ichtiolog, ornitolog, chiropterolog i inni specjali ci. 

i przedsi wzi cia dla cennych 
adzenie monitoringu przyrodniczego: 

ornitofauny, siedlisk, ichtiofauny, nietoperzy. Zap  monitorowanie ewentualnych 
eglugowego na Mierzei Wi lanej oraz 

zmian zasolenia w wodach Zalewu Wi lanego. 
 Planowane przedsi wzi cie b zywalne i tylko 
w pewnym zakresie mo niejsze z nich to: 

 konflikt zwi zany ze sprzecznymi interesami mieszka
mieszka  w realizacji inwestycji 
szans  na impuls rozwojowy; 

 konflikt na tle warto ci przyrodniczo- rodowiskowym spowodowany utrat
przyrodniczych, krajobrazowych oraz u
Wi lanej i Zalewu Wi lanego. 

ci (ludzkich szcz
wiatowej; Zalew Wi

wojennych tysi biarskich 
nale y liczy  si  z mo liwo ci  kontaktu z fragmentami podwodnego cmentarzyska. 

Wnioskuje si  wykonanie analizy porealizacyjnej 5 lat po zako czeniu inwestycji. 



RAPORT 
RODOWISKO

przedsi wzi cz cej Zalew Wi lany 
z Zatok  Gda sk

_____________________________________________________________________________________________________ 
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1. WPROWADZENIE 
1.1. WST P 

rodowisko przedsi wzi
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk

Sp. z o.o. w Gda twa Morskiego Sp. z o.o. 
w Gda sku w ramach umowy zawartej dnia 21 lutego 2017r.  
nr TI.1.BO-3800/73/635/17, pomi dzy Skarbem Pa du Morskiego w Gdyni, 
a Konsorcjum firm: Mosty Gda uro 

 Konsorcjum). 
 Podstaw izacyjna inwestycji pn.: 

cz cego Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk sk Sp. z o.o., 
 realizacyjn

W miar  mo liwo ci, zaktualizowano informacje o przedsi wzi ciu, wykorzystuj c zaawansowanie 
prac nad projektem budowlanym w I kwartale 2018r.  
 Planowane przedsi wzi
maja 2016 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
Zakres przedsi wzi  z dnia 24 lutego 

2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodn cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
powej zwi zane z 

przygotowaniem i realizacj cz cej oba akweny. Przedsi wzi cie obejmuje przede 
wszystkim: 

 budow eglugowego przez Mierzej  Wi lan cz cego Zalew Wi lany z Zatok
Gda sk , w tym: 
- budow skiej, 
- wylesienia fragmentu terenu na Mierzei Wi lanej, 
- budow eglugowego (wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki 

Gda skiej oraz Zalewu Wi lanego) wraz ze luz  z konstrukcj  zamkni ,  
- budow cze  drogowych i mostowych wraz z infrastruktur  towarzysz c  na 

Mierzei Wi icznych wraz z 
ania nawigacyjnego oraz 

alacji elektrycznych, 
teletechnicznych na Mierzei Wi lanej); 

 budow  sztucznej wyspy na Zalewie Wi
 budow  toru wodnego na Zalewie Wi eglugowego do Zatoki Elbl skiej 

wraz z oznakowaniem nawigacyjnym; 
 modernizacj  wej cia do Portu Morskiego Elbl lanego do 

mostu w Nowakowie oraz na odcinku od mostu w Nowako
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rejonie zrzutu z oczyszczalni gu), wraz z niezb dnym oznakowaniem 
nawigacyjnym; 

 likwidacj  istniej cego mostu w Nowakowie; 
 budow  nowego mostu na rzece Elbl g w ci gu drogi powiatowej nr DP1100N. 

1.2. CEL I ZAKRES RAPORTU
 Celem Raportu OO  jest okre lenie 

eglugowego wraz z inwestycjami powi
nast puj ce elementy rodowiska: ludzi, zwierz ta, ro liny, wody powierzchniowe i podziemne, 
powierzchni  ziemi, dobra materialne, zabytki i krajobraz, w tym krajobraz kulturowy, warunki 
aerosanitarne, warunki akustyczne oraz wzajemne odd dzy wy ej wymienionymi 

dsi wzi cia na obszary Natura 2000. 
rodowisko jest: 

 okre lenie uwarunkowa rodowiskowo-przestrzennych faz budowy, funkcjonowania i 
likwidacji inwestycji oraz potencjalnych zdarze  awaryjnych; 

 okre lenie charakteru, znaczenia i zasi rodowiskowych, 
zanych z realizacj   

eglugowego; 
 okre lenie mo liwo a  z 

uwzgl dnieniem mo liwych sytuacji awaryjnych; 
 okre lenie mo liwo toringu w fazie 

budowy i funkcjonowania oraz mo liwych zdarze  awaryjnych; 
 okre

rodowisko stanowi element obowi zuj cej procedury 
warunkuj cej uzyskanie przez Inwestora decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacj  przedsi wzi cia, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o 
udost pnianiu informacji o stwa w ochronie 

rodowisko, (t.j. Dz.U.2016.353 ze zm.), zwanej dalej 
ustaw  OO .  
 W celu u ci lenia zagadnie  rozstrzygni te w Raporcie, Urz d Morski w 
Gdyni wyst rodowiska w Olsztynie z wnioskiem o 

c Kart  Informacyjn  Przedsi wzi cia; jest to procedura 
fakultatywna dla przedsi wzi  wymagaj cych obligatoryjnie wykonania Raportu OO . RDO  w 

dniu 11 sierpnia 2017 r. znak: 
WOO cznik 2). 
1.3. KWALIFIKACJA PRZEDSI WZI CIA

Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w za cz cej 
Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  (Dz. U. 2017 poz. 820) okre
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ustawa okre la najszerszy zakres merytoryczny i przestrzenny dz  podejmowanych w ramach 
planowanego przedsi wzi cia.  
 Bior c pod uwag  zakres inwestycji przedstawiony w cytowanej ustawie, za podstaw  do 
kwalifikacji przedsi wzi cia przyj
listopada 2010 r. (Dz. U. 2016 poz. 71): 

z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 
przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642), w tym 

czona z l ona poza 
lini  brzegow no ci wi kszej ni  1350 t, w rozumieniu ustawy z dnia 18 
wrze nia 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2016 poz. 66) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o 
egludze  (Dz. U z 2013 poz. 1458). 

Powy sza kwalifikacja wynika z nast puj
 planowane przedsi wzi cie zlokalizowano w obr trznych RP; 
 planowane przedsi wzi cie nale y traktowa , jako infrastruktur  umo liwiaj c  dost p do 

Morskiego Portu Elbl g; obecn  infrastruktur  dost pow  do Portu Morskiego Elbl g 
definiuje Zarz dzenie nr 10 Dyrektora Urz du Morskiego w Gdyni z dnia 14 listopada 2012 
roku w sprawie okre dze  i instalacji wchodz
zapewniaj cej dost  porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej i przystani morskich, zmienione Zarz dzeniem nr 2 Dyrektora Urz du Morskiego 
w Gdyni z dnia 13 kwietnia 2017r.; planowane przedsi wzi cie pokrywa si  z infrastruktur
dost pow , ustalon  w Zarz dzeniu na odcinku ok. 10,4 km; nowy odcinek toru wodnego na 
Zalewie Wi eglugowy przez Mierzej  Wi lan

wzi cia zlokalizowane jest w granicach Portu Morskiego 
Elbl g (od Mostu w Nowakowie do punktu P1 tj. w rejonie zrzutu z oczyszczalni 
Elbl gu); 

: 
 100m (zestaw barek 180 m), szeroko  20 m i zanurzenie do 4,5m, co mo na 

przeliczy  na no no  2000 t (no no
eglugowego realizowany b liwiaj cy cumowanie 
cych na Zalew Wi lany, w tym jednostkom o no no ci ponad 1350 t. 

Rozwa y  mo  kwalifikacj ej 
Rozporz dzenia: 

porty lub dowe drogi wodne pozwalaj ce na eglug no ci wi kszej ni  1 350 
t, w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o egludze dowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 

poniewa realizacja planowanego przedsi wzi  
Zalew Wi lany do Elbl ga, przy czym przez Zalew Wi lany, administracyjnie stanowi cy morskie 
wody wewn trzne, przebiega mi dzynarodowa, dowa droga wodna E70. 
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Ponadto mo na wskaza wzi  si  do 
mog cych potencjalnie znacz  na 

ytkowej nie mniejszej ni  0,2 ha na 
obszarach obj

ci przedsi wzi cia powy
wzi

morza, a tak e inne przedsi wzi cia powoduj ce zmian
ce na celu zmian  sposobu u

na obszarach obj
oraz kwalifikacj  ze wzgl 000: Zalew Wi lany 
i Mierzeja Wi lana PLH280007 oraz Zalew Wi lany PLB280010. 
 Podsumowuj c, zgodnie z Przewodnikiem po Rozporz
(Wil ak T., 2011, s. 19-20), planowane przedsi wzi cie nale y zakwalifikowa , jako mog ce 
zawsze znacz  na waniu na 
rodowisko jest obligatoryjne, poniewa : 

 je na przypisa  do przedsi wzi
uj y potraktowa  je, jako mog ce zawsze znacz  na 
rodowisko, 

 je eli planowane przedsi wzi cie posiada cechy umo liwiaj
wi trz jednego paragrafu, to rozstrzygni
istotne, poniewa  skutek pozostaje niezmienny. 

1.4. Z ENIA METODYCZNE RAPORTU OO
 Dla potrzeb niniejszego Raportu wykorzystano typowe metody stosowane w ocenach 

rodowisko, dostosowane do specyfiki analizowanego przedsi wzi cia.  
ia na rodowisko planowanego 

przedsi wzi cia: 
 screening (lista sprawdzaj

; screenig przeprowadzany jest na 
wczesnym etapie prac nad Raportem w celu ukierunkow bionych analiz na te 
komponenty  by  zagro one w wyniku realizacji przedsi wzi cia; 
w przypadku analizowanego przedsi wzi

lenie aktualno ci informacji przyrodniczej zebranej 
bione rozpoznanie zmian zachodz cych w 

rodowisku, w tym w ekosystemie Zalewu Wi lanego i rzeki Elbl g, rozpoznanie stopnia 
lanego i rzeki Elbl g, zagadnienia 

krajobrazowe oraz procesy litodynamiczne zachodz ce na Mierzei Wi lanej; 
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 scoping - w celu u ci lenia zagadnie  rozstrzygni te w Raporcie, Urz d 
Morski w Gdyni wyst  w Olsztynie o ustalenie zakresu Raportu; jest to 
procedura fakultatywna przewidziana przez ustaw  OO  i stosowana w przypadku trudnych 

onych przedsi wzi ciach; RDO  w 
dniu 11 sierpnia 2017 r. znak: WOO cznik 2); 

 wykorzystane do zobrazowania 
kowa rodowiskowych, analiz 

istotno  skumulowanych oraz dla potrzeb analiz 
krajobrazowych (m.in. ocena widoczno wzi cia zaburzaj cych 
harmoni  krajobrazu); 

 analiza ustale
rodowisko na poziomie krajowym, 

regionalnym i lokalnym, w celu odniesienia si rodowiskowych wynikaj cych z 
 zawartych w 

rodowisko;  
piono do urz

onych w otoczeniu Zalewu Wi lanego oraz rzeki Elbl g, a tak e do RDO  w 
Olsztynie i Gda sku o udost pnienie informacji o decyzjach rodowiskowych, dla 
przedsi wzi  kumulowa  si

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk ; 
 przedsi wzi cia na zmiany linii 

brzegowej Mierzei Wi lanej od strony Zatoki Gda skiej wykorzystano badania modelowe 
Instytutu Budownictwa Wodnego PAN w Gda sku; badania wykonano dla potrzeb 

lokalizacyjnych, ponadto, dla potrzeb niniejszego R
dotycz c
si  brzegu na Mierzei Wi lanej od strony Zalewu Wi cznik 7); 

 inwentaryzacje przyrodnicze i waloryzacje udost pnione przez Urz d Morski w Gdyni oraz 
ch analiz

wykonano 21 inwentaryzacji przyrodniczych w latach 2009-2017; wi kszo  inwentaryzacji 
nie waloryzacj lin i zwierz t oraz 

siedlisk; 
 badania terenowe - wykonano m. in. wizje lokalne w obr bie Mierzei Wi lanej, Zalewu 

Wi lanego i rzeki Elbl g, pobrano osady denne z rzeki Elbl g; 
ia zasi gu potencjalnego 

owane w niniejszym raporcie w 
 i ich istotno ci. 
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 Publikacje wymienione poni  do podej cia metodycznego dla oceny 

wzi  znacz cych na obszary Natura 2000. Wytyczne 
metodyczne dotycz ce art. 6(3) i (4) Dyrektywy Siedliskowej 92/43/EWG, Komisja 
Europejska, 2001. 

 Zarz u 6 Dyrektywy Siedliskowej 
92/43/EWG, Komisja Europejska, 2000. 

 Wytyczne w sprawie transportu dowego i sieci Natura 2000, Komisja Europejska, 
2012.  

 Guidelines on the implementation of the birds and habitat directives in estuaries and costal 
zones with particular attention to port development and dredging, European Commission, 
2011. 

 Code of practice on the Birds and Habitats Directives (The European Sea Ports 
Organization, 2006).  

 Estuaries and Costal Zones within the context of the Birds and Habitats Directives. Technical 
supporting document on the dual role as Natura 2000 sites and as waterways and location 
for ports, European Commission, 2009. 

wiedliwo ci. Komentarz, OTOP, 
Gda sk 2010. 

 Ocen wzi cia na obszary Natura 2000 PLB 280010 Zalew 
Wi lany oraz PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana wykonano z uwzgl dnieniem zalece
podr edsi wzi  znacz cych na 
obszary Natura 2000. Wytyczne metodyczne dotycz

rodowisko, 2001. 
Zgodnie z wytycznymi ocen  wykonano w podziale na 4 etapy: 
Etap 1: Rozpoznanie: 

 Zarz dzenie obszarem, 
 Opis przedsi wzi cia, 
 Charakterystyka obszaru, 
 Ocena istotno , 
 Wyniki; 

ciwa: 
 Wymagane informacje, 

 Cele ochrony,  
ce, 
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 Wyniki; 

Etap 3: Ocena rozwi za  alternatywnych 
 Identyfikacja rozwi za  alternatywnych, 
 Ocena rozwi za  alternatywnych, 
 Wyniki; 

Etap 4: Ocena w przypadku, gdy brak jest rozwi za  alternatywnych i utrzymuj  si  negatywne 

 Identyfikacja cych, 
 Ocena cych, 
 Wyniki. 

 Zgodnie z ustaw .), na obszarze Natura 
2000, obowi zuje zakaz znacz aru Natura 

ci: 
 znacz cego pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub lin i 

zwierz 0; 
 znacz

obszar Natura 2000; 
 znacz cego pogorszenia integralno ci obszaru Natura 2000 lub jego powi zania z innymi 

obszarami. 
 Zgodnie z wytycznymi unijnymi, jako kluczowe, przyj to potencjalne negatywne 

strukturalnych i funkcjonalnych warunkuj
 lub wyznaczono obszar Natura 2000 (art. 5 

pkt 1d ustawy o ochronie przyrody). 
 Oceniaj dzie znacz ce, odniesiono si ciwego stanu 
ochrony, zdefiniowanego w ustawie o ochronie przyrody: 

 na gatunek, mog ca w daj cej si
przewidzie  na rozmieszczenie i liczebno  jego populacji na terenie 
kraju lub pa  zasi gu tego gatunku, przy 

ci populacji tego gatunku wskazuj , e gatunek jest 
ciwego dla niego siedliska, naturalny zasi g gatunku nie zmniejsza 

si  ani nie ulegnie zmniejszeniu w daj cej si  przewidzie ci oraz odpowiednio 
du e siedlisko dla utrzymania si  populacji tego gatunku istnieje i prawdopodobnie nadal 
b rody) 

ciwy stan ochrony siedliska przyrodniczego - suma o  na siedlisko 
przyrodnicze i jego typowe gatunki, mog ca w daj cej si  przewidzie
na naturalne rozmieszczenie, struktur , funkcje lub prze
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terenie kraju lub pa  zasi gu tego 
g siedliska przyrodniczego i obszary zaj te przez to 

siedlisko w obr bie jego zasi gu nie zmieniaj  si  lub zwi kszaj  si , struktura i funkcje, 
 siedliska, istniej  i prawdopodobnie 

nadal b d ajduj  si ciwym stanie 
ochrony (art. 5 pkt 25 ustawy o ochronie przyrody);

 W niniejszym Raporcie zastosowano nast puj ce okre : 
 pozytywne (+); 
 neutralne (0); 
 negatywne (-); 
 bezpo  skutkiem bezpo redniej interakcji pomi dzy 

 po  bezpo rednimi rezultatami realizacji przedsi wzi cia, 
okre du; 

 si  na inne komponenty rodowiska lub w 
obr bie jednego komponentu rodowiska nie przenosz  si

ono
konieczno ci uwzgl

 synergiczne: wyst puj  powoduj  w wyniku 
wzajemnej interakcji powstanie nowego rodzaju oddzi kszej od sumy 

 si  wraz z realizacj  przedsi wzi cia i powoduj
 zmian  elementu  skierowane; 

ce tylko przez ograniczony, znany okres 
czasu; 

 do utrzymywania si
w zmienionym stanie nawet po zastosowaniu 

 odtwarzalne: element li onego do 
stanu wyj ciowego, po zastosowaniu 

 odwracalne: element otu do 
poprzedniego stanu samodzielnie lub poprzez zastosowanie cych 

Zasi
 Przyj to nast puj c  skal  zasi : 
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 lokalna (w bezpo rednim s  zwi zanych z realizacj  lub 
funkcjonowaniem przedsi wzi cia); 

 ponadlokalna (wykracza poza bezpo rednie s siedztwo przedsi wzi cia); 
 regionalna (obejmuj ca wi kszy obszar np. polsk  cz  Zalewu Wi lanego lub wi kszy 

obszar). 

e by  okre lane za pomoc  metod ilo ciowych lub 
jako ywany jest w odniesieniu do charakterystyk mo liwych do 

ywany jest w odniesieniu do 
 warto rodowisko 

podej cie jako ciowe polega na wykorzystaniu opinii eksperckiej do prognozowania i oceny 
istotno l dniono dwa 
zasadnicze elementy: 

 charakter i przestrzenny zasi  opisane powy ej tj. rodzaj i skal  zmian 
lizacji planowanego 

przedsi wzi cia; 
 wra liwo rodowiska (podatno  i 

funkcjonowaniem planowanego przedsi wzi cia. 
 Zestawienie powy li  istotno laj c 
wra liwo rodowiska przyj to nast puj ce kryteria: 

 du rodowisko unikatowe, bardzo podatne na zmiany, brak zdolno ci do przystosowania 
si , nawet nieznaczne zmiany powoduj

rodowisko mniej podatne na zmiany, posiada zdolno  przystosowania, wra liwe 

 zaburzenia 
funkcjonowania. 

 b dzie oceniane w oparciu o wy ej okre lone kryteria, 
lonych w tabeli poni ej. 

 planowanego 
przedsi wzi cia 

nia i jego waga
Neutralne/Negatywne  (0)/(1)
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)

(3)/(2)/(1)
(3)/(2)/(1)
(3)/(2)/(1)

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)

Wra liwo rodowiska
Du a/ (5)/(3)/(1)

 b dzie klasyfikowane, jako: 
7-11 12-16 17-21
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Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce
owej skali znaczenia, tak jak 

zrobiono to powy  negatywnych. W Raporcie zastosowano opisowe okre lanie 
 pozytywnych. 

wy (oddzielna tabela z ocen ) oraz dla 
fazy funkcjonowania (oddzielna tabela). Odr bnie zostan
skumulowane oraz potencjalne skutki zdarze  awaryjnych. 

dniaj
obecnymi lub daj cymi si  przewidzie zanymi z realizacj  przedsi wzi cia oraz 

 Przeprowadzono kwerend  w urz dach gmin oraz w RDO  w Gda sku i Olsztynie w celu 
zebrania informacji o decyzjach o rodowiskowych uwarunkowaniach, wydanych w rejonie Zalewu 
Wi lanego, oraz w s siedztwie planowanego przedsi wzi
kumulowa  si eglugowego. 
 Analizuj  presj  na rodowisko Zalewu oraz rzeki Elbl
plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w rejonie przedsi wzi cia oraz inne 

szej 
 spowodowa  dalszy wzrost presji na obszary chronione. Uwzgl dniono 

mi dzy innymi: 
 plany rozwoju portu w Elbl gu; 

lanego; 
 przedsi wzi cia planowane, lub w trakcie realizacji, zwi

wodnych na Zalewie Wi lanym, robotami utrzymaniowymi na ciekach wodnych oraz 
inwestycjami przeciwpowodziowymi. 

Metodyka oblicze
wane przedsi wzi cie s siaduje z 

zabudow  mieszkaniow g, w rejonie zabudowa  wsi 
Nowakowo. Obliczenia wraz z mapami izofon zawarto w czniku 3 do niniejszego Raportu. 
Znajduje si  opis metodyki oblicze e . 

norodno ci biologicznej 
wzi cia pod k tem zmian klimatycznych i 

norodno ci biologicznej wykorzystano: 
 Wyniki Programu LAGOONS (Integrated water resources and coastal zone management in 

European lagoons in the context of climate change), lany analizowany 
The Vistula Lagoon, the Ria de Aveiro Lagoon, the Mar Menor 

Lagoon and the Tyligulskyi Lagoo. Modeling results and recommendations (Deliverable 
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D6.2), Results of comined climate and ecosystem processes: Report describing results of 
combined climate and ecosystem processes (Deliverable D6.3), 2014r.

 Zmiany klimatu a du zanych ze zmian
klimatu dla du pewnienie odporno ci 
na niekorzystne skutki zmiany klimatu i redukcja em
Europejska (poradnik JASPERS); 

 Poradnik przygotowania inwestycji z uwzgl
i przystosowania do tych zmian oraz odporno ci na kl ski 

rodowiska, 2015 r. 
 Poradnik dotycz norodno ci biologicznej do 

rodowisko, Komisja Europejska 2013 r. 
Metodyka oceny ryzyka powa nej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 

e si
w okresie budowy i eksploatacji z mo liwo ci  wyst nego rodzaju zdarze  awaryjnych 
o charakterze katastrofy naturalnej lub budowlanej. W przypadku planowanej budowy i eksploatacji 

cz cej Port Elbl g z wodami Zatoki Gda skiej nale y okre li , jako potencjalne 
przyczyny awarii na wodach morskich: 

d ludzki, 
cej, 

samiana z ekstremalnymi warunkami hydrometeorologicznymi, 
- zdarzenia losowe, zwi ciami po II wojnie wiatowej (amunicja, bro

chemiczna), 
- zagro enia terrorystyczne. 

 Nast nego rodzaju awarii na wodach morskich mog  by  lokalne zagro enia 
rodowiska, zwi enia 

zwi rodowiska wodnego. Do najwa niejszych 
zagro e  zwi zanych z substancjami olejowymi lub innymi substancjami niebezpiecznymi w obr bie 
Zatoki Gda skiej, Zalewu Wi lanego lub rz. Elbl g nale y zaliczy : 

- bioakumulacj  oraz ska rodowiska 
wodnego, 

ywych, 
- zagro enie dla zdrowia ludzkiego, 
- degradacj

 Do najbardziej prawdopodobnych zagro e  wyst pi  w obr bie drogi wodnej 
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk cznie z Portem Morskim Elbl

budowy jak i funkcjonowania, nale  zanieczyszczenia olejowe. Przyczyn  awarii skutkuj cych 
dowym mog  by  zatoni

mi dzy sob
rozprzestrzeniaj  si  po powierzchni wody z szybko ci  zale n  m.in. od rodzaju oleju oraz 
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 Inn  grup  stanowi ce si  w wodzie. Te 
czeniu, 

a skutki rodowiskowe spowodowane ich obecno ci  w rodowisku wodnym, zale  od ich 
ciwo ci fizyko-chemicznych.  

 Ze wzgl ciwo ci i zachowanie si  wymienionych dwu grup potencjalnie 
najgro niejszych substancji dla ekosystemu morskiego zostan ne rodzaje 
podej d  substancji 

rodowisku wodnym. 
1.5. INWENTARYZACJE PRZYRODNICZE, OCENA AKTUALNO CI, METODYKI
 Dla potrzeb niniejszego Raportu Urz

ebranie informacji o rodowisku w rejonie 
eglugowego przez Mierzej  Wi lan  (wszystkie inwentaryzacje 

alizacyjnych), w rejonie Zalewu Wi lanego 
(w wi kszo ci Zalewu Wi lanego), w rejonie rzeki 
Elbl g oraz Zatoki Gda skiej. Poni ej zamieszczono spis wszystkich inwentaryzacji i bada
przyrodniczych wykonanych w latach 2009-2017, wykorzystanych w niniejszym Raporcie: 

ecenie Urz du Morskiego w Gdyni i 
przekazane Wykonawcy, jako podstawa do wykonania Raportu OO ; 

, 
zlecone przez Urz d Morski w Gdyni; 

Raportu OO . 
Tabela 1.2. Zestawienie wykonanych inwentaryzacji z czniku 1 (Tom 

 aktualno ci danych 
Nr 
cznika inwentaryzacji 

Komentarz dotycz cy aktualno ci 
1.1 Goc M., Mokwa T. 2009. Ocena 

rozmieszczenia i liczebno ci 
na terenie polskiej cz ci Zalewu Wi lanego
na podstawie obserwacji z 2009 r.  

Inwentaryzacja stanowi I etap zako czony w 

1.2 Gajewski L. 2010. Badanie dna polskiej cz ci
Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk . 
Raport ko cowy. Instytut Morski w Gda sku. 

, badanie 
rozmieszczenie ro linno ci wodnej i 
rozmieszczenie tarlisk.  

 Siedliska podwodne zaktualizowano w 
2017 roku dla wariantu Nowy wiat i 

 Rozmieszczenia tarlisk zaktualizowano w 

1.3 Inwentaryzacja ichtiofauny w polskiej cz ci 
Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk . 
Etap I. Listopad 2010. Praca zbiorowa. Morski 
Instytut Rybacki w Gdyni. 

Inwentaryzacja cz stkowa, badania 

1.4 Goc M., Mokwa T. 2011. Ocena 
rozmieszczenia i liczebno ci 
na terenie polskiej cz ci Zalewu Wi lanego. 
Raport ko cowy. ECOTONE. 

 Inwentaryzacj  zaktualizowano w 2017 
du 

na trudno ci w wykonaniu bada  zgodnie 
z obowi zuj cymi metodykami, 
wykorzystano tylko cz  informacji; 
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 W marcu 2018 roku rozpocz to ponownie 
inwentaryzacj
w ramach monitoringu 
przedrealizacyjnego; 

 Wyniki monitoringu przedrealizacyjnego 
przedsi wzi cia na awifaun . 

1.5 Inwentaryzacja ichtiofauny w polskiej cz ci 
Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk . 
Etap II. Listopad 2011. Praca zbiorowa. Morski 
Instytut Rybacki w Gdyni. 

Badania zaplanowano w 3 etapach; w 2012 
roku opracowano raport podsumowuj cy 

1.6 Inwentaryzacja ichtiofauny w strefie 
brzegowej Zatoki Gda skiej w rejonie 

eglugowego 
przez Mierzej  Wi lan . 2011. Praca zbiorowa. 
Uniwersytet Warmi sko-Mazurski w Olsztynie. 

Nie wykonano aktualizacji dla potrzeb 
Raportu, Autorzy raportu uznali, e nie ma 
konieczno ci aktualizowania danych ze 
wzgl du na niewielkie prognozowane 

wzi cia na rodowisko 
Zatoki Gda skiej   

1.7 Inwentaryzacja przyrodnicza czterech 
lanej 

eglugowego. 2011. Praca 
zbiorowa. WYG International. 

 w 2012 rok 
lin, 

zwierz
1 km; 

1.8 Inwentaryzacja ichtiofauny w polskiej cz ci 
Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk . 
Etap III. Listopad 2012. Praca zbiorowa. 
Morski Instytut Rybacki w Gdyni. 

 Opracowanie zawiera posumowanie 
bada  prowadzonych w latach 2010, 2011 
Zalewie;  

ytkowych dane uznano za 
aktualne (przyj to aktualno  na 6 lat, 
zatem s  na granicy aktualno ci); 

anki i piskorza aktualno
danych z inwentaryzacji wynosi 3 lata 

e 
inwentaryzacja zako
aktualna do 2015 r.;  

 Inwentaryzacj
dane dotycz anki 
prowadzonych w ramach Pa stwowego 
Monitoringu rodowiska w latach 2016 i 
2017; 

 Wykonano inwentaryzacj anki w 
rzece Elbl
gospodarczym wykorzystano Raporty 
przygotowane przez Morski Instytut 

dnieniem populacji 
leszcza, sandacza i okonia na Zalewie Wi

1.9 Inwentaryzacja przyrodnicza czterech 
lanej

eglugowego. 
2012. Praca zbiorowa. Biuro Ekspertyz 

nych. 

 Opracowanie stanowi podsumowanie 
inwentaryzacji 2011-2012 
w zakresie najbardziej dynamicznych 

rodowiska tj. ornitofauny 
l
zwierz wiat i 

 W 2017 roku wykonano aktualizacj  dla 
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 W zakresie siedlisk l dowych Natura 2000 
dane dotycz ce rozmieszczenia siedlisk 
inwentaryzacje wykonane dla potrzeb 
planu ochrony obszaru PLH280010 
inwentaryzacji dost pne s  pod adresem: 
http: //www.umgdy.gov.pl/?p=1992) 

1.10 ska-Barna I., Rychter. 2016. 
inwentaryzacji 

makrozoobentosu w wybranych obszarach 
Zalewu Wi lanego wraz z opracowaniem 

cowy 

 Badania aktualne, prowadzone przed 
wyborem lokalizacji sztucznej wyspy; 

 W latach 2009 -2010 wykonano badania 
stacji badawczych), w ramach 
opracowania planu ochrony obszaru 
PLH280007, badania przeprowadzone w 
wiedzy, dla potrzeb niniejszego Raportu 

1.11 Zi cik P. 2017. Inwentaryzacja przyrodnicza
ca dotychczasowe badania w 

rejonie projektowanego na Zalewie Wi lanym 
eglugowego w wariantach Nowy wiat 

Mierzei Wi lanej w lokalizacji Nowy wiat i 
Piaski

gowej i 
t dla wariantu 

Nowy 

1.12 Zi cik P. 2017. Inwentaryzacja przyrodnicza 
ca dotychczasowe badania w 

rejonie projektowanego na Zalewie Wi lanym 
eglugowego w wariantach Nowy wiat 

powania 
wodnych na obszarze odmorskiej 

cz ci Mierzei Wi lanej od granicy z 
Federacj  Rosyjsk  do Uj
ECG Orbital. 

Dane aktualne 

1.13 Zi cik P. 2017. Inwentaryzacja przyrodnicza 
ca dotychczasowe badania w 

rejonie projektowanego na Zalewie Wi lanym 
eglugowego w wariantach Nowy wiat 

Badania nat enia 
przelotu w pasie pla nych 
Mierzei Wi lanej

Dane aktualne 

1.14
Inwentaryzacja awifauny l gowej oraz 

przebudowy wej cia do Portu Elbl g w sezonie 
l gowym 2017. ECOTONE 

Badania aktualne przeprowadzone na rzece 
Elbl g dla potrzeb niniejszego Raportu  

1.15 Nowi ski K. 2017. Inwentaryzacja
chiropterologiczna przeznaczonego do 
przebudowy fragmentu toru wodnego na rzece 
Elbl g sko-
mazurskim. ECOTONE 

Badania aktualne przeprowadzone na rzece 
Elbl g dla potrzeb niniejszego Raportu 

1.16 Zi cik P. 2017. Inwentaryzacja przyrodnicza 
ca dotychczasowe badania 

wszystkich l
t 

chronionych wymienionych w Rozporz dzeniu 
Ministra rodowiska w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierz t w rejonie projektowanego 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  w 

Badanie wykonane dla wariantu Skowronki, 
w celu umo
niniejszego Raportu  
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wariancie Skowronki, ECG ORBI TAL 
1.17 Chmara R. 2017. Inwentaryzacja i 

waloryzacja siedliska *1150-1 Zalewy i 
lany 

Badania aktualne, wykonane dla potrzeb 
niniejszego Raportu 

1.18 Instytut Rybactwa 
W drownych 2017. Raport z bada
ichtiologicznych w celu okre
ryb wyst puj cych w rzece Elbl g na odcinku 
od jeziora Druzno do uj cia rzeki do Zalewu 
Wi lanego. Na zlecenie PROJMORS Biuro 

Badania aktualne, wykonane dla potrzeb 
niniejszego Raportu 

1.19 Chmara R., 2017. Inwentaryzacja i waloryzacja 
ro linno ci oraz siedlisk Natura 2000 na 
rzece Elbl g  

Badania aktualne, wykonane dla potrzeb 
niniejszego Raportu 

1.20
Inwentaryzacja awifauny Zalewu Wi lanego na 
projektowanych torach wodnych. Zadanie I, 
ECOTONE 

Dane aktualne 

1.21
l gowych na Zalewie Wi lanym w roku 2017. 
Zadanie II. ECOTONE 

Dane aktualne 

cznik 1 do niniejszego Raportu 
zamieszczono wszystkie sprawozdania z wy ej wymienionych inwentaryzacji przyrodniczych w 
latach 2009-2017; ka tych metodyk. 
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2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ
RODOWISKO 

 Dla potrzeb niniejszego Raportu przeanalizowano za
i planistycznych na poziomie mi laj  priorytety 

ortu morskiego i rzecznego. W ramach przegl du 
nowane przedsi wzi dnione 

 na cele rodowiskowe zawarte w analizowanych 
 uwarunkowania wynikaj

rodowisko. 
 dokumenty strategiczne i planistyczne na poziomie lokalnym 

w celu ustalenia ewentualnych kolizji przestrzennych oraz innych uwarunkowa
 na realizacj  planowanego przedsi wzi

uwzgl  skumulowanych. 
 analiz czniku 4 do 

niniejszego Raportu. Poni ej zamieszczono tabel  zawieraj c  najwa niejsze wnioski z 
przeprowadzonych analiz.   
 Analizowane przedsi wzi cie, realizowane w trybie specustawy, nie wymaga 

rzestrzennego, ani badania zgodno ci 
ortu przeanalizowano jednak uwarunkowania 

wynikaj ce z obowi zuj  w tabeli poni czniku 4), aby 
zidentyfikowa  potencjalne kolizje przestrzenne. 
  W efekcie przeprowadzonej analizy mo na stwierdzi , e planowane przedsi wzi cie 
wpisuje si  w cele unijnej i krajowej polityki transportowej, y nacisk na aktywizacj
transportu morskiego i rzecznego. W dokumentach strategicznych wymienia si  drog  wodn

cz c  Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  w nast puj cych kontekstach: 
- bezpiecze stwa narodowego, 
- transportu,   
- zagospodarowania przestrzennego, 

- gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, 

 Warto podkre li , e w Strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektyw  do 2030 
roku) (SRT 2020) wskazano na port w Elbl gu, jako jeden z wa

roku i w dalszej perspektywie jest wzmacnianie ich funkcji gospodarczych, a tym samym wzrost ich 
znaczenia, jako wa

e 
realizacja analizowanego przedsi wzi cia obwarowywana jest zastrze eniami, co do konieczno ci 
wykonania analiz w zakresie dotrzymania wymaga  wynikaj
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cz cej Zalew z Zatok  Gda sk  jest wa nym, a nawet 
, opracowanych na poziomie lokalnym i 

regionalnym, najwa niejsze z nich to: 
dniowego brzegu Zalewu Wi lanego, 

opracowana na zlecenie Burmistrza Gminy Tolkmicko (opracowane przez Actia Forum, 
grudzie  2016 r.); 

2015 r.); 
 Strategia Rozwoju Elbl skiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji 

dziernika 2016 r. 
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3. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSI WZI CIA  
 Wszystkie dane charakteryzuj ce planowane przedsi wzi
realizacyjn cz cego Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
Mosty Gda niejszymi 
zmianami, po uwagach Zamawiaj  realizacyjn pnie 
informacje dotycz wzi cia dla lokalizacji Nowy wiat (wybranej przez 

co konsultowane z projektantami, w toku prac nad 
projektem budowlanym. Wszystkie przytoczone poni

3.1. RODZAJ I CECHY PRZEDSI WZI CIA 
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  obejmuje nast puj ce 

elementy: 
 budow eglugowego przez Mierzej  Wi lan cz cego Zalew Wi lany z Zatok

Gda sk , w tym: 
- budow skiej, 
- wylesienia na Mierzei Wi lanej, 
- budow eglugowego (wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki 

Gda skiej oraz Zalewu Wi lanego), luzy z konstrukcj  zamkni  oraz oznakowania 
nawigacyjnego,  

- budow cze  drogowych i mostowych (obejmuj  istniej cego 
 towarzysz c  na Mierzei Wi lanej 

(budowa bosmanatu/kapitanatu1

enie i 
odtworzenie linii i instalacji elektrycznych i teletechnicznych na Mierzei Wi lanej); 

 budow  sztucznej wyspy na Zalewie Wi lanym, 
 budow  toru wodnego na Zalewie Wi eglugowego do Zatoki Elbl skiej 

wraz z oznakowaniem nawigacyjnym; 
 modernizacj  wej cia do Portu Morskiego Elbl lanego do 

mostu w Nowakowie oraz na odcinku od mostu w Nowako
do rejonu zrzutu z oczyszczalni gu) wraz z niezb dnym oznakowaniem 
nawigacyjnym. 
Powy sze zadania wymieniono w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie 

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
okre la inwestycje w zakresie infrastruktury dost powej zwi zane z przygotowaniem i realizacj

cz cej oba akweny. 
 realizacyjn  likwidacji 

istniej  nawigacyjn  (ze wzgl du na zaw enie 
                                               1 Nazwa robocza ze wzgl by formalnie b d  tam urz dowa
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koryta rzeki w tym miejscu)2 oraz zaplanowano budow  nowego mostu na rzece Elbl g na nowo 
projektowanym odcinku drogi powiatowej nr DP1100N. Budowa nowego mostu oraz przebudowa 

Projekcie koncepcyjnym budowy mostu na rzece 
Elbl g w Nowakowie w ci  (Mosty Gda sk Sp. z o.o., maj 2017r.) i 
obj ta ocen rodowisko. 

eglugowy przez Mierzej  Wi lan  zlokalizowano w rejonie dawnej osady 
Nowy taw  formaln  niniejszego Raportu, 

ych: Skowronki, Nowy wiat i Piaski. W 
czerwcu 2017 r., po zapoznaniu si  z dokumentacj , Inwestor podj  o odrzuceniu 

 projektowych wytypowano lokalizacj  Nowy 
wiat. 

Wymienione powy ej zasadnicze elementy planowanego przedsi wzi
ce oraz inwestycje towarzysz

jest niezb
 Zatoki Elbl skiej; 

e
nawodnie , ruroci
przeciwpowodziowych; 

 przebudowa zrzutu z oczyszczalni a 
lbl

przeciwpowodziowych, a tak e staw PGW i LGW; 
munikacyjne i elektryczne w rejonie mostu 

w Nowakowie). 
Do inwestycji warunkuj cych funkcjonowanie planowanego przedsi wzi cia zaliczy  mo na 

rozbudow  Portu Morskiego Elbl g w zakresie mo liwo
czenie Zalewu Wi lanego z Zatok  Gda sk . Przebudowa nabrze y portowych w Elbl gu 

bienie toru wodnego w obr bie portu nie jest przedmiotem analizowanego 
przedsi wzi cia. Zadanie to le y w gestii Zarz du Portu Morskiego Elbl g oraz Miasta Elbl g. 
3.2. C WZI CIA W LOKALIZACJI 

NOWY WIAT
Droga wodna obejmuj ca budow eglugowego przez Mierzej  Wi lan  w lokalizacji 

Nowy wiat oraz budow  i utrzymanie toru wodnego przez Zalew Wi lany i rzek  Elbl g umo liwi 
jednostkom morskim bezpieczn eglug  w kierunkach do i z Portu Morskiego Elbl g. 
Przedsi wzi cie projektowane jest dla statku miarodajnego morskiego charakteryzuj cego si
nast puj
B= 20 m, zanurzenie T= 4,5 m.  

                                               2  instalacji i urz dze . 
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cz cy Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
eglugowy b

skiej (rys. 3.1), 
eglugowego, w tym stanowisk oczekiwania od strony Zatoki Gda skiej i Zalewu 

Wi lanego, 

eglugowego.  

ci Mierzei Wi lanej oraz na wodach Zatoki Gda skiej przewidywana jest 

ga). Wej
zlokalizowane b dzie od strony zachodniej. Zasadno  takiego rozwi zania potwierdzaj : 

 analiza falowania i ruchu rumowiska w rejonach pla
3, 

i jednostek turystycznych. 
ykonaniu analizy 

nawigacyjnej i bada  symulacyjnych wej cia statku do portu. 

i Gda skiej 
7 r. 

                                               3 Badania modelowe przeprowadzone przez Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gda sku dla potrzeb 
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Parametry techniczne falochronu wschodniego s  nast puj ce: 
- rz dna korony nadbudowy falochronu (cz  komunikacyjna) od + 2,5 do +  3,5 m  
- rz dna korony parapetu falochronu     od +4,5 do +6,5 m 

boko  techniczna falochronu (od strony basenu)   od -7,5 do -5 m   
boko  dopuszczalna falochronu (od strony basenu)  od - 9,0 do -6,5 m  
boko
boko

- dopuszczalne obci enie u ytkowe    20 kN/m2

 si  b dzie z elbetowej nadbudowy posadowionej 
na grodzy ze stalowej cianki szczelnej i rodkowego rz du pali stalowych rurowych. Grodza b dzie 
zasypana piaskiem pochodz Dalsza cz  si  b dzie 
z elbetowej nadbudowy posadowionej na konstrukcji nar
narzutu wykonany b  piaskiem pozyskanym 

lanej lub Zatoce Gda skiej. Warstwa filtracyjna oraz 
stopa falochronu b  ochronn  przewiduje si
wykona

Falochron wschodni o konstrukcji narzutowej z nadbudow elbetow  b dzie mie
nie wi ksz  ni ci nie wi kszej ni  620 m b
konstrukcj  mieszan  (nadbudowa elbetowa posadowiona na konstrukcji narzutowej od strony 
Zatoki Gda skiej oraz na stalowej ciance szczelnej i na ruszcie z pali stalowych od strony portu).  

Parametry techniczne falochronu zachodniego s  nast puj ce: 
- rz dna korony nadbudowy falochronu (cz  komunikacyjna) od + 2,5 do +  3,5 m  
- rz dna korony parapetu falochronu     od +4,5 do +6,5 m  

boko  techniczna falochronu (od strony basenu)   -5 m  
boko  dopuszczalna falochronu (od strony basenu)  -6,5 m
boko
boko

- dopuszczalne obci enie u ytkowe    20 kN/m2

falochronu wschodniego opisanej powy  z 
nadbudowy elbetowej posadowionej na stalowej ciance szczelnej (od strony akwenu portowego) i 
na palach stalowych rurowych oraz z konstrukcji nar onej na 

 ochronn  konstrukcji narzutowej przewiduje si  wykona  z 
 wewn trzna falochronu 

(odportowa) o konstrukcji pionowo ciennej stanowi jednocze nie nabrze
falochronu zlokalizowana b dzie przysta  niska na rz dnej +0,7 m npm. Nabrze e b dzie 
wyposa no
kraw nik i sprz t ratowniczy. 

 si  b d
umo liwi  urz dze  oraz 
znajdowa  si  b dzie jednokierunkowa jezdnia. Falochron zachodni, k  funkcj  b dzie 

y postojowych, b  dwukierunkow .  
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stanie nabrze e postojowe, przy 
d tku i na ko cu 

nabrze a przewidziano budow  nabrze a postojowego 
dna korony nabrze a b u b d

zlokalizowane dwie przystanie niskie o koronie na rz dnej +0,7 m. Nabrze e b dzie wyposa one w 
no nik oraz sprz t 

ratowniczy. Teren za nabrze em zostanie zasypany gruntem piaszczystym pochodz
eglugowy. 

Pomi em postojowym przewiduje si
usytuowanie nabrze

Po stronie wschodniej zaplanowano obudow  brzegu w formie wygaszacza fal. Wygaszacz 
fal zostanie wykonany jako skarpa umocniona narzutem kamiennym.  

eglugowego, przewiduje si  budow

planowane jest usytuowanie ci
 funkcj  mariny. 

dzie wymaga  przeprowadzenia prac czerpalnych 
wewn boko ci technicznej 5 m. Tor podej
b boko ciach (powy ej 5,5 m) i nie b dzie wymaga  wykonania 
prac czerpalnych. Prawdopodobnie nie b dzie konieczne prowadzenie prac utrzymaniowych. 

3. Grunt 
dzie wykorzystany do zal dowania terenu portu, do 

egu morskiego. 

eglugowego, o
wietlne na torze podej ciowym).  

eglugowy przez Mierzej  Wi lan
eglugowy zlokalizowany b dzie na Mierzei Wi lanej w rejonie dawnej osady Nowy 

wiat. Jego o  znajdowa  si  b dzie przy ~24 kilometrze brzegu morskiego od strony Zatoki 
Gda skiej oraz ~76,2 kilometrze brzegu od strony Zalewu Wi lanego. 

eglugowego 
dne geograficzne WGS 84 

NS1 (od strony Zatoki Gda skiej) 19o

54o

NS2 (od strony Zalewu Wi lanego) 19o

54o

eglugowy na Mierzei Wi lanej charakteryzowa  si  b boko ci
5 m, maksymaln  szeroko ci  u ytkow ci  odcinka 
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eglugowego na Mierzei Wi eglugowego wraz ze stanowiskami 
). 

Pomi luz  znajdowa  si  b
oczekiwania. B eglugowego, zw aj ce si  w postaci 
leja (odcinek kierownicy) w stron luzy. Szeroko  b dzie 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  w lokalizacji  Nowy wiat 
 2017 r. 

eglugowy przez Mierzej  Wi lan  b dzie obudowany z obu stron nabrze ami 
pionowo ciennymi. Na koronie nabrze y wykonany zostanie elbetowy oczep o wysoko ci do 
rz g pieszo-jezdny 
o szeroko eksploatacji zapewni dojazd, 

 i konserwacj  obiektu (rys. 3.4).  
 cz eglugowego stanowi  b dzie liwi bezpieczn

eglug lanej. 
luza b

lanego. 
luza zostanie wykonana jako konstrukcja dokowa z dnem kotwionym w gruncie. Pionowe 

ciany obudowy luzy, wykonane zostan  analogicznie do nabrze y w kanale eglugowym. 
Podstawowe parametry luzy to: 

luzy  ok. 270 m 
 komory  ok. 210 m, 

 szeroko luzy  ok. 25 m, 
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 rz dna korony cian luzy  +2,5 m, 
 rz dna dna luzy   -6,5 m. 

 Konstrukcja luzy wykonana zostanie w grodzy ze cianki szczelnej stalowej lub w 
technologii cianki szczelnej szczelinowej. luza wyposa ona b

luza powinna by  wyposa
limnigrafy. 

Zamkni cie luzy stanowi  b d  komor luzy.  
luzy z obu stron zostan  wyposa d

przesuwane we wn ki (kieszenie). Wn ki usytuowane b d
wysoko luzy. Wyposa enie liwi ci  prac luzy i jej 
poprawne funkcjonowanie, tak e w przypadku wyst pienia awarii jednej z bram. 
 Po obu stronach 
zwierz liwi  zwierz tom bytuj cym na Mierzei Wi lanej przemieszczanie si  przez 

eglugowy.  
eglugowego umo liwi wykonanie przewiertu (dla planowanego 

gazoci gu oraz innej infrastruktury liniowej).  
Stanowiska oczekiwania od strony Zalewu Wi lanego 

Od strony Zalewu Wi lanego przewiduje si  budow liwi
cych oczekuj cych na luzowanie. Stanowiska cz ciowo b d

umiejscowione w obr bie Mierzei Wi lanej, a cz ciowo na Zalewie Wi lanym.  
Stanowiska oczekiwania b d eglugowego, 

zw aj cego si  w postaci leja (odcinek kierownicy) w stron luzy. Szeroko
oczekiwania wynosi  b eglugowy zapewni mo liwo
swobodnego oczekiwania jednostkom po obu jego stronach. Stanowisko zostanie wyposa one w 

ca na Zalew Wi lany zostanie 
n  jednostek oczekuj cie 

do 
Stanowiska oczekiwania b d  przeznaczone jedynie dla jednostek oczekuj cych na 

luzowanie i nie b d

eglugowego nast
ci do ok. 650 m. W nowym miejscu wybudowany zostanie uk

przekraczaj luzy).  
iej nr 501 b d  przyj te zgodnie 

z warunkami Zarz dcy drogi. Wst pnie przyj to nast puj ce parametry:  

- pr dko
- szeroko
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 Na wysoko ci mostu obrotowego od strony Zalewu Wi
wst pnie przyj to budow  czterech skrzy owa
okr  drogi przewiduje si  budow cie ki 
rowerowej i chodnika. Ponadto, na terenie planowanego przedsi wzi
wewn ji budynku bosmanatu/kapitanatu, 
nabrze y, 

Przebudowie ulegn  odcinki le
eglugowym zostan  wybudowane dwa mosty obrotowe umo liwiaj ce ci

d  dostosowane do 
eglugowego. Wst pnie przyj to nast puj ce 

 mi dzy dylatacjami: ok. 65m, 
- rozpi to  prz
- szeroko
- wysoko  konstrukcyjna: ok. 3,6 m, 
- k t skrzy

Mosty obrotowe wyposa one b d  w jezdni , chodnik oraz ci g rowerowy. Obiekty mostowe 
poruszane b d  za pomoc dzie elektrycznym lub hydraulicznym.
Zagospodarowanie terenu w obr eglugowego 

eglugowego usytuowany b dzie budynek 
 si  b ci: 

owej, 
- socjalno-biurowej (pomieszczenia biurowe, zaplecze socjalno-bytowe, i inne 

pomieszczenia niezb eglugowego. 
Budynek bosmanatu/kapitanatu wyposa ony b dzie w instalacj  wodno-kanalizacyjn , 

centralne ogrzewanie oraz wentylacj  mechaniczn dzie z 
lokalnego 
wod  przewiduje si binowej lub z wodoci gu. cieki sanitarne z budynku 
odprowadzane b d ci 10 m3. 

luzy prowadzona b dzie w budynku bosmanatu/ kapitanatu 
(sterownia). W s siedztwie bram luzy zlokalizowane zostan

ne zostan  niepubliczne drogi 
wewn trzne (o szeroko liwi luz;. 
przewiduje si  budow

 si  b dzie punkt widokowy (z wykorzystaniem 
liwi 

turystom obserwacj luzowanych w kanale 
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stanie zaprojektowany parking o 
2 (ok. 46 miejsc postojowych).  

i stanowi  b dzie zamkni ty obszar 
pna 

cz eglugowego znajdowa  si  b dzie po wschodniej stronie (punkt widokowy, parkingi), 
pna b m.  

Przewiduje si  wykonanie uj
przeciwpo arowych. 

Rysunek 3.4. Wizualizacja zagospodarowania terenu kana eglugowego w lokalizacji  Nowy wiat (widok w kierunku Zatoki Gda skiej) 
 2017 r. 

3.2.2. Tor wodny na Zalewie Wi lanym 
Przewiduje si  budow  nowego toru wodnego na Zalewie Wi cz

eglugowy na Mierzei Wi lanej z rzek  Elbl g (Zatok  Elbl sk ), o podstawowych parametrach:  
 toru wodnego: ok. 10,2 km, 

boko  techniczna: 5 m, 
- szeroko  w dnie: 60 - 120 m (poszerzenia na odcinkach mijania si

na zakr tach oraz w miejscu obrotnicy). 
 Skarpy toru wodnego zaprojektowano o nachyleniu 1:5. Takie nachylenie skarp winno 
zapewni  optymaln  stabilno  oraz ograniczy ci intensywno  zamulania toru. 

rysunku 3.5.  
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wie Wipodstawowy 
 2017 r. 

ci toru wodnego na Zalewie Wi lanym wyznaczono obrotnic
o rednicy 350m (mierzonej w dnie). 

Podczas eksploatacji toru wodnego na Zalewie Wi lanym przez okres kilku lat niezb dne 
b dzie prowadzenie prac podczyszczeniowych do momentu ustabilizowania si  skarp w dnie toru 
wodnego.  

 Wi
lanym w przewa aj cej cz ci b d  stanowi

kkoplastyczne, a tylko w niewielkiej cz ci (od strony 
Mierzei Wi lanej) piasek redni. 
3.2.3. Sztuczna wyspa na Zalewie Wi lanym 

Lokalizacj lanowanego 
eglugowego przez Mierzej  Wi lan

wodnego na Zalewie (rys. 3.7). Wyspa b
e Zalewu Wi lanego i rzeki 

Elbl g.  
Parametry techniczne wyspy:  

- pojemno 3

- maksymalna rz
zostanie na podbudowie z 

tak przygotowanej konstrukcji powstanie skarpa z narzutu kamiennego. Takie rozwi zanie 
konstrukcyjne pozwoli na ods czenie si  b dzie 
funkcj  osadnika). Konstrukcj
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dowy 
pna wersja projektu budowlanego 

 Wyspa podzielona zostanie na dwa osobne pola refulacyjne wyposa one w przelewy 
umo liwiaj czaj cego si  urobku. Pierwsze pole refulacyjne zostanie 

y przedsi wzi cia, a nast pnie 
zagospodarowane, w kierunku siedlisk korzystnych dla ornitofauny. Drugie pole refulacyjne b dzie 

cym z eksploatacyjnego podczyszczania toru wodnego 
(etap trwaj cy kilka lat).  

zanych z 
budow  toru wodnego przez Zalew Wi lany i rzek  Elbl g o obj to ci ok. 5,9 mln m3. Drugie pole 
b dnego.   
3.2.4. Tor wodny na rzece Elbl g 

Planowane przedsi wzi cie obejmuje przebudow  istniej cego toru wodnego na rzece 
Elbl bienie i rozbudow  w wybranych miejscach. Zakres przestrzenny przebudowy 
obejmuje odcinek od wej cia do rzeki Elbl ciowej (PGW) do punktu P1, 

 w rejonie zrzutu z oczyszczalni gu, 2,5 km za mostem w 
ci ok. 10,4 km.

Podstawowa szeroko  toru wodnego b
wsi Nowakowo 40 m (mierzone w dnie). Zw enie toru wodnego spowodowane jest blisk
zabudow  mieszkaniow . Tor wodny na rzece Elbl g b dzie funkcjonowa  jako jednokierunkowy 
(dla najwi aj cych (odpowiednio o 
szeroko ci ok. 100 m i ok. 120 m). Poszerzenia toru wodnego nawi zuj
istniej cego koryta rzeki; wymagane s  rzeki Elbl g 
b d ciowej przebudowy (zw enie, cz ciowo rozebrane) lub likwidacji. Odcinki, 

 likwidacji znajduj  si : 
ci ok. 1 km i ok. 1,3 km od punktu P1, ze wzgl du na geometri  projektowanego 

toru wodnego,  
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ci ok. 2,5 km od punktu P1 (rejon istniej cego mostu w Nowakowie), ze wzgl du 
na wykonanie przystani oraz umocnienia powierzchni terenu przy doj ciach do drogi gminnej 
w rejonie przystani niskich. 

 rzeki Elbl g po zrealizowaniu inwestycji utrac  swoj  funkcj
zabezpieczenia przeciwpowodziowego przejmie umocnienie brzegu. 

bie rezerwatu, planowana jest znacz ca zmiana w stosunku 
do istniej
zwi zane z konieczno ci  zwi kszenia bezpiecze stwa eglugi przed miejscowo ci  Nowakowo.  

W pocz tkowym odcinku rzeki Elbl ciowa) do stawy 
ciowa) tor wodny zabezpieczony zostanie skarp  podwodn . Na 

 istniej cego zrzutu z oczyszczalni 
 umocnione. W miejscu gdzie tor wodny s siaduje z 

rezerwatem Zatoka Elbl ska, rozebrana zostanie istniej ca kamienna grobla, a w zamian wykonane 
zostanie umocnienie w postaci cianki szczelnej tak, aby roboty prowadzone w obr bie toru 

atywnego 
tnienie wody. Przewiduje si

przebudow  staw nawigacyjnych LGW i PGW. Stawa LGW zostanie rozebrana i przesuni ta w inne 
miejsce, ze wzgl du na kolizj  z projektowanym torem wodnym. Przy stawie PGW przewiduje si
budow

to rozwi zania konstrukcyjne umocnienia brzegu 
wynikaj
odcinku grunty no ne zalegaj boko bokie posadowienie 

si Nowakowo przylegaj  bezpo rednio do 
istniej
odpowiedniego typu konstrukcji umocnienia brzegu. Planow ci 
brzegu po obu stronach wymaga umocnienia zapewniaj cego ochron  przeciwpowodziow  przy 
wysokich sztormowych stanach wody oraz ochron  przed fal  powstaj c  w wyniku 

dna korony umocnienia wynosi +2,5 m n.p.m. Planuje si
cianek szczelnych i 

szczelinowych, pali wierconych i mikropali w zale no ci od przyj tego typu konstrukcji.  
 rzeki Elbl g zostan  obudowane konstrukcj  do rz dnej +2,5 m. W celu 

pu do rzeki, przewiduje si  wykonanie przystani niskich4 na rz dnej +1,2 m wraz ze 
schodkowaniem, tak aby umo liwi  zej szych stanach wody.  

l 3

transportowany b dzie na pole refulacyjne znajduj ce si  na projektowanej sztucznej wyspie na 
Zalewie Wi lanym.  

                                               4 W odl dowej cz ci przystani niskiej obudowa brzegu pozostanie na rz dnej +2,5 m w celu zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego.  



RAPORT 

42 

3.2.5. Budowa nowego mostu w Nowakowie 
Nowa przeprawa przez rzek  Elbl

miejscowo cego mostu 
pontonowego.  

Realizacja prac zwi zanych z budow  budow
wzi cie obejmowa  b dzie budow  nowego odcinka drogi 

powiatowej, wpisuj cego si  w drog  biegn c  rzeki po jej zachodniej stronie.  
Parametry drogi powiatowej b d  przyj te zgodnie z warunkami Zarz dcy drogi; wst pnie 

dko
Przewiduje si  budow siaduj cych z drog  powiatow
nieruchomo

Parametry techniczne obiektu mostowego dostosowano do p
drogowego i projektu toru wodnego na rzece Elbl g. Przyj to nast puj ce parametry techniczne: 

 mi dzy dylatacjami: ok. 105m, 
- rozpi to  prz
- szeroko
- wysoko  konstrukcyjna: do ok. 4,0 m, 

Z uwagi na mi dzynarodowy zielony szlak rowerowy sieci Eurovelo R10 
cej drodze powiatowej, zaproponowano budow  ci gu 

pieszorowerowego. 
cego mostu pontonowego w Nowakowie b dzie mo liwa dopiero po 

wybudowaniu nowego mostu i po uzyskaniu pozwolenia na jego u ytkowanie, tak aby zapewni
czenie drogowe pomi dzy brzegami rzeki Elbl g. 

3.3. USYTUOWANIE PRZEDSI WZI CIA 
3.3.1. Lokalizacja planowanej drogi wodnej 

Planowane przedsi wzi cie, w cz ci obejmuj cej wody, zlokalizowane jest w obszarze 
trznych: Zatoki Gda skiej, Zalewu Wi lanego oraz rzeki Elbl g. 

Przedsi wzi cie cz ciowo znajduje si  w granicach Portu Morskiego Elbl g (granice obejmuj  tor 
wodny od istniej cego mostu pontonowego w Nowakowie)5 - rys. 3.7.   

L dowa cz  przedsi wzi cia obejmuje budow  Wi lan  w rejonie 
miejscowo ci Nowy wiat oraz tereny przylegaj ce do rzeki Elbl g na odcinku od uj cia do Zalewu 
Wi lanego do zrzutu z oczyszczalni gu.  

Obszar Mierzei Wi lanej oraz tereny s siaduj ce z Zatok  Elbl sk  obj te s  ochron  jako 
nadbrze ny pas techniczny stanowi cy stref du; jest to 
obszar przeznaczony do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpiecze stwa i 
ochrony rodowiska.  
                                               5 Rozporz dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013r. w sprawie ustalenia 
granicy portu morskiego w Elbl gu od strony l du (Dz. U. 2013 poz. 656) 
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Planowana inwestycja znajduje si
warmi  gminie Sztutowo zlokalizowana 
jest cz  przedsi wzi cia obejmuj ca budow eglugowego przez Mierzej  Wi lan , 
budow ci Zalewu Wi rodek 
Zalewu Wi lanego) oraz budow sko-
mazurskiego, w gminie Tolkmicko, zlokalizowana jest  toru wodnego na Zalewie 
Wi lanym oraz w granicach gminy Elbl g i miasta Elbl ga - tor wodny na rzece Elbl
terenami l dowymi.  
3.3.2. U

Przedsi wzi
 warmi sko-mazurskim (Tolkmicko, Elbl g, 

Miasto Elbl ne (u cicielem 
jest Skarb Pa cym Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe Nadle nictwo 
Elbl

cych pasy techniczne od strony Zatoki Gda skiej oraz od 
strony Zalewu Wi lanego jest Skarb Pa d - Dyrektor Urz du Morskiego w Gdyni. 

lanym (u ytek Wm grunty pod wodami morskimi 
wewn trznymi)  stanowi  Skarbu Pa dzie Urz du Morskiego w 
Gdyni. 

Rzeka Elbl g, w granicach Portu Elbl g, znajduje si  w zarz dzie Dyrektora Urz du 
 rzeki nale  m.in. do: 

cicieli prywatnych (zabudowa mieszkaniowa, tereny rolne), 
- Skarbu Pa stwa/O
- Skarbu Pa stwa/Pa

przeciwpowodziowe, urz dzenia melioracyjne), 
- Gminy Elbl g,  
- Miasta Elbl g, 
- Skarbu Pa stwa - Starosta Elbl ski, 
- Skarbu Pa stwa, 
- Powiatu Elbl skiego/Zarz gu z siedzib ku, 
- Skarbu Pa sko-Mazurskiego w Olsztynie. 

 stanem formalno-prawnym oraz 
czono do wniosku o wydanie decyzji o 

rodowiskowych uwarunkowaniach.  
3.3.3. Powierzchnia nieruchomo

Budowa drogi wodnej wymaga  b dzie zmian w dotychczasowym u
trznych). Tereny l dowe i akweny w rejonie planowanej inwestycji 

charakteryzuj  si  nisk  intensywno ci  u ytkowania oraz wysokimi walorami przyrodniczymi. 



RAPORT 

45 

W tabeli 3.2. przedstawiono zestawienie powierzchni te
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk

w lokalizacji Nowy wiat.  
Tabela 3.2. Powierzchnia zaj to cji 
Lp. Elementy planowanego przedsi wzi cia Powierzchnia zaj cia 

terenu [ha] 
1 Akwen Zatoki Gda skiej w obr

punkt 
widokowy 

~ 32  
3 Akwen Zalewu Wi ~ 4  
4 Sztuczna wyspa ~ 190  
5 Akwen Zalewu Wi lanego (tor wodny)  ~ 160 
6 Rzeka Elbl g (projektowany tor wodny) ~ 50 

 rzeki Elbl g1 ~ 70 
8 Budowa nowej drogi i mostu w Nowakowie ~ 4,5 

cznie ~ 560,5
 2017 r. 

1 Przyj to zawy on  warto  powierzchni zaj l g, poniewa
uwzgl  prace na terenach l dowych realizowane pod powierzchni
kotwy cianek szczelnych. 

czna powierzchnia terenu pod planowane przedsi wzi cie: w obr
Zatoki Gda lanej, akwenu Zalewu Wi lanego oraz rzeki Elbl g wraz z 
terenami l
3.4. RODZAJE TECHNOLOGII
3.4.1. Faza budowy 

Planowane przedsi wzi cie, ze wzgl du na du y zakres prac budowlanych oraz zakres 
przestrzenny, b dzie realizowane etapami. Rozwi zania projektowe umo liwi  jednocze nie 
realizacj
Gda skiej).  

Prace budowlane b d  wykonywane w podziale na zmiany (dwie lub trzy zmiany 
w zale no ci od rodzaju prowadzonych prac).  

Prace zwi zane z realizacj  planowanego przedsi wzi cia wykonywane b d  przy u yciu 
sprz cego.   

dzie zale
rozwi za  Projektu Budowlanego. Na etapie Koncepcji przyj to nast puj ce rodzaje wykonywanych 
prac: 

 wycinka drzew koliduj cych z inwestycj  na Mierzei Wi  rzeki Elbl g, 
kopy, nasypy); 

bienie akwenu wewn eglugowy przez 
Mierzej  Wi lan , tor wodny na Zalewie Wi lanym i na rzece Elbl g); 
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 roboty kafarowe (zwi zane z pogr aniem cianek szczelnych, wykonaniem mikropali, 
eglugowy na Mierzei Wi lanej, falochrony, obudowa brzegu na rzece 

Elbl g); 
 inne roboty budowlane: 

eglugowy, obudowa brzegu na rzece Elbl g), 
- wykonanie narzutu kamiennego (falochrony, sztuczna wyspa, rzeka Elbl g), 

enie linii i kabli elektrycznych oraz teletechnicznych, 
dze  rzeki Elbl g. 

 odcinkach przedsi wzi cia 
Lp. Element 

przedsi wzi cia Rodzaje prowadzonych prac 
boko ci 

technicznej 5 m;  
 budowa falochronu wschodniego: 
- wykop pod falochron w pasie podstawy falochronu, 

ne frakcje kamienia, ostatnia 
warstwa od strony morza prefabrykaty np. gwiazdobloki), 

ciance szczelnej, 
- wykonanie nadbudowy elbetowej na narzucie kamiennym oraz na 
 budowa falochronu zachodniego: 
- wykop pod falochron w pasie podstawy falochronu, 
- wbicie cianki szczelnej stabilizowanej uko nymi, kotwi cymi palami 

pogr anymi w gruncie pod odpowiednim k tem, 
- wbicie pali pod nadbudow , 
- wykonanie korpusu falochronu z kamienia drobnego,

cej si  z narzutu 
- wykonanie elbetowej nadbudowy korpusu falochronu; 
 budowa nabrze a postojowego: 
- podwy szenie naziomu (wykorzystanie urobku z prac czerpalnych lub 

prac ziemnych), 
- wbicie cianki szczelnej i pali, 
- wykonanie nadbudowy elbetowej nabrze a; 
 budowa wygaszacza fal: 
- wykonanie skarpy umocnionej narzutem kamiennym; 

eglugowy 
przez Mierzej
Wi lan

lanej z powierzchni do 32 ha, 
01, kable 

elektryczne i teletechniczne),  
 odtworzenie sieci elektrycznych i teletechnicznych; 

eglugowego: 
- wykonanie pionowych cianki szczelne b d

cianki szczelinowe) wraz z ich zakotwieniem, 
cian szczelnych, 

- wykonanie elbetowego oczepu i zainstalowanie wyposa enia 
 budowa luzy: 
- wykonanie pnie zostan  zakotwione w 

gruncie, 
- wyczerpanie gruntu ze rodka konstrukcji do rz dnej ok. -9,5 m, 
- zakotwienie dna a za pomoc  mikropali i betonowanie 
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Lp. Element 
przedsi wzi cia Rodzaje prowadzonych prac 

dna pod wod , 
ykonanie 

- wykonanie wn k na wrota bram luzy, wstawienie bram oraz budowa 
mechanizmy przesuwu bram; 

- prace ziemne (nasypy i wykopy - odpowiednie ukszt
szczenie, 

ityczna), 
nego mostu 

(mo ich odcelowy 
monta  na miejscu); 

rkingi; 
 wykonanie stanowisk oczekiwania od strony Zalewu Wi lanego 

zabezpieczonych narzutem kamiennym; 
3 Sztuczna wyspa  budowa obudowy sztucznej wyspy: 

skiem, 
enie drugiej takiej samej warstwy, 

 wodno-piaskow , 
kcji; 

cym z prac 
czerpalnych na torze wodnym; 

4 Tor wodny na 
Zalewie Wi lanym boko ci technicznej 

5 m); 
 uformowanie skarp o nachyleniu 1:5; 

5 Tor wodny na 
rzece Elbl g  wykonanie skarp podwodnych na odcinku toru wodnego od PGW do 

 obudowa brzegu (na odcinku od LGW do punktu P1): 
- wykonanie dnione 

cianki szczelnej), 
- pogr enie 
- cianka szczelinowa i szczelna - podtrzymywane przez

kotew gruntowych pogr onych w gruncie od strony odl dowej, 
- przewiduje si , e na odcinkach s siaduj cych z zabudow , pale 

wykonane b d  w technologii niepowoduj cej nadmiernych 
wstrz

 wycinka drzew koliduj cych z inwestycj ; 
ysta  niska, 

owodziowy); 
boko ci technicznej 

5 m); 
6 Most w 

Nowakowie cym 
mostem (stalowy most obrotowy) wraz z budow
drogowego;  6: 

czenie instalacji i demonta
ch 

urz dze , 

                                               6 liwa b dzie dopiero po umo liwieniu przejazdu nowym mostem - zachowanie ci ci 
przejazdu przez rzek  Elbl g w Nowakowie.  
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koncepcyjny budowy mostu na rzece Elbl g w Nowakowie w ci sk Sp. z o.o., 
maj 2017r. 
Wycinka drzew i wylesienie 
 Wycinka drzew koliduj cych z inwestycj  przeprowadzona zostanie na Mierzei Wi lanej oraz 

 rzeki Elbl e si  wycink  drzew na 
Mierzei Wi  zawy ona, poniewa
powierzchni  terenu zaj tego pod inwestycj  na Mierzei Wi  rzeki Elbl g przewiduje 
si  wycink
 Na Mierzei Wi lanej wi kszo  drzew przeznaczonych do wycinki znajduje si  na gruntach 
le nych oznaczonych w wypisie z rejestru gruntu jako u ciciel/zarz dzaj cy: Skarb 
Pa stwa/Pa stwowe Gospodarstwo Le ne Lasy Pa stwowe Nadle nictwo Elbl g). Cz  drzew 
znajduj ca si ci Mierzei, a tak  rzeki Elbl g znajduje si  na gruntach 
innych ni  le  zostanie opracowany projekt 
wycinki. 
 Drzewa rosn dowych 
(nieprzeznaczone do wycinki) zostan  odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 
sprz t budowlany. 
Roboty ziemne i prace czerpalne 
 Planowane przedsi wzi cie wymaga  b dzie wykonania: 

eglugowego, wykopy i 

skiej, 
 wyspy), 

zanych z wykonaniem toru wodnego na Zalewie Wi lanym, w Zatoce 
Elbl skiej oraz na rzece Elbl g.  

Gda skiej oraz na Mierzei 
Wi lanej dopuszczalne jest u
lub ss cych, w zale no ci od rodzaju prowadzonych prac. Prace czerpalne za pomoc biarek 
ss cych nie mog  by ci mniejszej ni  30 m od konstrukcji budowli 
morskich7. 
 Roboty czerpalne na Zalewie Wi lanym przeprowadzane b d  za pomoc biarek o 
du ych wydajno biarki ss ce lub wieloczerpakowe) przy zachowaniu warunku mo liwie 
minimalnego rozprzestrzeniania si
poprzez: 

                                               7 Zgodnie z art. 36 rozporz dzenia  Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 pa dziernika 2006r. w sprawie 
ich budowli 

hydrotechnicznych (Dz. U. z 2006 nr 206 poz.1516) 
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 zastosowanie sprz biaj cego wyposa onego w czerpaki lub ssaki ograniczaj ce 
tworzenie si  zawiesiny tzn. wyposa one w klapy zamykaj ce czerpaki lub w przypadku 

biarek ss

 Roboty czerpalne w Zatoce Elbl skiej i rzece Elbl g przeprowadzane b d
pomoc
Wej biarkami o du ych wydajno ciach. Do prac na rzece Elbl g dopuszcza si
mo liwo biarkami. 

biarek (ss cych lub wieloczerpakowych z 
odpowiednio skonstruowan  b d  rozprzestrzenianie si
zawiesiny w wodach Zalewu Wi lanego. Jedn biarskich 

bienia od reszty akwenu za pomoc  kurtyn. Kurtyny mog  by
d ony, tak 

 rozprzestrzenianie si  chmury osadowej poza granic
jej umiejscowienia.  
 Urobek wydobyty z dna Zatoki Gda skiej, Mierzei Wi lanej oraz Zalewu Wi lanego b dzie 
transportowany za pomoc  barek lub bezpo rednio, za pomoc  ruroci gu pompuj cego urobek na 

dzie 
barkami, a nast biarskich 
wykorzystane zostan biarek. Barki 
oraz ruroci gi wykorzystywane do przewo enia urobku na sztuczn  wysp  powinny by
zabezpieczone przed wyciekiem zawiesiny w trakcie transportu wodnego (odpowiednio 
uszczelnione). 
 Prowadzenie prac czerpalnych podczas realizacji planowanego przedsi wzi cia to proces 

wie toru wodnego na Zalewie 
biarek, ka dy z trzema lub dwiema barkami. Dopuszcza si

biarek ss cych lub wieloczerpakowych o przewidywanej wydajno ci pojedynczej 
 dla 

biarek ss cych. W zale no ci od przyj biarek i przy ich minimalnej 
okre lonej przez Projektanta ilo ci przewiduje si , biarskie na torze wodnym na 
Zalewie potrwaj biarek ss biarek 

eniu ci bienie rzeki Elbl g 
biarkami chwytakowymi o wydajno ci 

1,5 tys. m3/d. Wykonawca b dzie zobowi zany do zapewnienia odpowiedniej ilo ci sprz tu 
biarskiego oraz liwi

ci biarskich.  
eglugowego przez Mierzej  Wi lan  oraz urobek 

z prac czerpalnych na Zatoce Gda skiej, wydobywane w ramach przedsi wzi cia, wykorzystane 
zostan (m.in. zal
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oraz sztucznej wyspy, a tak ie nie 
mo  jakie ilo ci urobku zostan  wykorzystane na wymienione cele. 
Przewiduje si , e bilans mas ziemnych b

bienia i mas ziemnych z Zatoki Gda skiej i Mierzei Wi
przes dzone. Mo liwe b  na Mierzei 
Wi lanej od strony Zatoki Gda biarskich na Zalewie Wi lanym oraz na 
rzece Elbl g, ze wzgl ciwo ce si
konsystencj ), nie b dzie wykorzystany do prac budowlanych - zostanie zagospodarowany w 
obr bie sztucznej wyspy na Zalewie Wi lanym.  
Prace zwi zane z pogr aniem cianek szczelnych oraz pali 
 Realizacja planowanego przedsi wzi cia wymaga  b dzie wykonania prac zwi zanych z 
pogr aniem cianek szczelnych. Podczas prac budowlanych, w zale no ci od przyj tej technologii, 
mog  by  u dzenia pneumatyczne (wciskanie cianek szczelnych), 
urz dzenia do wykonywania mikropali. Prace zwi zane z pogr aniem cianek szczelnych 
wykonywane b d  w obr skiej, w obr
eglugowego przez Mierzej  Wi lan  rzeki Elbl g (na wybranych odcinkach).  

 Prace wykonywane b d du jak i z wody (sprz t budowlany na pontonach 
cych).  

 W miejscach wra liwych akustycznie (na terenach w pobli u zabudowy mieszkaniowej 
 rzeki Elbl g) przewiduje si  zastosowanie takich metod pogr ania cianek szczelnych, aby 

ograniczy  emisj liwych akustycznie wykonywane b d
jedynie w porze dziennej. Podczas prac b dzie prowadzony monitoring istniej cych budowli. 

t 
budowlanych  

rodowiska gruntowo-wodnego przed rozlewem substancji niebezpiecznych. Wykonawca do prac 
budowlanych winien zastosowa  sprawny technicznie sprz cy. 
Ponadto, podczas realizacji budowy nale y przeprowadza  kontrole stanu technicznego sprz tu 
wykorzystywanego do prowadzenia prac budowlanych, w celu zabezpieczenia przed wyciekiem 

ch na wodach Zatoki Gda skiej, 
Zalewu Wi lanego oraz rzeki Elbl g b ed 
rozlewami substancji ropopochodnych na wodzie (np. wyposa ce zapory 

ce wykorzystywane do budowy planowanego przedsi wzi cia b d
tankowane w portach Zatoki Gda skiej i Zalewu Wi lanego, gdzie istnieje mo liwo
zabezpieczenia jednostek oraz otoczenia przed rozlewem paliwa. 

cych przedsi wzi  mog cych znacz co 
 na rodowisko 

d  zale za  Projektu 
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realizacji planowanego przedsi wzi pnych rozwi za  koncepcyjnych, niezb dne 
b

lanej w 
eglugowego i inwestycji towarzysz cych, 

i Wi lanej, 
g oraz sieci 

elektrycznych w rejonie mostu pontonowego w Nowakowie,
a rzece Elbl g (kamiennej skarpy 

podwodnej, dalb, palisady, przystani niskiej, fragment
, ruroci

melioracyjnej, oznakowania nawigacyjnego), 
 przebudowa: zrzutu 

8, staw nawigacyjnych LGW i PGW, 
 mostu, odbojnice wraz z pomostami 

stalowymi, dalby odbojowe, umocnienie brzegu w postaci cianki szczelnej, domek 
operatora mostu wraz z infrastruktur  towarzysz c ), a tak
betonowych. 

 b d  odpady takie jak m.in. beton i gruz betonowy, 
masy bitumiczne, kable, oraz drewno, 

szego Raportu. 
3.4.2. Faza funkcjonowania 

liwia  b dzie statkom handlowym i innym 
cym bezpo skiej) na wody 

Zalewu Wi lanego i dalej do Portu Morskiego Elbl g. 
Eksploatacja planowanego przedsi wzi cia zwi zana b dzie przede wszystkim z: 

 technologi eglugowy i luz  na Mierzei 
Wi lanej, 

 z technologi  i logistyk eglugowym na 
Mierzei Wi lanej. 

luzy 
Przed i za luz  znajdowa  si  b d  stanowiska oczekiwania, umo liwiaj ce bezpieczny 

cych na luzowanie. luza funkcjonowa  b
skiej jak i z Zalewu Wi lanego. 

                                               8 Po zako  strac  swoj  funkcj . Zabezpieczenie 
 rzeki Elbl g.  
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Komora luzy zamykana b wane 
na bok, do wn ki w nabrze u). Kiedy statek b cia do luzy (b
zgod  operatora luzy) wrota luzy b d ciem statku do luzy nast pi 

n
w luzie, nast pi zamkni ziomu wody w 

dzie odbywa  si
 komorze luzy b dzie zbli ony do 

poziomu wody na zewn trz  otwarte drugie wrota 
eglugowego. 

luzowania statku 
 W zale no aj ca si  do luzy, otwierany 
b dzie pierwszy most obrotowy.  Ruch drogowy b dzie odpowiednio wcze niej przekierowany na 
drugi obiekt mostowy umo liwiaj ca b dzie 

cia ze luzy, zamykany b dzie most pierwszy, a otwierany drugi. Ruch drogowy 
ost. Otwieranie oraz zamykanie 

liwi

Roboty utrzymaniowe toru wodnego przez Zalew Wi lany i rzek  Elbl g
czas eksploatacji drogi wodnej) 

przemieszczany b dzie na projektowan  sztuczna wysp  zlokalizowan  na Zalewie Wi lanym. 
 Urobek transportowany b dzie za pomoc
ruroci rednimi. Z barek urobek b dzie przepompowywany na 
sztuczn  wysp  ruroci giem przy u yciu pomp zlokalizowanych na barce.  
 W ramach przygotowania inwestycji9 u 

ciu do 
Zatoki Elbl skiej (model hydrauliczny). Podczas bada  przeprowadzonych bez wymuszenia 
hydrodynamicznego (woda stoj ca) stwierdzono, e podwodna skarpa charakteryzuje si
stateczno ci 10 ci wewn  znacznie wy sze ni
grawitacyjne), pomimo i lany w mechanice 

podatny na rozmywanie. Ruch pojedynczych cz puje dopiero przy pr dko ci w 
warstwie przydennej ok. 1 m/s, odrywanie si a (ruch masowy) 

dko ci 2-2,5 m/s.  
Wody Zalewu Wi lanego charakteryzuje si  cz stym zm tnieniem w okresie roku. Wynika to 

mi cych w przypowierzchniowej warstwie 

                                               9 Koncepcj  przebudowy wej cia do portu Elbl
Wi10 ona w dowolnym nachyleniu nie przekraczaj cym warto ci 1:1 (wi kszych nachyle  nie 
badano). 
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pr dowych. Innym zjawiskiem, jest 
planowanego toru wodnego 

spowoduje zamulenie o intensywno
e zamulanie planowanego toru wodnego spowodowane 

b ciem gruntu i dwutorowym procesem sedymentacji, gdzie 
zasilanie osadami nast  dna i przydenne 
cinanie warstw gruntu) oraz fizykochemicznego procesu erozji w dowolnych warunkach falowo-

pr dowych.  wielko  zamulania planowanego toru wodnego szacuje si

wykonywanych przez Urz
tys. do 166 tys. m3/rok, co przy przestrzennym zasi gu prac wiadczy o umiarkowanie intensywnym 
procesie zamulania.  
 Na obecnym etapie trudno jest oszacowa  w jakich odst pach czasu konieczne b d  prace 
bagrownicze. W pierwszych latach funkcjonowania toru wodnego szacuje si , e prace 

biarskie b d  realizowane cz ciej, ze wzgl du na potrzeb  ustabilizowania si
gruntu po pracach czerpalnych.  
3.4.3. Wariantowanie techniczno - technologiczne 
 W ramach prac przedprojektowych analizowano liczne rozwi zania techniczno-
technologiczne dotycz

 realizacyjn
pod k

ciem do portu,  
- zachodnim wej ciem do portu, 
- wschodnim wej ciem do portu. 

eglugowego 
przez Mierzej  Wi lan . Przy takim rozwi zaniu, falochron wschodni i zachodni skierowane na 

 t  sam ci . Takie rozwi
ze wzgl du na bezpiecze stwo nawigacyjne, jednak niekorzystne ze wzgl du na falowanie 
pochodz ci 

cych przy nabrze
istotnej ochrony akwenu portowego przed falami z kier

 bezpo rednie uderzenia we wrota luzy prowadz c do ich awarii. 
Nale y podkre li , e wysokie falowanie w kanale eglugowym przez Mierzej  Wi lan
uniemo eglug  w kanale. Zabezpieczenie luzy przed przelewaniem si  wody 
z Zatoki Gda luzy do wysoko

szych rz dnych.  
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 Usytuowanie wej cia do portu ze strony zachodniej lub wschodniej zapewni
maksymaln  mo liw  ochron  akwenu portowego przed falowaniem. Niesymetryczny uk

kszenie funkcjonalno
 zostanie wygaszone i nie b dzie 

luzy.  
 Ostatecznie przyj to usytuowanie wej cia portowego w kierunku zbli onym do zachodniego 
bazuj c na badaniach IBW PAN w Gda   

luza i miejsca wyczekiwania 
 W trakcie prac projektowych rozwa ano zastosowanie trzech rozwi za  konstrukcji nabrze y 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan : 
- nabrze elbetow  nadbudowy, 
- nabrze e oczepowe z zastosowaniem tych 

w koronie betonowym oczepem, 
- nabrze e oczepowe z zastosowaniem cianki szczelnej elbetowej szczelinowej lub 

z prefabrykowanych 
e oczepowe ze stalowej cianki szczelnej 

kotwionej przy pomocy mikropali lub cianki szczelnej szczelinowej. Zastosowanie stalowej cianki 
szczelnej nie niesie za sob adnych uci liwo ci, a roboty kafarowe zwi zane z zapuszczaniem 

na przerwa  bez ponoszenia konsekwencji technicznych. Przerwanie 
cianki szczelinowej jest du o trudniejsze, ze wzgl du na 

stosowany sprz zanie wymaga mniejszej zaj to ci terenu 
podczas budowy. 
 Bramy luzy mog  by  wykonane jako: 

- klasyczne wrota wsporne, 

 W pocz tkowej fazie rozwa
a si  ci nienie, 

cie i gwarantuje szczelno zanie jest optymalne w przypadku, 
gdy wy szy poziom wody wyst puje zawsze z jednej strony (praca jednokierunkowa). W przypadku, 
gdy po obu stronach luzy mo e wyst powa  wy szy poziom wody, powinno si  zastosowa  dwie 

dej strony go typu 
konstrukcji wi e si  z konieczno ci dnych podczas 
prac remontowo-konserwatorskich.  
 Drug  analizowan  konstrukcj  s

luzy. Dodatkowe wrota umieszczone s  w suchym doku zabezpieczonym lekk
przestawn  szandor . luzowanie jednostek odbywa si  ka dorazowo przy pomocy pojedynczych 

zanie sprawdza si luzach o znacznej 
szeroko ci. Zalet  konstrukcji tego typu jest zachowanie ci ci pracy luzy, nawet w przypadku 

towych.  
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 Ze wzgl du na wi ksz  funkcjonalno  i potrzeb  zachowania ci ci pracy luzy 
zdecydowano si h.  
Drogi i mosty 
 W toku prac projektowych analizowano wiele rozwi za  dotycz

dem usytuowania przej  konstrukcji 
skrzy owa trznych. Klas  techniczn  drogi przyj dko
projektow eglugowym, jezdnie 

 nabrze y poprowadzono pas technologiczny, 
skrzy owania skanalizowane i skarpy o pochyleniu 1:3. 
 Uwzgl dniono mo liwo ci. 
Zaproponowano dodatkowe drogi publiczne prowadz

dko
bi Mierzei 

Wi o korzystniejsze warunki 

zrezygnowano z takiego rozwi zania i przyj to rozwi cego si
mo liwie najbli ej istniej du na takie usytuowanie 

le  na wody Zalewu 
Wi lanego. 
 Ostatecznie przyj to dwa przej eglugowym. W toku 

owa  b d  rol  elementu 
uspokajaj cego ruch na doje
skrzy ego na Zatoce Gda skiej 

ano zastosowanie ruchomego mostu 
podnoszonego lub mostu obrotowego.  

kowitego otwierania w 
cia pod nim mniejszych jednostek. Mosty podnoszone nie potrzebuj

du ej rezerwy miejsca na brzegu. Do wad konstrukcji nale y zaliczy  stosowanie szerokich 
dze  rygluj cych oraz skomplikowanego mechanizmu 

podnoszenia.  
 Drugim analizowanym rozwi  tego 
rozwi zania jest wi ksze bezpiecze stwo konstrukcji w ka dej fazie pracy. Mosty obrotowe s  mniej 
wra liwe na silne wiatry, dzi ki czemu ich konstrukcja ma du o mniejsze. Urz dzenia mechaniczne i 
wszystkie elementy pomostu s  utrzymaniowych czy 
inspekcyjnych. To rozwi zanie wybrano do dalszych prac projektowych. 
Tor wodny na Zalewie Wi lanym 
 W toku prac nad przedsi wzi ciem rozwa dzi skarp 

ano trzy sposoby: 
- brak umacniania kraw
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- obudowa kraw dzi toru stalow ciank  szczeln , 
- umocnienie kraw

z umacniania jego kraw dzi, a 
k towi stoku naturalnego gruntu w wodzie. 

Takie rozwi zanie jest najta go brzegi nie 
zostan  umocnione niezb dne b dzie przeprowadzanie prac podczyszczeniowych. 
 Innym rozwi zaniem jest zastosowanie obudowy kraw dzi toru stalow ciank  szczeln  (po 

ci. Wariant odrzucono ze wzgl stwa eglugi. 
Dodatkowo takie rozwi zanie generuje du e koszty, a tak y czas realizacji 
inwestycji. Ponadto, umocnienie ciank  szczeln
 Umocnienie kraw dzi toru wodnego mo  poprzez zastosowanie geotub, 

, e takie rozwi zanie zwi  przed rozmywaniem i 
trakcie eksploatacji toru wodnego. 

Rozwi nia zagro enia nawigacyjnego, 
du
konstrukcji na zamulanie toru. 
Sztuczna wyspa na Zalewie Wi lanym 
 Pod wzgl dem techniczno-technologicznym analizowano dwa warianty konstrukcji sztucznej 
wyspy: 

- wyspa w obudowie pionowej cianki szczelnej,  

yspy pionowej cianki szczelnej 
zakotwionej w gruncie no nym mikropalami. Propozycja ta wi  z zaleceniami 

cianka szczelna wyniesiona ponad 2 m ponad poziom Zalew
ograniczy  dost p drapie c 
pod uwag , e grunty no ne w tym obszarze wyst puj boko
wyspy, technologia wbijania 

wzi cia. Ponadto, stalowa cianka szczelna w perspektywie 
kilkudziesi na utrzymanie i remonty. 
Obudowanie wyspy stalow ciank  szczeln
i u ytkowych.  

Drugie rozwi rednie i umocnienie brzegu w postaci 

cianki szczelnej. Po ustabilizowaniu si
u z gruntu no nego, konstrukcja nie b dzie wymaga

(rozwi zanie znacznie ta  konstrukcj  o 
naturalnym charakterze i sprzyjaj cych warunkach do zagospodarowania przyrodniczego w fazie 
funkcjonowania. Zalet  tego rozwi
podczas przekopu Mierzei Wi biania Zatoki Gda skiej. 
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 Ostatecznie wybrano sztuczn  wysp
w.  

Budowa nowego mostu w Nowakowie 
Rozwa zepraw  przez rzek  Elbl g 

budow  drogi w kierunku zachodnim po nowym  w drog
biegn c  rzeki po stronie zachodniej. Rozwa
dojazdowych, przeprowadzenie drogi dojazdowej pod drog  powiatow  przy pomocy przejazdu (w 
tunelu).  
 Ostatecznie do realizacji przyj to budow  drogi wpisuj cej si  w drog  biegn c
rzeki po stronie zachodniej. 
3.5. WARUNKI U YTKOWANIA TERENU W FAZIE BUDOWY I FUNKCJONOWANIA
3.5.1. Faza budowy 

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  wymaga precyzyjnego 
zaplanowania kolejno e w pierwszej 
kolejno eglugowy przez Mierzej  Wi lan
Zatoce Gda ci wykorzystany 

nie z pracami na Mierzei budowana 
b dzie obudowa sztucznej wyspy na Zalewie. 
 Prace budowlane polegaj ce na wydobywaniu mas ziemnych i prace czerpalne zwi zane z 
budow eglugowego przez Mierzej  Wi lan  b d
polegaj

prowadzonych na Mierzei Wi lanej to 
procesy du

czeniu formowania grobli sztucznej wyspy z geotub/ 
bianie toru wodnego na Zalewie Wi lanym i rzece Elbl g. 

bianie b dzie realizowane do ko ca okresu realizacji prac zwi zanych z budow  drogi wodnej. 
lana

 Teren budowy na Mierzei Wi lanej zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed wst pem 
 b d  tymczasowe drogi dojazdowe.  

Ze wzgl ono zanych z realizacj  planowanego 
przedsi wzi cia przewiduje si  organizacj  terenu budowy w czterech fazach: 

 Faza 1: 
- przygotowanie zaplecza budowy i ogrodzenia, 
- przygotowanie ci trznej, 
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- wycinka drzew i odhumusowanie terenu,  
- roboty ziemne; 

Rysunek 3.8. Faza I organizacji placu budowy na Mierzei Wi lanej 
 2017 r. 

 Faza 2: 
- reorganizacja ruchu drogowego, 
- budowa zapleczy socjalno-magazynowych, 
- budowa przystani roboczych na potrzeby budowy,  

- zasadnicze prace budowlane; 

Rysunek 3.9. Faza II organizacji placu budowy na Mierzei Wi lanej 
 2017 r. 

 Faza 3: 

- kontynuacja prac przy budowie awanportu, luzy, sztucznej wyspy oraz toru wodnego na 
Zalewie Wi lanym;  
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Rysunek 3.10. Faza III organizacji placu budowy na Mierzei Wi lanej  
 2017 r. 

 Faza 4: oddanie obiektu do u ytku. 

 Przedstawione powy ej rozwi zania organizacji placu budowy, maj  charakter orientacyjny 
i pogl owy b dzie zale
Wykonawcy tych prac.  

Dzi p do drogi 
publicznej na Mierzei Wi lanej, bez konieczno ci wstrzymywania ruchu. W fazie I droga 

dzie dost pna dla ruchu publicznego (Rys. 3.8). W kolejnej 
fazie budowy ruch zostanie przeniesiony na nowo wybudo
tymczasow ci Mierzei (Rys. 3.9). Nast pnie, 
ruch zostanie przekierowany na wybudowan  przepraw ci Mierzei, co umo liwi 
budow  mostow eglugowy (Rys. 
3.10).  
 Usytuowanie zaplecza budowy na Mierzei Wi lanej uzale nione b dzie od fazy budowy. 
W pocz tkowej fazie budowy, przewiduje si  usytuowanie zaplecza budowlanego nieopodal osi 

ci 
Mierzei wykonane zostan  tymczasowe przystanie wodne na potrzeby budowy portu o
na Zatoce Gda skiej, oraz stanowisk oczekiwania od strony Zalewu Wi lanego. W kolejnym etapie 

eglugowego, zlokalizowane zostan
zaplecza socjalne.  
 Budowa planowanego przedsi wzi

ada si , e zaplecze budowy b dzie 
zasilane w energi  elektryczn czonego z sieci 
energetycznej przebiegaj ywana b dzie 

wietlenia terenu. W fazie budowy woda 
wykorzystywana b dzie na cele budowlane, a tak e na cele socjalne. Zasilenie budowy w wod
b dzie mo na zrealizowa  poprzez transport wody (np. z Krynicy Morskiej) lub wykonanie studni 

binowej.  
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dne do realizacji budowy planowanego przedsi wzi cia 
dostarczane b d  transportem 
wodnym (barki, pontony). Okres letni (lipiec-sierpie ) nale czy

du na wzmo ony ruch turystyczny na Mierzei Wi lanej. 
g 

 rzeki Elbl g planuje si
- na potrzeby budowy mostu w Nowakowie, 

 rzeki Elbl g.  
 Plac budowy mostu w Nowakowie zlokalizowany b dzie po obu stronach rzeki Elbl g 
(Rys.3.11). Dla potrzeb budowy dopuszcza si  zastosowanie przeprawy przez rzek

dzie ona kolidowa  z eglug  na rzece Elbl g. Zaplecze budowy oraz zaplecze 
 przewiduje si  zlokalizowa  po obu stronach rzeki.  

 Plac budowy na potrzeby toru wodnego na rzece Elbl g zlokalizowany b dzie po wschodniej 
stronie rzeki w s siedztwie istniej cego mostu pontonowego w Nowakowie (Rys.3.12). Na brzegu 
planowana jest budowa tymczasowych nabrze
znajdowa  si  b czymi placami 

g planuje si  zlokalizowa
budowlanych11. 

Rysunek 3.11. Organizacja placu budowy na potrzeby budowy nowego mostu w Nowakowie 
 2017 r. 

                                               11
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Rysunek 3.12. Organizacja placu budowy na rzece Elbl g 
 2017 r. 

 Do budowy mostu oraz umocnie g niezb dne b dzie dostarczenie 
energii elektrycznej oraz wody. Energia elektryczna dostarczana b

czonego do sieci przebiegaj cej w pobli
 realizowane b dzie poprzez transport wody lub za pomoc

cza z sieci znajduj cej si  w okolicy.
dnych do prac budowlanych, 

realizowany b arowych oraz transportu wodnego. Ze wzgl du 
 jako  drogi prowadz cej do miejscowo ci Nowakowo zaleca si  korzystanie z transportu 

wodnego z wykorzystaniem portu w Elbl gu.  
i wzi cia 

Szacunkowe ilo  wykorzystane do 
budowy przedsi wzi cia przedstawiaj  si  nast puj co: 

- stal (konstrukcyjna i zbrojeniowa) - 73 500 Mg  
3

- kamie 3

nki: cianki szczelinowe, obudowa 
eglugowego, nabrze 3

2

3

Podczas budowy woda wykorzystywana b dzie na cele budowlane, a tak e na cele. 
Szacunkowa ilo  zu 3/dob  (cele budowlane) oraz ok. 3 
m3/dob  (cele socjalno-bytowe). 
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Energia elektryczna zu ywana b
o wietlenia terenu. Szacunkowa ilo  zu . 
Szacunkowe zu ycie oleju nap 3/dob .  
3.5.2. Faza funkcjonowania 
 Mierzeja Wi lana w lokalizacji Nowy 
eglugowego nie jest obecnie zainwestowana. Dotychczasowe u ytkowanie terenu ulegnie 

znacznej zmianie w stosunku do stanu istniej cego.  
 Na terenie Mierzei Wi lanej wybudowany zostanie budynek bosmanatu/kapitanatu
umo liwi sprawn eglugowego ze luz . Przewiduje si , e 
w budynku bosmanatu/kapitanatu zostanie zatrudnionych 
administracyjny, nawigacja, operatorzy by techniczne, pracownicy i robotnicy 
gospodarczy).  

eglugowego wymaga  b dzie dostarczenia: 
bram luzy, nawigacji, a tak e do 

o wietlenia terenu; szacunkowe zapotrzebowanie na energi  elektryczn
325 MWh/rok;  

owego); szacunkowe zu ycie 
; 

nap dowego nadob . 
 Budynek bosmanatu/kapitanatu wyposa ony b dzie w instalacje wodno-kanalizacyjn , 
centralne ogrzewanie oraz wentylacj  mechaniczn . Woda na cele socjalno-bytowe doprowadzana 
b binowej lub z doprowadzonego wodoci gu.
przewiduje si d

Energia elektryczna dostarczana b dzie do urz dze  projektowanych 
sieci elektrycznych. W kontenerowej stacji trafo znajdowa  si  b dzie rozdzielnia zasilaj ca 
(o wietlenie, urz luzy oraz mosty zwodzone, budynek bosmanatu, przepompownie 

 system sterowania urz
oraz system sterowania eglugowego od 
strony Zalewu Wi lanego oraz przy wej  posadowienie konstrukcji 
stalowych z o wietleniem nawigacyjnym. 
3.6. PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILO CI ZANIECZYSZCZE  WYNIKAJ CE Z BUDOWY I 

FUNKCJONOWANIA PLANOWANEGO PRZEDSI WZI CIA
3.6.1. Faza budowy 

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  b dzie 
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- powstawania cych z toalet i pomieszcze

Realizacja planowanego przedsi wzi cia b dzie 

eglugowy na Mierzei Wi lanej, 
skiej, za Zalewie Wi lanym oraz rzece 

Elbl g.  
 Przewidywane szacunkowe ilo ci powstaj cego urobku i mas ziemnych przedstawiono 
w tabeli 3.4.  

Osady denne Zalewu Wi lanego i rzeki Elbl g nie s  zanieczyszczone, zgodnie z badaniami 
przeprowadzonymi w maju 2017r. przez firm  GEOPROJEKT Szczecin i w zwi zku z tym mog
zosta  zagospodarowane w formie sztucznej wyspy na Zalewie Wi lanym. Wyniki bada
przedstawiono w punkcie 6.3. niniejszego opracowania.  

to  [tys.m3] 
Roboty ziemne na Mierzei Wi lanej Wykopy: ~ 2 400 

Nasypy: ~ 200 
Roboty czerpalne w Zatoce Gda skiej ~ 230 
Roboty czerpalne na Mierzei Wi lanej12 ~ 650 
Roboty czerpalne na Zalewie Wi lanym i rzece Elbl g ~ 5 900 

z o.o., czerwiec 2017 r. 

 Budowa planowanego przedsi wzi cia zwi zana b
pochodz

 b d odpady z budowy, 
. Podczas prac 

d  odpady takie jak m.in. beton i gruz betonowy, masy bitumiczne, 
kable, oraz drewno, elazo i stal. 

eglugowy ze luz , tor wodny, 
sztuczna wyspa) powstan  odpady zaliczane do nast puj cych grup:  

ch, 
                                               12 Roboty w kanale eglugowym prowadzone b d e wierzchnia warstwa gruntu (do 

du (roboty ziemne), reszta gruntu wydobywana b dzie za pomoc biarek 
(roboty czerpalne)
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powania z odpadami w fazie realizacji przedsi wzi cia opisano w punkcie 
7.14. Gospodarka odpadami, 
Emisja substancji do powietrza 

Prace budowlane b d
zei Wi lanej oraz na rzece 

Elbl g, 
- spalania oleju nap dowego w silnikach sprz tu budowlanego i 

cych podczas prac spawalniczych. 
Emisja substancji do powietrza podczas prowadzenia prac r

b ci powietrza b dzie 
lokalny, ograniczony do bezpo redniego s siedztwa prowadzonych prac. 

Praca ci kiego sprz
eglugowego na Mierzei Wi lanej oraz toru wodnego na Zalewie Wi lanym i rzece Elbl g b dzie 

nicowany w zale no ci od etapu realizacji 
inwestycji i rodzaju stosowanego sprz tu.  

Najbardziej uci liwy dla otoczenia b
 w zale no ci od urz dzenia, od 85 dB 

do 135 dB, a zasi k. 200-300 m. 
cieki 

Pracownicy na budowie b d  korzysta  z przeno d  w 
cych u ywanych podczas realizacji 

przedsi wzi cia. Ilo  toalet b
3.6.2. Faza funkcjonowania 

Przewiduje si , e eksploatacja planowanego przedsi wzi cia b dzie 
ewie Wi lanym i rzece Elbl g,  

 drogi wodnej, 
ce do i z portu w Elbl gu oraz utrzymanie toru 

wodnego, 

-  i konstrukcji 
hydrotechnicznych, 

- u. 

eglugowego zwi zana b dzie z potrzeb  prowadzenia okresowych 
prac podczyszczeniowych toru wodnego na Zalewie i rzece Elbl g. Urobek z prac 
podczyszczeniowych b e. 
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Odpady 
eglugowy, tor wodny, sztuczna wyspa) b d

powstawa  odpady zaliczane do nast puj cych grup:  

te w innych grupach, 
biania, 

powania z odpadami w fazie funkcjonowania przedsi wzi cia opisano w punkcie 7.14. 
Gospodarka odpadami. 
Emisja substancji do powietrza  

nia przedsi wzi cia 
b d ce, a tak e ruch drogowy na Mierzei Wi lanej.  

Emisja do powietrza pochodzi  b
cych si  emisji do 

powietrza ze y od mocy silnika danej jednostki, efektywno ci spalania, a 
tak e jej stanu technicznego.  

wzi cia zwi zana b
lanym oraz na rzece Elbl g, 

- rozbudow
eglugowego, 

- utrzymaniem drogi wodnej, 
- rozwojem turystyki i rekreacji na Mierzei Wi lanej. 

dzie nieznacz cym 
cieki 

W trakcie eksploatacji planowanego przedsi wzi cia powstawa  b d : 
cieki sanitarne pochodz ce z budynku bosmanatu/kapitanatu, 
cieki opadowe z nabrze
cieki socjalno-bytowe powstaj ce podczas eksploatacji budynku, ze wzgl du na znaczn
 od istniej cej sieci kanalizacyjnej, odprowadzane b d  do projektowanego zbiornika 

d usuwane b d  wozem asenizacyjnym.  
Wody opadowe i roztopowe, odprowadzane z powierzchni nabrze

podczyszczane b d  w separatorach substancji ropopochodnych i w osadnikach piasku, a po 
oczyszczeniu odprowadzane b d
ci cyjnie. 
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3.7. CHARAKTERYSTYKA WARIANTU SKOWRONKI  RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY
eglugowego w wariancie Skowronki stanowi racjonalny wariant 

ony w parametrach do wariantu w lokalizacji Nowy wiat. 
organizacja placu budowy rodzaje 

nice dotycz  przede wszystkim kubatury urobku z prac 
czerpalnych, powierzchni zajmowanych nieruchomo ci, szacowanej ilo

eglugowego w wariancie Skowronki. W tabelach poni ej 
wzi cia: podstawowego wybranego przez 

Inwestora (Nowy wiat) i alternatywnego (Skowronki). 
Tabela 3.5. Zaj to i w wariancie Nowy wiat i Skowronki 

Elementy planowanego przedsi wzi cia Powierzchnia [ha] 
Skowronki Nowy wiat 

Akwen Zatoki Gda skiej w obr bie  ~ 47 ~ 50 
punkt 

widokowy ~ 32 ~ 32 
Akwen Zalewu Wi
Tor wodny na Zalewie Wi lanym  ~  190  ~160 
Rzeka Elbl g wraz z terenami l dowymi Tor wodny na rzece Elbl g ~ 120 ~ 120 
Sztuczna wyspa  ~ 190 ~ 190 
Budowa nowej drogi i mostu w Nowakowie ~ 4,5 ~ 4,5 

cznie 592,5 560,5 
 2017 r. 

inwestycji w dla ustalonych 
Parametry Warianty 

Skowronki Nowy wiat 
 Wi lan  [m] ~ 1 200 ~ 1 350 

 toru wodnego na Zalewie Wi lanym [km] ~11,6 ~10,2 
 toru wodnego na Zatoce Elbl skiej i rzece Elbl g [km] ~ 10,4 ~ 10,4 

lanej [tys. m3] Wykopy: 1 800 
Nasypy: 200 

Wykopy: 2 400 
Nasypy: 200 

Roboty czerpalne na Zatoce Gda skiej [tys. m3] 252 230 
Roboty czerpalne na Mierzei Wi lanej [tys. m3] 13 680 650 
Roboty czerpalne na Zalewie Wi lanym i rzece Elbl g [tys. m3] 6 100 5900 
Rodzaj przebudowywanej infrastruktury na Mierzei Wi

elektrycznych, 
teletechnicznych 

oraz sie  wod.-kan. 
w osi istn. drogi  

wraz z ich 
odtworzeniem 

elektrycznych i 
teletechnicznych 

wraz z ich 
odtworzeniem 

Wylesienie [ha] 32 32 
n. zm. 

                                               13 Roboty w kanale eglugowym prowadzone b d e wierzchnia warstwa gruntu (do 
du (roboty ziemne), reszta gruntu wydobywana b dzie za pomoc biarek 

(roboty czerpalne)
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eglugowego przez Mierzej  Wi lan  w lokalizacji Skowronki (widok od strony Zatoki Gda skiej) 
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4. WARIANTY PLANOWANEGO PRZEDSI WZI CIA  
 Rozwa ania dotycz ce przekopania Mierzei Wi  w momencie, kiedy 
korzystanie z Cie cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk , 
zacz  utrudniane albo wr cz uniemo liwiane przez stron  wpierw 
radzieck  a potem rosyjsk  ju  w 

, e ZSRR nie zezwoli na swobodn eglug  przez Cie nin . 
W niepublikowanym protokole do umowy dwustronnej o granicy pa stwowej z 16 sierpnia 1946 r. 
dopuszczono w czasie pokoju eglug cych do Elbl ga i 
z Elbl  bander
Obowi utego 1961 r. o stosunkach 
prawnych na polsko-radzieckiej granicy pa

 Od momentu zmiany ustroju w 1989 roku Polska prowad  rosyjsk  rozmowy 
po wi cone kwestii unormowa eglugi przez 
Cie nin  statkom polskim i bander pa
zawija  do Elbl lanego. 
 W 1991 r. z inicjatywy strony polskiej (w zwi zku z brakiem zgody rz du rosyjskiego na 
otwarcie Cie eglugi mi dzynarodowej) podj to rozmowy w celu umo liwienia 
eglugi mi dzynarodowej przez Cie nin  na Zalewie Wi lanym. Od tego czasu 

eglug  na tych wodach.  
 Pierwsze prace badawczo-rozwojowe zwi eglugowego przez 
Mierzej  Wi lan Opracowanie podstaw 
procesu aktywizacji regionu elbl skiego w aspekcie transportu morsko-rzecznego, rekreacji i 

cz
 W ramach tego projektu badano mo liwo ci i uwarunkowania aktywizacji przestrzeni 
turystycznej Zalewu Wi lanego w warunkach tworzenia regionalnego systemu ekorozwoju. 
W Projekcie, realizacj  strategii 
aktywizacji regionu Zalewu Wi lanego, mog y  si  do rozwoju turystyki o znaczeniu 
mi dzynarodowym.  
 Analizuj c w ramach tej pracy mo liwo eglugowego przez Mierzej
Wi lan  uwzgl dniono mi  aktywizacji 

lanego, opracowano modele zagospodarowania 
przestrzennego Mierzei Wi eglugowego na rodowisko 
przyrodnicze oraz konsekwencje tego przedsi wzi
infrastruktury. 
 W Projekcie dokonano wst pnej oceny pi
Mierzej b  terenu, warunki siedliskowe i ro linno
rzeczywist , szeroko  stref wydm przednich, niecek mi
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ytkowania terenu, formy turystyki i rekreacji, estetyczne 
walory krajobrazowe i mo liwo zu. 
 Po wykonaniu obszernych prac badawczo-rozwojowych pod k
przyst piono do prac programowo - planistycznych i opracowania koncepcji. Najwa niejsze 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan . Koncepcja techniczna i kosztowa 
eglugowego wraz z niezb dnymi budowlami hydrotechnicznymi. Konsorcjum: 

Polbud Pomorze, Fundacja Naukowo-Techniczna Gda sk i Przedsi biorstwo GEOSYNTEX 
2007 rok. 

eglugowego przez Mierzej
Wi lan  Naukowo-Techniczna 
Gda sk i Przedsi biorstwo GEOSYNTEX 2007 rok. 

3. Program Wieloletni na lata 2008-2013 pod nazw cz cej Zalew 
Wi lany z Zatok  Gda sk u. 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan
T w Gda sku oraz Morski 

Instytut Rybacki w Gdyni, marzec 2009 roku; 
rodowisko przedsi wzi cia do portu 

Elbl
Heleny Bonieckiej, Instytut Morski w Gda sku, 2009 rok; 

6. Aktualizacja Programu Wieloletniego w zakresie dat 
rodowisko; 

j 
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  Macieja Przewo niaka, PROEKO 

e  Proekologicznych, 2012 roku; 
8. Aktualizacja Studium Wykonalno ci oraz wykonanie testu IROPI dla Programu Wieloletniego 

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
yni, 2013 rok. 

j 
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk d Morski w Gdyni, 2013 rok. 

cz cej Zalew Wi lany 
z Zatok  Gda sk d Morski w Gdyni, 2014 rok. 

j 
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  Zbigniewa Pawelca, Gdynia, 2015 

roku. 
12. Analiza danych rodowiskowych dla przedsi wzi cz cej Zalew 

Wi lany z Zatok  Gda sk  Zbigniewa Pawelca, Gdynia 2016 r. 
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 Na potrzeby powy  wykonano szereg bada  i analiz 
przyrodniczych oraz analiz hydrotechnicznych, w tym modelowanie zjawisk hydrodynamicznych, 

Wi
rozwi oncepcyjnych i w ramach 

rodowisko.  
 Wyniki wieloletnich analiz i bada
dnia 24 maja 2016 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazw

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
 Poni ej przedstawiono warianty lokalizacyjne analizowane i oceniane w ramach 
wcze niejszych opracowa  oraz mo liwe alternatywny dla przekopu Mierzei Wi lanej, dotychczas 
rozwa ane i oceniane. 
4.1. A

rodowisko poddano rozwi zania przyj te 
zes

eglugowy na Mierzei Wi dzie sztuczna 
g, wykonano szereg analiz, ekspertyz i 

bada enie lokalizacji przedsi wzi cia najmniej ingeruj cej w system 
przyrodniczych. 
 Poni ej opisano drog  dochodzenia do rozwi za  lokalizacyjnych przyj tych ostatecznie 
przez Urz d Morski w Gdyni do dalszych prac projektowych.  
4.1.1. Lokalizacja przekopu Mierzei Wi lanej  
 Poszukuj c optymalnej lokalizacji przekopu kierowano si  historycznymi uwarunkowaniami - 

ce cie
m.in., umo liwiaj c eglug  do osady Truso nad jeziorem Druzno (relacja angielskiego eglarza 

nym  przez 
przetok  popowodziow  na Mierzei w rejonie Skowronek. Z krzy ackich relacji pi miennych mo na 
wskaza ,  mi dzy Sztutowem a Przebrnem. 

oczne jest obni enie terenu. Istotne 
zmiany w u ono 
nowoczesne plantacje le

 zbli  rz du pruskiego na 
redniej szeroko ci Mierzei i prostowanie linii brzegowej14. 

 W ramach projektu badawczo-rozwojowego prowadzonego pod kierownictwem prof. 
puj ce lokalizacje (rys. 4.1): 

 Skowronki w rejonie wie y obserwacyjnej,  

                                               1414 Raport z Bada  nr 6. Ekoregion Zalewu Wi kowska, J. Boche ski, 
sk 

1996r. 
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 Skowronki ( rodkowa cz ), 
 okolice osady Nowy wiat, 
 okolice Przebrna, 
 okolice Siekierek. 

 Na tym etapie nie analizowano wariantu Piaski, poniewa  kierowano si  przede wszystkim 
lokalizacj  przetok na Mierzei w czasach historycznych oraz zasad

czenia Elbl ga z Zatok  Gda sk niejszych etapach, ze 
wzgl du na brak kolizji tego wariantu z infrastruktur  drogow  i techniczn . 

Rysunek 4.1. Warianty lokalizacyjne przekopu Mierzei analizowane w ramach projektu 
esu aktywizacji regionu elbl skiego w aspekcie transportu morsko-rzecznego, rekreacji i r

 Od momentu opracowania pierwszej koncepcji technicznej 
 eglugowego przez Mierzej  Wi lan : 

Skowronki, Nowy wiat, Przebrno i Piaski. 
 Od 2009 roku jako preferowany wybrano Wariant Skow
na konieczno  lepszego rozpoznania przyrodniczego analizowanych war
badania terenowe i analizy przyrodnicze prowadzone w latach 2009-2017 uwzgl
cztery warianty, niezale pnie, w Prognozie 

rodowisko z 2012 roku, stwierdzono, e najwi

zarekomendowano rezygnacj  z nich w dalszych pracach projektowych. Warianty Skowronki i Nowy 
rodowisko jednak wskazanie 

bada . Syntetyczne przestawienie 
ywionej przedstawiono w tabeli 4.1. 
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eglugowego przez Mierzej
Wi lan

ci 2007 
 Wi lan  pod 

wzgl dem warto ci przyrodniczej 
Lp. Wariant/waloryzowany element I 

Skowronki 
II  

Nowy wiat 
III  

Przebrno 
IV  

Piaski 
nicowanie gatunkowe flory 

naczyniowej 
1 2 3 2 

nicowanie flory pod wzgl
grup ekologicznych 

1 1 3 1 
onych 

lin naczyniowych 
1 1 2 3 

4 Walory brioflory 1 1 2 1 
5 Walory mykobioty 2 1 3 2 

nicowanie zbiorowisk ro linnych 2 2 3 1 
8 Naturalno linno ci 2 1 2 3 
9 Walory fauny bezkr

11 Ornitofauna 2 2 3 1 

niak, 2012)  
Obja nienia: 
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rodowisko z 2013 i 2015 roku, po uwzgl dnieniu 
kolejnych inwentaryzacji przyrodniczych, stwierdzono, e najkorzystniejszy z punktu widzenia 
ochrony ant Nowy wiat.  
 We wnioskach Prognozy z 2015 roku czytamy: nicowanie florystyczne i siedliskowe w 
przypadku wszystkich czterech rozpatrywanych warian one, jednak 

lin naczyniowych jak i pod wzgl dem 
nicowania flory pod wzgl nia si

Pod wzgl niaj  si  warianty III Przebrno i 
ej ze wzgl du na stwierdzenie gatunku z II 

cznika Dyrektywy Siedliskowej - lnicy wonnej Linari d cy przedmiotem 
lany i Mierzeja Wi     

Urz du Morskiego, zebrano wyniki wszystkich wykonanych do tego czasu inwentaryzacji 
przyrodniczych oraz przeanalizowano ich wyniki pod k tem wyboru najkorzystniejszego 
rodowiskowo wariantu. W oparciu o zgromadzone dane przyrodnicze oraz takie parametry jak: 

ilo  urobku i zu nia (WWZ) metod
klasyfikacji wa onej, a nast pnie opracowano ko cow

rodowiska w fazie budowy i funkcjonowania. Na podstawie tych macierzy 
uznano, e dla fazy budowy najbardziej korzystnym wariantem realizacji inwestycji jest Nowy wiat, 
a w dalszej kolejno ci Skowronki, Piaski i Przebrno. Dla fazy funkcjonowania, najbardziej 
korzystnym jest wariant Nowy wiat, a w dalszej kolejno ci Przebrno, Piaski i Skowronki. W fazie 
funkcjonowania planowanego przedsi wzi kszo  zmiennych b d

 jego budowy (z wyj tkiem dynamiki zmian linii brzegowej od strony 
Zatoki Gda

 
wykazano 

dny z nimi. 
 Z dotychczasowych analiz rodowiskowych wynika, e wariant Przebrno charakteryzuje si
najwi kszymi walorami przyrodniczymi, co oznacza, eglugowego w tym 

ksz  utrat
powy szych opracowa
wariant Przebrno. 

15 : 
Skowronki, Nowy wiat i Piaski. Po przedstawieniu przez Projektanta wyni

, ony 
zostanie wniosek o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach b dzie wariant lokalizacji 

wiat. 
 Z analizy uwarunkowa rodowiska przyrodniczego wynika, e wariant Piaski posiada 
podobne walory przyrodnicze, co Wariant Nowy ni si  on znacz co z 

                                               15  r.



EKO-KONSULT 

75 

do wykonania dla potrzeb analizowanej 
a bienia istniej cego toru 

wodnego jest o 1 milion m3  wi ksza ni  w wariantach Skowronki i Nowy wiat. Z tego wzgl du oraz 
z powodu mo liwego wyst  transgranicznych wariant Piaski trudno uzna  za 

dwa warianty:  
 Nowy 

4.1.2. Lokalizacja Sztucznej Wyspy 
dowania urobku na Zalewie Wi lanym 
niejszym etapie, poprzedzaj cym 

puj
 niewielk ci  od projektowanego toru wodnego, co zwi zane jest z konieczno ci

tnienie 
wody zwi cych i z przes czaniem si
z ruroci  toru od wyspy jest bardziej 
ekonomiczna; 

 wytypowaniem obszaru o najmniejszych warto ciach przyrodniczych (obszar, gdzie siedliska 
Zalewu s  najubo sze pod k tem bentosu i ro linno ci oraz poza zinwentaryzowanymi 
tarliskami); 

 brakiem kolizji z oznakowaniem nawigacyjnymi i widoczno ci  oznakowania.   
sze 

rodkowej cz ci Zalewu, na wysoko ci Przebrna (poza tarliskiem Przebrno), oraz w 
ci Zalewu na odcinku mi dzy Tolkmickiem a Suchaczem.  

 Po przeprowadzonych w 2016 roku badaniach makrozoobe
stwierdzono, e obie lokalizacje obejmuj  obszary o ubogim i typowym dla strefy 

bno ci.  
 Wyniki bada  makrozoobentosu pierwszej lokalizacji (na wysoko ci miejscowo ci Przebrno 

lanej) wskazuj , e rednia liczebno
bezkr

e lokalizacja sztucznej wyspy w tym obszarze spowoduje niewielki 
ubytek liczebno ci i biomasy makrozoobentosu, nie powoduj  w funkcjonowaniu 
zoocenozy dna akwenu. 
 Wyniki bada  cz  Zalewu Wi lanego 

ci miejscowo
w przypadku pierwszej analizowanej lokalizacji. Wad  tego rozwi zania jest ograniczenie 
dost pno ci do przystani eglarskich w Kadynach i Suchaczu (zwi kszona ilo
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jednostk c , potrzeba omini ci Zalewu Wi lanego 
stwierdzono wy sze liczebno ci i warto  najbardziej 

bilans energetyczny i dost pno ). 
 Ostatecznie wybrano lokalizacj ci miejscowo ci Przebrno w 

lanej. 
4.1.3. Analizy lokalizacyjne uj ciowego odcinka rzeki Elbl g 

ciowym odcinku rzeki Elbl
analizowana w 2009 roku w ramach prac projektowych16

rodowisko przedsi wzi cia do portu Elbl
podej

nka uj ciowego rzeki Elbl g tj. od 
Batorowa do mostu pontonowego w Nowakowie. Rzeka jest tu bardzo w ska, tor wodny miejscami 
nie przekracza szeroko ci 22 m, utrudniaj c eglug  na  

ce i pr d za rubowy). Ponadto 
przew enie to znajduje si e trudno ci nawigacyjne, poniewa

ca do rzeki, bezpo rednio za zakr tem natrafia na most pontonowy. 
liwienia wej cia do rzeki Elbl g 

jednostek o wi kszych parametrach analizowano trzy warianty lokalizacji toru wodnego na rzece 
Elbl g (1a, 1b i 1c). Wszystkie trzy warianty dotycz  odcinka mi dzy uj ciem rzeki do Zalewu 
Wi lanego a istniej cym mostem w Nowakowie. Powy ej mostu we wsi Nowakowo, ze wzgl du na 
istniej ce zabudowania, nie przewiduje si  wariantowania toru wodnego pod wzgl dem lokalizacji. 
Lokalizacj

odnie z istniej cym torem wodnym, 
na odcinku od uj cia do wsi Nowe Batorowo. Na odcinku pomi dzy wsi  Nowe Batorowo a 

(budowa nowego toru wodnego). Takie 
rozwi oraz 
ograniczona ilo  zakr du na du  ingerencj  w rezerwat 

odcinku przez teren rezerwatu. Takie rozwi
o  zakr

wzgl du na du  ingerencj
ony do istniej cego toru wodnego, co jest 

najmniej korzystne ze wzgl  tego rozwi
ingerencja w teren rezerwatu, a tak dny 
                                               16W oparciu o dokumentacj  archiwaln
wej cia do portu Elbl
Cz dziernik 2009 
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zlokalizowany jest w bliskim s siedztwie zabudowy wsi Nowe Batorowo i Nowakowo, co powoduje 
konieczno  obudowy kraw dzi toru konstrukcjami zabezpieczaj cymi brzeg. Ze wzgl du na 
uwarunkowania 
Elbl

Rysunek 4.3. Warianty lokalizacyjne przebudowy toru wodnego w uj ciowym odcinku  rzeki Elbl g 
rodowisko przedsi wzi cia do portu Elbl g 
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4.2. ANALIZA ALTERNATYWNYCH MO LIWO CI DOST ZALEWU WI LANEGO DO 
ZATOKI GDA SKIEJ

czenia portu w Elbl gu z Zatok  Gda sk
analizowano na poziomie opracowa  o charakterze strategicznych, przede wszystkim w 

 na poszukiwaniu rozwi za , 
gn ra 2000. Kompleksowym 

opracowaniem w tym aspekcie jest Aktualizacja Studium Wykonalno ci oraz wykonanie testu IROPI 
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk

opracowane przez Kancelari
si ci: 

cie 
rodowisko, w tym na obszary Natura 2000. 

 (wraz 
z uwzgl dnieniem nadrz . 
 Opracowanie znajduje si  na stronach internetowych Urz

Alternatywne mo liwo czenia portu w Elbl gu z Zatok  Gda sk  dotycz  trzech 
cze

 Cie nin czenie Zalewu z Zatok  Gda ska zlokalizowane na terenie 
boko ci 

pod stronie rosyjskiej 1,8 m); 
 Przez Szkarpaw

- Elbl  do Zatoki Gda
boko ci rz ci drogi wodnej 

wynosz no ci od wariantu); 
 - 

Martw boko
56,7 km w zale no ci od wariantu). 

 Analizuj c alternatywne mo liwo czenia nale y pami ta , e 
musz  one umo liwi  osi gni

cz cej Zalew Wi lany z Zatok
Gda sk zapewnienie bezpiecze stwa regionu oraz umo liwienie 

e drogi wodnej, umo liwiaj cej swobodny i 
ga jako morskiego portu Unii 

Europejskiej. Wi e si  to ze stworzeniem nowego intermodalnego w dzy paneuropejsk
drog  wodn  E-60 a korytarzem drogowym, usuwaj

transportowej w transporcie l dowym i wodnym (droga wodna 
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Cie
 przez Cie nin

Wi  niewielkie zanurzenie (do 1,8 m). Wynika to z prze
dotycz boko ci na torze wodnym, prowadz cym do polskiej cz ci Zalewu Wi lanego. 

boko e mog  si  po nim 
porusza  czego porty polskie Zalewu 
Wi lanego s  niewykorzystane w stosunku do swoich mo liwo ci (mog  przyjmowa  statki o 
zanurzeniu w Elbl gu do 4 m, Fromborku do 3 m, w innych portach Zalewu Wi lanego do 2,5 m). 

 jak te  gospodarki morskiej.17  
 Korzystanie z Cie ywy dla osi gni cia celu 

enia Cie
Rzeczpospolitej Polskiej. Zwi zek Radziecki, a obecnie Rosja nie uznaje prawa do swobodnego 

dzynarodowego prawa morza. Zasady reglamentacji tego 
dzy Polsk  i Rosj . 

 Ruch po Zalewie Wi lanym odbywa si  okresowo na podstawie umowy mi dzy Rz dem 
Rzeczypospolitej Polskiej i Rz dem Federacji Rosyjskiej o egludze po Zalewie Wi lanym 
(Kaliningradskij Zaliw), podpisanej w Sopocie dnia 1 wrze nia 2009 r.18

5 lat (odnawiana jest automatycznie)  i dopuszcza eglug
wyj bie pa stwowej. Jednak e zawiera ona warunki zawieszenia 
dopuszczalno ci eglugi, okre laj c, e mog  do tego przyczyni  si  kwestie obrony narodowej, 
bezpiecze stwa i ochrony rodowiska19. Jednocze nie rz du Federacji Rosyjskiej przyj
stanowisko z dnia 15 lipca 2009 r. o dopuszczeniu do rosyjskiej cz ci Zalewu Wi
pod bander  pa stwa obcego, zmierzaj
Stanowisko rz du Rosji, wymaga, aby ka de przej cie przez Zalew Wi lany statku bandery pa stwa 

 po uzyskaniu indywidualnego zezwolenia. Uzyskanie zezwolenia wymaga 
niejszym, ni  15 dni przed terminem eglugi. Stwarza to w 

eglugi.20  
wencj e  taktyczno-

 si
floty dyslokowane s  w obwodzie kaliningradzkim, gdzie znajduje si  jedyny niezamarzaj cy 

 jednostka rosyjskich 

                                               17 eglugowy przez Mierzej  Wi lan
Zalewu Wi18 M.P.2009.78.975 (M.P. z dnia 9 grudnia 2009 r.) 19 da Strona w razie konieczno
Pa stwa, mo e wprowadzi  ograniczenia dotycz ce liczby oraz wielko
wchodz cych na t  cz  Zalewu, lub wstrzyma  przekraczanie przez nie polsko-rosyjskiej granicy 
pa  wykonywanie przez nie eglugi, je li wymagaj  tego wzgl dy obrony, zapewnienia 
bezpiecze stwa Pa stwa, bezpiecze stwa eglugi b d
20 o do eglugi w Cie
mi
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okr  floty w  obwodzie kaliningradzkim stacjonuje 25 tys. 

bojowych. W obwodzie kaliningradzkim od 2001 r. zgr a ilo  taktycznej broni 
j drowej. Jednym z zada

niejsza jego ochrona. 
 Potencjalna alternatywa, polegaj ca na ustanowieniu 
Elbl nin , pozbawiona jest w konsekwencji cech 
racjonalno ci i wykonalno ci, rozwi  na 
obszarze le cym poza polsk  jurysdykcj  i niepodlegaj cym polskiej suwerenno ci, dodatkowo i 

cych w kolizji ze strategi  i uwarunkowaniami obronno ci pa stwa 
wynikaj .
Droga przez Szkarpaw

dowe drogi wodne prowadz ce na Zalew Wi lany pokazano na rysunku 
lanym, stanowi

czenie eglowne Zalewu Wi lanego z Zatok  Gda sk
dowymi Polski (i Europy Zachodniej). Droga ta ma 46 k ci i 

boko eglowna Szkarpawy 
wynosi 2,5 m, szeroko  rzeki jest zmienna, a szlak miejscami kr

 szlakiem eglownym (nieotwierane, zabytkowe mosty w Rybinie i 
Sztutowie o wietle 2,7 m). 
 Na Zalew Wi lany mo  dosta  si  przez rzek  Nogat, prawobrze n  odnog

luz cznie na Nogacie s  4 
boko ci nawigacyjne pomi dzy nimi wynosz  nawigacyjn  jest 

pkach ( czy si  z rzek  Elbl
Jagiello boko

wzi cia, jakim jest umo liwienie dost pu 
g, jak te

kluczowe znaczenie posiada osi gni cz cej Zalew Wi lany 
z Zatok  Gda sk , by mo
morskich o zanurzeniu 4 m powinien zachowa  nast puj ce parametry: 

 zasadnicza powinna wynosi  ok. 60 m 
boko

4,5 m; 
 od strony Zalewu Wi lanego szeroko  zasadnicza powinna wynosi  ok. 60 m (ze luz

 - ok. 200 m, szeroko boko  - min. ok. 4,5 m), 
boko  - 5 m. 
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Rysunek 4.4. Planowane przedsi wzi

 Obecnie parametry rzeki Szkarpawy nie pozwalaj  na prowadzenie eglugi w przewidzianym 
zakresie, gdy  minimalna szeroko  szlaku boko  tranzytowa 1,8 m, 
a promie eglownego wynosi 300 m, co oznacza, e rzeka ta jest zaliczana 

odcinka planowanej Mi dzynarodowej Drogi Wodnej E70 (dalej MDW E 70) planuje si  w latach 
21. Jednak nawet po 

modernizacji szlaku wodnego i dostosowaniu do klasy Va parametry szlaku eglownego przez 
rzek  Szkarpaw  nie pozwol  na eglug liwi  dost pu do 
portu w Elbl eglugi morskiej.  

rodowisko (2015), kooperacja regionu 
gu cech portu feederowego, jak te

j infrastruktury logistycznej uczestnicz cej 
w sieci TEN-T do usuni b Polski lub poza 
                                               21
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jej granice, zale ne jest w du pno ci portu elbl skiego. Ograniczona 
czasowo (dost pno  sezonowa) i wielko ci egluga Szkarpaw
 Z punktu widzenia ekonomiki transportu, ale przede wszystkim z punktu widzenia mo liwo ci 
wykorzystania nowej drogi wodnej jako narz dzia zarz dzania kryzysowego, znacz co wi ksza 

 drogi wodnej i czas transportu rzek  Szkarpaw , jak i ograniczona dost pno  ust puj
przed rozwi zaniami przyj tymi dla planowanej inwestycji i nie s  realn  alternatyw  realizacji jej 

4.3. W 22

 Planowane przedsi wzi cie zwi zane b biarskich 
w ramach: 

skiej, 
eglugowego na Mierzei Wi lanej, 

- budowy toru wodnego na Zalewie Wi lanym i rzece Elbl g.   
 Prace czerpalne zwi zane z planowanym przedsi wzi ciem realizowane b d  na du ym 
obszarze, obejmuj  Gda sk , Zalew Wi lany oraz rzek  Elbl g. Ka dy 

boko , typ 
 akwenu, ograniczenia przestrzenne i rodowiskowe). Ponadto, dla 

ka dego odcinka przedsi wzi cia przewidziana jest inna ilo  urobku do wyczerpania, co jest ci le 
zwi zane z zastosowaniem okre biarek o odpowiednich wydajno ciach. 
W zwi zku z powy szym do prac czerpalnych przewiduje si

biarek, dopasowanych do odmiennej specyfiki Zatoki Gda skiej, Zalewu Wi lanego oraz rzeki 
Elbl g.  
 Do planowanego przedsi wzi cia przewiduje si  zastosowa

biarek ni  si  zwykle wi kszymi wymiarami, mocniejsz  budow  oraz 
zdolno ci  do samodzielnego poruszania si . Sprz t i urz dzenia wykorzystywane do prac 
czerpalnych musz  by  dostosowane do pracy w trudnych warunkach (uwzgl dnienie falowania). 
Do prac czerpalnych w warunkach morskich stosowane s  nast puj biarek: 

kowe, 

biarki ss ce. 

                                               22 wie: 
Mosty Gda  2017 r.  

lanym dla czterech 
eglugowego przez Mierzej  Wi lan

kryteria doboru sprz biarskiego oraz przegl biarek odpowiednich dla specyfiki Zalewu 
Wi lanego), 
Morskie, Gda sk 1975.  
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biarki chwytakowe to pontony (stosowane w portach) lub statki (zastosowanie na 
morzu) o jednej lub kilku d nych 
w miejscach ograniczonych przestrzennie oraz podczas drobnych ach). 

biarki polega na tym, e chwytak w stanie otwartym opuszcza si  na dno 
swobodnie lub hydraulicznie (koparka). Chwytak na dnie jest zamykany wraz z urobkiem, 
a nast . Jednym z rozwi za  konstrukcyjnych jest 

konstrukcja zapewnia szczelno  w stanie zamkni tym, co skutecznie minimalizuje 
rozprzestrzenianie si  takiego rozwi
w rodowisko. Zdecydowan  wad  s ci wynosz 3/h 
(maksymalnie do 1 800 m3/dzie ). 

k  osadzon  na 
sztywnym ramieniu i zawieszon  na wysi gniku. Ponton opiera si

kowe cz sto s  brzeg) 
lub do pracy w portach z wykorzystaniem szaland. Stosowane s  w warunkach bardzo zwartych 

ka mo e by  dodatkowo wyposa ona w klap , tak aby zredukowa  mo liwo
przedostawania si  pobranego osadu do otoczenia. Wad
(najwydajniejsze nie przekraczaj  400 m3/h). 

sa ony 
cuch porusza si

cem na dan boko  robocz biarki jest ci
i polega na tym, bna zwrotnego, wycinaj  grunt i zaczerpuj

pnie urobek przenoszony jest do komory gruntowej umie
b   do rynny spadowej (wyrzutni), a z niej w zale no ci od przyj tego 

biarki, do szaland, barek lub bezpo rednio 
ruroci biarek wi e si  ze zwi kszon
turbulencj ksz  podatno ci biarki 
wieloczerpakowe charakteryzuj  si  du  wydajno ci , a zastosowanie odpowiednich 

na rodowisko. Wydajno biarek wieloczerpakowych szacuje si 3/h 
(maksymalnie 6 000 m3/dzie ). 

biarek stosowanych na szerok  skal  podczas prac czerpalnych 
w akwenach morskich s biarki ss biarki ss cej polega na tym, e 
urobek zasysany jest wraz z wod  poprzez pompy, a nast pnie transportowany ruroci giem do 
szalandy lub bezpo rednio ruroci biania zapewnia 
pomijalne ilo e wysok  wydajno . Przy trudno ciach 

biarki mo e by  wyposa biarki 
ss ce mog  mie e zminimalizowa
zm biarskich.23

                                               23
podej eglugowego przez 
Mierzej  Wi lan
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 Wydajno biarek ss cych ze spulchniaczem w warunkach pracy na Zalewie 
Wi boko  zanurzenia jednostki) szacuje si 3/h (przy 12 

ajno 3/dzie ). 
biarka ss cco-skrawaj ca bez spulchniania (typu Bilba, z zamkni tym chwytakiem) mo e 

osi ga  wydajno 3/h (9 000m3/dzie ). 
Transport urobku 
 Istniej biania w miejsce jego 

e by  przerzucany: 
 do stoj pnie wywo ony i zatapiany lub wykorzystywany 

biarki nasi
odwozi urobek na miejsce przeznaczenia, 

 bezpo ony w oddaleniu (wi
realizacja za pomoc  ruroci cych: 

 do 200 m), 
- pod ci biarki ss ce z zastosowaniem pomp wielostopniowych na 

 do 3 km). 
 W przypadku transportu urobku za pomoc  ruroci liwe jest zastosowanie stacji 
po  zwi ci ruroci gu refuluj cego urobek bezpo rednio na 

biarek wykorzystywanych podczas prac w Zatoce Gda skiej i Mierzei Wi lanej
biarskich przeprowadzanych na Zatoce Gda skiej mo liwe jest zastosowanie 

nego typu (chwytakowe, wieloczerpakowe oraz ss ce) w zale no ci od rodzaju 
biarki ss ce mog  by ci wi kszej ni

30 m od konstrukcji budowli morskich (zgodnie z art. 36 rozporz dzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej z dnia 23 pa ytkowania oraz 

nicznych).  
 Prace ziemne i czerpalne wykonywane w obr bie Mierzei Wi lanej b d  wykonywane za 
pomoc  koparek (nasi biernych i/lub podsi niejszej fazie budowy za pomoc

biarek czerpakowych (np. chwytakowych). Roboty czerpalne w komorze luzy mog  by
biarkami dowolnego typu, maj

betonowego dna pod wod . 
biarek wykorzystywanych podczas prac w Zalewie Wi lanym 

 Zalew Wi  czerpalnych powinno 
zosta  dobrze przeanalizowane i zaplanowane. W przewa aj cej cz ci wybieranym gruntem b d

kkoplastyczne, w niewielkiej cz ci od strony Mierzei 
Wi lanej czerpany b dzie piasek biania Zalewu Wi lanego 
mo cy ogranicza  zm tnienie wody w rejonie prowadzonych prac czerpalnych.  
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Prace na Zalewie Wi lanym nale y prowadzi biarskich o: 

- wysokich wydajno ciach ze wzgl du na du
- zdolno ci do minimalizacji rozprzestrzenia si

turbulencje, minimalne straty urobku, inne dodatkowe zabezpieczenia). 
biarek stosowanych na Zalewie Wi lanym zostanie dobrany przez wykonawc

a oraz 
obowi zuj biarskich na Zalewie Wi lanym przewiduje si

biarek ss cych lub wieloczerpakowych, charakteryzuj cych si : du
wydajno ci , niewielkim zanurzeniem oraz wyposa eniem w ssaki lub czerpaki ograniczaj ce 
tworzenie si  zawiesiny (np. klapy zamykaj

biarek wykorzystywanych podczas prac w Zatoce Elbl skiej i rzece Elbl g 
 Osady denne rzeki Elbl g i Zatoki Elbl skiej
piaszczysty mi kkoplastyczny. Zakres prac prowadzonych w Zatoce Elbl skiej i rzece Elbl g b dzie 
ograniczony przestrzennie, w zwi zku z tym do prac wykorzystany zostanie sprz t bardziej 

ciach.  
 Przy realizacji planowanego przedsi wzi cia na rzece Elbl g analizuje si  zastosowanie 

biarek czerpakowych podsi biernych, a na odcinku za staw  czerwon 24 biarek o du ych 
wydajno ciach. Dopuszcza si biarek. Przewiduje si

estrzeniania si  zawiesiny gruntu w wodzie 

                                               24 ciowa 
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5. ISTNIEJ CE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I OPIS PRZEWIDYWANYCH 
RODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA 

PRZEDSI WZI CIA 
5.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU  STAN ISTNIEJ CY 
Mierzeja Wi lana w rejonie osady Nowy wiat 

Planowane przedsi wzi cie b dzie realizowane na terenie o mocno urozmaiconej rze bie, 
poro ni tym lasem mieszanym. Jest to teren niezainwestowany; jedynymi elementami 
zagospodarowania s lekomunikacyjne. 

eglugowy b ne drogi gruntowe. 
Na Mierzei Wi lanej od strony Zatoki Gda skiej znajduje si  szeroka piaszczysta pla a, 

nych pasem wydm (fot. 5.1 i 5.2)25

wschodnim znajduje si  wej cie na pla
wej cie na pla cz ca oba wej cia na pla . 

Fot. 5.1. Pla eglugowego w lokalizacji Nowy wiat  

                                               25 Wszystkie zdj cia stanu istniej cego wykonano dnia 14.03.2017 r. 
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Fot. 5.2. Wydma na zapleczu pla eglugowego -  Nowy wiat  
eglugowego teren charakteryzuje si  du nicami 

wysoko ci terenu (od 0 do ok. 30 m n.p.m.). Wi kszo  terenu pokryta jest lasem sosnowym z 
domieszk bie  terenu maj

Fot. 5.3. Las sosnowy w obr eglugowego w lokalizacji Nowy wiat 
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Fot. 5.4. Las w obr eglugowego w lokalizacji Nowy wiat 
Od strony Zalewu Wi lanego na brzegu od strony Zalewu Wi lanego wyst puj

trzcinowiska (fot. 5.5 i 5.6).  

Fot. 5.5. Trzcinowiska od strony Zalewu Wi lanego w lokalizacji Nowy wiat 
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Fot. 5.6. Trzcinowiska od strony Zalewu Wi lanego w lokalizacji Nowy wiat 
Zalew Wi lany  

Akwen Zalewu Wi lanego na odcinku planowanego toru wodnego charakteryzuje si redni
boko ci rodek Zalewu przebiega tor wodny, umo liwiaj cy eglug  relacji 

sk (przez Szkarpaw ). Planowany tor wodny przebiega  b dzie przez wody 
Zalewu Wi

Fot. 5.7. Widok na Zalew Wi lny od uj cia rzeki Elbl g (na zdjWej ciowa) 
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Tor wodny na rzece Elbl g z Zatok  Elbl sk
Planowane przedsi wzi cie przebiega po ladzie istniej cego toru wodnego do Portu 

Morskiego Elbl g. Tor wodny obejmuje odcinek s siaduj cy bezpo rednio z rezerwatem Zatoka 
Elbl ska oddzielonym od toru wodnego grobl  z narzutu kamiennego oraz trzcinowiskiem (fot. 5.8).

Fot. 5.8. Rezerwat Zatoka Elbl g 
Po zachodniej stronie Zatoki Elbl skiej znajduje si

 kra
umocnion  narzutem kamiennym grobl , a na niej staw  nawigacyjn
Wej  granic  toru wodnego wyznacza 

Zachodni brzeg rzeki Elbl owym. 
Wyspa Nowakowska charakteryzuje si
zachodniego brzegu toru wodnego znajduje si  zabudowa wsi Nowakowo. Charakterystycznym 
elementem na rzece Elbl g jest most pontonowy w Nowakowie (fot. 5.10). 

Teren w s siedztwie mostu w Nowakowie jest intensywnie zagospodarowany (zabudowania 
 rzeki w bezpo rednim s puje ekstensywna 

zabudowa mieszkaniowa (fot. 5.11). 
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 Wysp  od Wyspy Nowakowskiej 

  
Fot. 5.10. Most pontonowy w Nowakowie 
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Fot. 5.11. Pojedyncze zabudowania bezpo rednio s siaduj g (rejon 

Nowakowa) 
Po wschodniej stronie rzeki znajduj  si  tereny niezagospodarowane, poro ni te 

trzcinowiskami i ro linno ci  wodn .  
Ko cowy odcinek planowanego przedsi wzi cia zlokalizowany jest na rzece Elbl g w 

oczyszczalni gu). 
Najbli sze zabudowania Morskiego Portu Elbl g znajduj  si

Fot. 5.12. Oczyszczalnia cowy odcinek inwestycji 
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5.2. O RODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA 
PRZEDSI WZI CIA

 Niepodejmowanie przedsi wzi cia, polegaj cz cej port 
w Elbl gu z Zatok  Gda sk , spowoduje utrwalenie obecnej sytuacji w ekoregionie Zalewu 
Wi lanego, charakteryzuj cej si e 

kszym o rodku ekoregionu Zalewu Wi
tj. Elbl ga 
zwi zana jest przede wszystkim ze stopniowym upadkiem od 1989 roku praktycznie wszystkich 

gu (ZAMECH (produkcja ci towych), 

Samochodowych, Elbl ski Kombinat Budowlany, Elbl skie Przedsi
ka i wiele innych), a w przypadku gmin 

zana jest z zamkni ciem k pielisk, stanowi  atrakcj
turystyczn  do utraty miejsc pracy w Elbl

 miasta 

 Powy  na stopniowe zmniejszanie si  liczby mieszka ga 
po 1989 roku26 i jednocze

d rosn cy, 
przy czym od wielu lat liczba bezrobotnych oscyluje mi

Rys. 5.1. Liczba bezrobotnych z Elbl
2015r. 

d Pracy w Elbl gu, 2015r. 
                                               26 d Statystyczny 
trendy demograficzne w Elbl gu, takie jak: starzenie si ci, ujemny przyrost 
naturalny, maj  w kolejnych latach si  utrzyma , a nawet nasili (Strategia Rozwi

ga 2020+). 
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one s
brzegu Zalewu, oraz miasto Elbl g, ma od lat najwy sz  stop  bezrobocia w kraju.   

a gminy 
ekoregionu Zalewu Wi lanego oraz gminy o cienne do utworzenia Elbl skiego Obszaru 

cznie 16 gmin (w tym miasto Elbl
elbl skiego i braniewskiego. EOF liczy ponad 220 tys. mieszka
mieszka cy Elbl

 okre la si  realizacj
zintegrowanych przedsi wzi  rozwi zuj cych problemy Elbl skiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Umow puj ce jednostki samorz du terytorialnego: Gmina Miasto 
Elbl g, Powiat Elbl ski, Powiat Braniewski, Gmina Elbl g, Gmina Godkowo, Gmina Gronowo 
Elbl k, Gmina Rychliki, Gmina 
Tolkmicko, Gmina Frombork, Gmina Miasto Braniewo, Gmina Braniewo, Gmina Pieni no, Gmina 

ta. 
 Jak czytamy w Strategii Rozwoju Portu Morskiego w Elbl gu (Actia Forum Sp. z o.o., 
czerwiec 2015 r.): na wi c przyj , cy z niego dobry dost p do 
stabilnego systemu transportowego jest kluczowym warunkiem osi gni cia wysokiego poziomu 

ci terytorialnej Elbl skiego Obszaru Funkcjonalnego. Ponadto dynamiczny 
gu mo e by  impulsem dla rozwoju sektora biznesu zwi

e pobudzi  przedsi biorczo  sektora MSP nie tylko w Elbl
rdzeniu EOF, ale te nsa na aktywizacj

 Na podstawie powy szego wywodu, mo na przyj , e przedsi wzi cie polegaj ce na 
uruchomieniu i funkcjonowaniu drogi wodnej z Zatoki Gda skiej do Portu w Elbl

rodowiska, 
a mianowicie na warunki ycia ludzi, zatem nierealizowanie planowanego przedsi wzi

nie planowane przedsi wzi cie spowoduje 
zmiany w rodowisku i zagospodarowaniu w obr bie Zatoki Gda skiej, Mierzei Wi lanej, Zalewu 
Wi lanego, rzeki Elbl g oraz jez. Druzno. Zmiany te w wi kszo d
nieodwracalny, aczkolwiek prawdopodobnie akceptowalny.     

przedsi wzi cia na rodowisko w wariancie wnioskowanym przez Inwestora podczas jego realizacji 
nicowanym charakterze, nat eniu oraz 

zasi gach przedstawione w tym rozdziale zostanie unikni te w przypadku nie realizowania drogi 
wodnej. B dzie to sytuacja niekorzystna z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta i portu w 
Elbl  kwalifikowanej turystyki i rekreacji 
wodnej i nadwodnej na Zalewie Wi skiego, a przede wszystkim 

tli  si  poprzez budow  i rozbudow
infrastruktury turystycznej na szlakach wodnych, reaktywacj  nowych 

tli 
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e cz ciowo zrealizowa  
na rodowisko ekoregionu Zalewu Wi lanego.  
5.3. W WZI CIA NA OBSZARY NATURA 2000 
PLB280010 Zalew Wi lany 

Planowane przedsi wzi cie mo e w znacz  na ostoj  ptasi
rodowisko (Pawelec i in. 

 z niniejszego Raportu.  
Bior c pod uwag

Zalewu Wi lanego: Zalew Wi lany (PLB 280010) oraz Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana (PLH 
eanalizowano parametry stanu ochrony 

y zauwa y , e ju  obecnie wyst
mog  na pogorszenie mo liwo ciwym stanie ochrony 
zdecydowanej wi kszo okumencie 

enia akwenu zwi zkami 

, jak np. proces 
zwi kszania si ych 
obj to
uprawnych lanych. Cz  presji mo na jednak ograniczy  w efekcie podj cia 

.  
Planowane przedsi wzi

eli b dziemy analizowali tylko transport wodny do portu w Elbl gu. Jednak spodziewany 
wzrost atrakcyjno ci Zalewu, w tym dla turystyki wodnej, po wykonaniu k eglugowego, mo e 
spowodowa  zwi ci Zalewu.  

ce ten 
e zabezpieczy

ciwego stanu ochrony, cho  w wielu 
przypadkach prognozuje si  wzrost liczebno ci wa czenie 
blisko 15 km2 powierzchni Zalewu z eksploatacji turystycznej i ograniczenie wykorzystania 
rybackiego jest rozwi zaniem gwarantuj cym zabezpieczenie cz ci akwenu na potrzeby realizacji 

uj
ny nadzalewowe wydaje si  by

najbardziej zagro ona w perspektywie czasu. Podobnie realizacja i gospodarowanie wysp  na 
Zalewie Wi
obszaru znacznej powierzchni wa cych w skutek 
zmiany na grunty orne, istotnych siedlisk nie tylko dla  dla migruj cych 
(siewkowce).  
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PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana 
Brak realizacji przedsi wzi cia nale y rozpatrywa , jako naturalne i antropogeniczne zmiany 

w czasie przebiegaj ce w obszarze Natura 2000. Obszar Natura 2000 PLH280007 jako 
przestrzenna kompozycja siedlisk b dzie podlega  naturalnym i/lub antropogenicznym zmianom w 
skali czasu. B dzie to dotyczy

ci. Bior c pod uwag  znaczenie danego siedliska oraz wielko  zajmowanej 
powierzchni jako najbardziej istotne dla integralno ci obszaru PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja 
Wi lana s  siedliska wodne: *1150-1 Zalewy i laguny, 1130 Estuaria.  
 Priorytetowe siedlisko lagun zajmuje powierzchni  303,88 km2, tj. 74,36% powierzchni 
obszaru PLH, estuarium zajmuje powierzchni  12,22 ha. Oba siedliska pomimo nieco odmiennych 

 ze sob  przestrzennie i funkcjonalnie powi zane.  
W wodach Zalewu Wi lanego od kilku dekad obserwuje si  post puj cy proces eutrofizacji. 

Wska nikiem eutrofizacji s  m.in. spadek przezroczysto
ro lin podwodnych oraz zajmowanych przez te gatunki area  ro linno ci wodnej 
Zalewu Wi lanego i Zatoki Elbl skiej przeprowadzonych w 1955 roku przez Ringer27 powierzchnia 
zaj ta przez ro linno  wodn j ta przez 
ro linno 28. W kolejnych 
latach nast ca na zmniejszaniu si lin zanurzonych przy 
wzro cie ro linno po-gatunkowego szuwaru trzcinowego 
Phragmitetum australis. 

Prognozuje si , e w najbli szych latach w wodach Zalewu Wi lanego b d
nast puj ce korzystne zmiany maj

 pochodz cych ze zlewni w wyniku 
sukcesywnej realizacji zada  wodno-kanalizacyjnych oraz programu wodno-
rodowiskowego kraju; 

 wdra dzenia Ministra rodowiska w sprawie 
ustanowienia planu zada  ochronnych dla obszaru Natura 2000 PLH280007 Zalew Wi lany i 
Mierzeja Wi ciwego stanu ochrony 
siedliska *1150-1 i 1130. 
Ponadto, przewiduje si zane z zachodz cymi zmianami klimatycznymi. 

dzyrz 7) obszary 
przybrze ne b d  nara one w ci gu najbli szych dekad na zwi kszone ryzyko konsekwencji zmian 
klimatu, zmian u ne zmiany obejm

d morskich, przyspieszony wzrost 
ksze fale ekstremalne i sztormowe (IPCC 200729). 

30 parametry klimatyczne obserwowane w rosyjskiej cz ci zlewni Zalewu 
Wi lanego wskazuj tury powietrza, jak i 
                                               27Ringer 1959 28 Pli ski M., Kre ska, Wnorowski. 1978. 29 IPCC 2007  30 Chubarenko, Navrotskaya, Stont 2012  
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Polsce31, co mo e mie lany i jego zlewni .  
Zmiany klimatyczne mog  mie  nast puj ce konsekwencje dla siedlisk: 

 wzrost nat enia i cz sto ci falowania na Zalewie Wi
trznej eutrofizacji; 

 zmniejszenie powierzchni zajmowanych przez ro liny zanurzone przy jednoczesnym 
wzro linno
obni enie parametru Powierzchnia siedliska na stanowisku); 

cie temperatury wody zwi
ca Salvinia natans w wodach Zatoki Elbl skiej, rzeki Elbl g oraz w 

mniejszym stopniu w cz ciach Zalewu Wi lanego o mniejszym falowainu; wyra ny wzrost 
Salvinia natans 32

Przy hipotetycznym (nierealnym do osi gni linno
l dow dzie dochodzi  do odtwarzania 

linno ci na Mierzei Wi lanej. Tak odtworzona ro linno
charakteryzowa  wyra nie zaznaczon  strefowo ci

a le ne w kompozycji z borami 
bagiennymi.  
 W realnym scenariuszu zmian w siedliskach l dowych w obszarze Natura 2000 PLH280007 
Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana b d  wyst ce 

o ci na siedliska wydmowe, wzrost 
a ciwie prowadzonej gospodarki le nej. 

 stopniowo minimalizowane w wyniku wprowadzanych zalece
zawartych w projekcie Rozporz dzenia Ministra rodowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony 
dla obszaru Natura 2000 PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana, w zakresie utrzymania lub 

ciwego stanu ochrony siedlisk l
Natura 2000 PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana w zakresie siedlisk l dowych nie jest 
znany i na tym etapie trudny do oceny.  

Brak realizacji planowanego przedsi wzi cia nie przyczyni si  do istotnej poprawy 
zdiagnozowanych powy

                                               31 Marszelewski, Skowron  32
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RODOWISKA OBJ
PLANOWANEGO PRZEDSI WZI CIA  

 Planowane przedsi wzi cie znajduje si  w obr bie czterech odmiennych 
nych cechach rodowiska przyrodniczego. S  to: 

 Zatoka Gda
awanportu; 

 Mierzeja Wi eglugowy na 
 b

i b dzie zaj ty pod luz cych od strony 
Zatoki Gda skiej oraz Zalewu Wi lanego, pod budynki administracji portowej i celnej, 
a tak ci
rowerowym, parkingami i punktem widokowym; 

 Zalew Wi oprowadzony zostanie nowy 
cz eglugowy na Mierzei, w rejonie dawnej osady Nowy wiat 

z wej ciem do portu w Elbl
oraz zbudowana zostanie sztuczna wyspa o powierzchni oko

 Rzeka Elbl
biony wraz z przebudow

 Ze wzgl du na du  odmienno  wymienionych jednostek przyrodniczych charakterystyk
rodowiska przedstawiono w miar  mo liwo ci dla ka dej z nich oddzielnie. 

6.1. P
 Planowane przedsi wzi cie zlokalizowane jest w obr
fizycznogeograficznych: Mierzeja Wi lana i lane oraz w obr
Zatoka Gda ska i Zalew Wi lany. 
 Mierzeja Wi lana i lane nale  do makroregionu Pobrze e Gda skie33

tego makroregionu wchodz  te ce Zalew Wi lany: Wysoczyzna 
Elbl ska, lane ( skie i Wielkie) i Wybrze e Staropruskie. 
Mierzeja Wi lana 
 Mierzeja Wi

dem struktury geomorfologicznej, jak i 
warto ci przyrodniczych, wchodz ego.  

 Mierzei Wi ski, 
przy szeroko
Mierzei na terenie Polski przerywaj  uj

                                               33 Kondracki 1998 
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ie Rosji ci  Mierzei przerywa Cie nina 
biona do ok. 10-12 m. 

 W oparciu o wieloletnie badania stwierdzono, e zr by Mierzei zacz  ju
ciwe formowanie rozpocz  pod koniec transgresji 

litorynowej. Na podstawie na przyj , e jeszcze w czasach wczesnego 
ka 

 transport morski do Elbl ga. Istotne zmiany w u ytkowaniu 
ono nowoczesne plantacje le ne, 

zbli  administracji rz
zmniejszanie si redniej szeroko ci Mierzei i prostowanie linii brzegowej.
 Mierzej  tworz iczne. Maj
one charakter wzniesie cych kolejne etapy przyrastania l du. 
Wysoko  wydm wzrasta generalnie w kierunku wschodnim, od 2-3 m n.p.m. na pograniczu Sopotu 
i Gda ska, do ponad 40 m w cz ci wschodniej.  

lane 
lane obejmuj  deltow

one poni ej poziomu morza. Najwi kszy obszar 
depresyjny rozpo ciera si
stronie - zajmuje on powierzchni skich, znajduje si
najni ony punkt depresyjny Polski (1,8 m p.p.m.). Drugi co do wielko ci obszar depresyjny, 
obejmuj  w okolicach Nowego Dworu Gda skiego. 
 Wody powierzchniowe na kszo

ka. Cechuje je minimalny spadek, 
a poziom ich zbli

bie 
trzy cz ci: skie, skie, a ka da z tych cz ci ma 

skie le
 skie za  w dorzeczu Nogatu i 

rzeki Elbl g. 
Zalew Wi lany  
 Zalew Wi lany stanowi estuarium II rz du w stosunku do Zatoki Gda skiej. Zajmuje 
powierzchni  838 km2, w tym 328 km2 znajduje si

one jest w woj. warmi nia 
boko boko  od 4,4 do 

5,5 m (w zale no ci od rednie zasolenie wynosi ok. 
Najwi ksze zasolenie notowane jest w Cie

i zmniejsza si u uj cia Nogatu. Charakterystyczny jest 
a 
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dostawa zanieczyszcze puj
lany stanowi ostoj ony jest na trasie 

Zatoka Gda ska  
 Zatoka Gda ska nale elona jest lini

cz c  Przyl dek Rozewie z Przyl
boko ci 118 m, charakteryzuj cy si  przewag  wybrze y mierzejowych, czego 

lana. Rzadziej wyst puj  brzegi klifowe, charakterystyczne dla 
Pobrze a Kaszubskiego. Na stosunki hydrologiczne Zatoki du
Obni aj

dochodzi latem do 200C. Nasilenie 
 rednie miesi czne pr dko ci wiatru 

przekraczaj  8 m/s.  
6.2. LUDNO , ZDROWIE I WARUNKI YCIA LUDZI 

eglugowy zlokalizowano w gminie Sztutowo o niskiej g sto ci 
zaludnienia. Jest to druga gmina o najmniejszej g sto ci zaludnienia w powiecie nowodworskim
osoby na 1 km2, w bliskim s siedztwie gminy Krynica Morska o najni szej g sto ci zaludnienia w 

2. 
Tor wodny oraz planowana sztuczna wyspa zlokalizowana na wodach Zalewu Wi lanego 

znajd  si li
eglugowego zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w obr bie miejscowo

ynica 

Tor wodny w obr bie rzeki Elbl g (administracyjnie teren gminy Elbl g), przebiega w 
bezpo redniej blisko nej intensywno ci. Pojedyncze zabudowania 
s siaduj  si  na wysoko ci miejscowo ci Nowe Batorowo; 
intensywno  zabudowy wzrasta w kierunku miejscowo ci Nowakowo, gdzie zabudowania znajduj
si  bezpo rednio przy wale po obu stronach rzeki. 

Gmin  Elbl g cechuje niska g sto 2). Na ostatnich 600 m tor 
wodny przebiega na granicy gminy Elbl g i miasta Elbl ga. W Elbl gu g sto  zaludnienia jest 
znacznie wi 2), jednak na odcinku gdzie planowana jest przebudowa 
koryta rzeki obecnie brak jest zabudowy (s  to tereny rozwojowe Portu Morskiego Elbl g). 

Elbl g jest najwi kszym miastem w rejonie planowanego przedsi wzi cia, licz cym ok. 125 
tysi cy mieszka cy 

mieszka
 Elbl g nale cym 
portem morskim. Do wybuchu II Wojny wiatowej le c 

czenia Zalewu z Zatok  Gda sk  przez Cie nin . Po zako czeniu wojny Elbl g 
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ty granic  pa stwow  z Rosj  od wyj cia 
do ZSRR, jako 

wojenna zdobycz. Powojenna historia miasta oraz warun

cy 
ci  si ch 

ne rozwin  szybciej na Mierzei w 
Krynicy Morskiej oraz gminach Stegna i Sztutowo. Baza turystyczna i hotelowa jest skromniejsza w 
miejscowo
 Rybactwo z tradycjami historycznymi powoli zanika na Zalewie. Spada wydajno

rekompensaty z Unii Europejskiej.  
 Agroturystyka, turystyka kwalifikowana i sporty wodne s te na Zalewie 
Wi lanym. Na terenach poza miejskich podstawowym 
jednak nie zapewnia potrzebnej ilo ci miejsc pracy.  
 Zaopatrzenie w wod  miejscowo lanego odbywa si  z Centralnego 
Wodoci gu aj
indywidualne uj cia bez uzdatniania wody. 

 oczyszczalnie  wyposa one w 
kanalizacj  sanitarn . Oczyszczone 
zrzucane s  do Zalewu. Na terenach wiejskich przewa aj  szamba i nieuporz dkowana 
gospodarka ciekowa.   
 Zagro enia powodziowe powodowane ze strony Zalewu Wi lanego, rzeki Elbl g, 

ycia mieszka lanego.  
6.3. BUDOWA GEOLOGICZNA, UTWORY POWIERZCHNIOWE, GLEBY, OSADY 
6.3.1. Mierzeja Wi lana 
 Budowa geologiczna Mierzei Wi

e kenozoiku we wschodniej cz ci obszaru 
Mierzei buduj  nierozdzielone osady paleoge sko - 
neoge skie (trzeciorz szo ci do 36 m (Makowska, 
1991). W cz ci zachodniej Mierzei osady trzeciorz
(Mojski, 1990). Powierzchnia podczwartorz dowa wyst puje na rz
Mi szo ci zachodniej i 110 w obszarze Krynicy 
Morskiej. Czwartorz ych i zastoiskowych 

 na obszar Polski l dolodu skandynawskiego. Utwory 
bezpo
zdeponowane w jeziorach zastoiskowych. Na tych osadach le y wy sze ogniwo serii plejstoce skiej 
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 piaski i 
skich 

(ostatnie 10 000 lat) jest wyra nie dwudzielna: 
dowych z poziomem biogenicznym w stropie, 

cznie w najwy szych 
cz ciach Mierzei. 

 Starsza pokrywa holoce boko  j
st puj

rzecznej, korytowej, powodziowej i starorzeczy. W stropie tej pokrywy wyst puje powszechnie 
warstwa mineralno-biogeniczna o mi szo

 zawarto ci  substancji organicznej, lub cienkiej warstewki torfu. 
 cz  pokrywy holoce skiej buduj

 Mierzei Wi onych w 
ych eolicznie i uformowanych w strefy 

to 
nazywa  brunatnymi, 
cz o Mierzeja jest tu najszersza. Na 

 tylko miejscami. W strefie tej wydmy uformowane s  w w skie 
ci wzgl

 W utworach powierzchniowych strefy wydmowej przewa aj nej granulacji, z 
w licznych nieckach 

mi lanym wyst puj  grunty organiczne z 
kami i pastwiskami. S  to tereny maj

zasolonymi wodami Zalewu Wi lanego. 
 niewielkie. Jedynie na terenie Wysoczyzny Elbl skiej 

znajduj  si
, jako najwi

obecnych na Mierzei Wi ci  poszukiwania bursztynu.  
puje w osadach czwartorz dowych, redeponowanych 

 paleoge e (przede 
wszystkim w kopalniach odkrywkowych i niekiedy w prymitywnych kopalniach podziemnych). 
Bursztyn wydobywano intensywnie na Mierzei Wi

Wi ci. Wydobycie bursztynu z Mierzei Wi
zabronione, ze wzgl du na prowadzenie wydobycia na wydmach bez rekultywacji terenu, a tak e 
strat rodowiskowych (przemieszczanie si  wydm, strata ro linno ci, wycinki drzew).34

6.3.2. Osady denne Zatoki Gda skiej 
                                               34
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 W pobli u Mierzei Wi  holoce
szo  waha si rednio za  od 1 

do 2 m35. Na powierzchni dna dominuj nej wielko ci i 
u uj puj  piaski muliste. Spotyka si

 Z wcze niejszych opracowa 36 cych si
uj e w osadach dennych, rejonu uj cia takie elementy jak w giel 
organiczny, azot i fosfor wyst puj ciach nieprzekraczaj cych 0,36 % C org, 0,50 % N 
i 0,05 % P. S  to wielko ci nieco tylko wy sze od obserwowanych w otwartych wodach Basenu 
Gda skiego. Strefa przybrze na Zatoki Gda  Mierzei Wi lanej znajduje si  pod 
znacz 37. Nale y przypuszcza , e 

 w tym kierunku. Obserwuje si  te  wyra n  strefowo  w obrazie 
an  dostaw

ne jest to w przypadku rt ci, cynku i chromu oraz w gla organicznego i 
ny zwi zek z uj

puj cych, w omawianym rejonie, w ilo ciach wyra nie wi kszych ni  w innych 
.  

 Generalnie mo na stwierdzi ,  Mierzei Wi lanej s  nieznacznie 
zanieczyszczone. 
6.3.3. Osady denne Zalewu Wi lanego z uwzgl dnieniem stanu czysto ci 
 W Zalewie Wi lanym wydziela si
ilastych, mulisto-piaszczystych, piaszczystych i kszo ci dna Zalewu 
wyst puj  osady mulisto-ilaste o charakterze lagunowym. W brze nych partiach Zalewu Wi lanego 
osady te pod cielaj  piaszczyste i muliste osady dna. Wyst puj  te  pod pla owo-eolicznymi 
piaskami buduj cymi mierzej o morza 
(rys. 6.1).  

W zachodniej cz ci Zalewu Wi
piaszczystych, powstaj umulacji zawiesin 

nej 
cz ci Zalewu, przy Wybrze u Staropruskim, wyst
z lokalnie wyst puj cymi drobnymi wirami. W rejonie tym wyst puje te ony sko nie wzgl dem 

ki i licznych, 
owym, przylegaj cym do Wysoczyzny 

Elbl lanej, wyst puj  piaski drobno i 
rednioziarniste. 

                                               35 U cinowicz 2008, Prognoza droga wodna 36 U cinowicz i Zachowicz 1999 37 alik 1990, Nowacki i Urba ski 1980, Nowacki i Matciak  
  1997, Nowacki i Jarosz 1998 
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osady wirowe) 
cznik 1.2., str. 93.  

 Osady lagunowe Zalewu Wi lanego wyst puj boko
mi szo  wynosi kilkana

wyst wo-morskich i morskich. 
Spoczywaj
interglacjalnymi (tak e morskimi). Mi szo dowych w Zalewie Wi lanym 
wynosi kilkadziesi puj ce na marglach, 
wapieniach i piaskach glaukonitowych kredy. Strop kredy wyst puje na omawianym obszarze na 

boko
Stan czysto
 W zwi zku z planowan  realizacj  przedsi wzi cia polegaj
eglugowego przez Mierzej  Wi lan  w rejonie dawnej osady Nowy wiat, wykonano badania 

ach 22 i 25 maja 2017 roku. Pobrano 
go na Zalewie Wi lanym i 2 na Zatoce 

Gda skiej (punkty NS-1 i NS-2). Wynik bada
zamieszczono na rys. 6.2. W tabeli przytoczono dopuszczalne warto ci st e  zanieczyszcze
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 1 wrze nia 2016 roku w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395). Zgodnie 

dzenia, badane grunty zaliczono do grupy IV, 
jako inne tereny komunikacyjne. Dopuszczalne warto
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warto -7 

 10-7[m/s]. 
branego z Zatoki Gda skiej (NS-1 i NS-2) oraz Zalewu Wi

29/15/GT 
(NS) NS-1 NS-2 NS-3 NS-4 NS-5 

Rodzaj gruntu Pd(+H+M) Ps(+ ) Ps(+ ) Nm Nm Nm 
Metale 

Arsen (As) 

warto : 
oznaczona

dopuszczalna 
[mg/kg suchej 

masy] 

<1,0
25 

1,3
25 

<1,0
25 

6,4
100 

8,3
100 

6,4
100 

Kadm (Cd) <0,10
6 

<0,10
6 

<0,10
6 

0,29
20 

0,29
20 

0,25
20 

Chrom (Cr) 1,6
300 

3,5
300 

1,5
300 

41
800 

37
800 

33
800 

Mied  (Cu) 1,1
200 

0,77
200 

<0,50
200 

27
1000 

26
1000 

22
1000 

Rt  (Hg) <0,10
4 

<0,10
4 

<0,10
4 

0,14
50 

0,11
50 

0,11
50 

Nikiel (Ni) 1,8
100 

1,7
100 

<0,50
100 

51
500 

48
500 

43
500 

1,3
200 

2,0
200 

0,84
200 

21
1000 

22
1000 

19
1000 

Cynk (Zn) 4,0
300 

7,2
300 

3,5
300 

89
3000 

81
3000 

73
3000 

Wielopier cieniowe w glowodory aromatyczne (WWA)
Naftalen 

warto : 
oznaczona

dopuszczalna 
[mg/kg suchej 

masy]

<0,10
10 

<0,10
10 

<0,10
10 

<0,10
40 

<0,10
40 

<0,10
40 

Antracen <0,10
10 

<0,10
10 

<0,10
10 

<0,10
40 

<0,10
40 

<0,10
40 

Chryzen <0,10
10 

<0,10
10 

<0,10
10 

<0,10
40 

<0,10
40 

<0,10
40 

Benzo(a)ant
racen 

<0,10
10 

<0,10
10 

<0,10
10 

<0,10
40 

<0,10
40 

<0,10
40 

Benzo(a)pir
en 

<0,10
5 

<0,10
5 

<0,10
5 

<0,10
40 

<0,10
40 

<0,10
40 

Benzo(g,h,i)
pery-len 

<0,10
5 

<0,10
5 

<0,10
5 

<0,10
100 

<0,10
100 

<0,10
100 

Benzo(b)flu
ora-nten 

<0,10
5 

<0,10
5 

<0,10
5 

<0,10
20 

<0,10
20 

<0,10
20 

Benzo(k)flu
ora-nten 

<0,10
5 

<0,10
5 

<0,10
5 

<0,10
20 

<0,10
20 

<0,10
20 

Indeno(1,2,3
-c,d)piren <0,10

5 
<0,10

5 
<0,10

5 
<0,10

20 
<0,10

20 
<0,10

20 
Dibenzo(a,h
)an-tracen 

<0,10
5 

<0,10
5 

<0,10
5 

<0,10
20 

<0,10
20 

<0,10
20 
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nych Zalewu Wi lanego i Zatoki 
Gda skiej 
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Wyniki przeprowadzonych bada  wskazuj , 
oznaczone zawarto ci metali jak i wielopier cieniowych w
przekraczaj  st e  dopuszczalnych, okre lonych w cytowanym wy ej Rozporz dzeniu. 

 dopuszczalne normy okre lone w 
Rozporz dzeniu Ministra rodowiska
instalacjami i urz dzeniami (Dz. U. 2015, poz. 796). 
 Stan czysto  w 2009 roku przez 
Instytut Morski w Gda sku, a tak

Balt Coast38 (program maj cy na celu systemowe podej cie do prowadzenia bada  i 
zarz dzania w obr
badawczych pa
Lagoons39 rz dzanie zasobami 
wodnymi europejskich lagun w kontek cie zmian klimatu).  

W zakresie metali ci kich, w
cego ich zanieczyszczenia. Wskazuje si  natomiast na 

wyst powanie podwy szonych st e  zwi
 wody Zalewu. Zgodnie z obowi zuj cym 

obecnie prawem, zwi zki azotu i fosforu nie s  normowane w ramach bada  czysto
dennych. 
6.3.4. Osady denne rzeki Elbl g 
 Osady denne rzeki Elbl g rozpoznano dla potrzeb planowanego przedsi wzi

cznik XI do Koncepcji). Jak wynika z bada
a gruntowego przeprowadzonych dla potrzeb planowanego przedsi wzi cia40, najni sze 

 Elbl g stanowi  przewa nie holoce skie osady akumulacji rzecznej na 
boko ciach 8-17 m poni nych 

wyst puje warstwa holoce  warstw  tworz
osady jeziorne (Zalewu Wi lanego) przykryte przez holoce skie osady rzeczne (delt), 

e oraz piaski (piaski drobne, pylaste 
i rednie). Seria rzeczna na omawianym terenie jest pod wzgl dem litologii podobna do kompleksu 

u rzeki Elbl g wyst puj  grunty organiczne rodzimego 
e), s  to grunty ci ne. 

 dodatkowe badania prowadzone w trakcie 
 przy 

 w tych samych miejscach, co otwory 1 
i 2 okre one na celu zebranie informacji 
                                               38 http://www.baltcoast.net/ 39 http://lagoons.biologiaatua.net/ 40 GEOPROJEKT, listopad 2017 
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dotycz g. Ich wyniki dostarczaj  istotnych 
informacji w kontek wzi cia na 

y stwierdzi , boko ci 

arstwa muszli racicznicy zmiennej 
Dreissena polymorpha. eniu 11,4%. 
Niewielk  ilo ci 0,05-2 mm. Poni ej 0,4 m osady 

 struktur  przechodz
mi boko  szarego. 

eniu 12,7%. Niewielk  ilo  frakcji 
ci od 0,005 do 2 mm.  

boko
 wyj tkiem ok. 20% 

frakcji piaszczystej posiadaj ,3%, 
a strata przy pra eniu 10,9%. Niewielk  ilo ci 0,05-2 
mm. Poni anu mi kkoplastycznego. 

a strata przy pra eniu 3,1%. Niewielk  ilo ci 
od 0,05 do 2 mm. 

bi  ni ej ni  0,6 metra 
poni ej poziomu dna, mimo u

nie rzeki Elbl g, ju  poni ej 
idowana. Na podstawie 

przeprowadzonych prac terenowych mo na stwierdzi , e wydobyty grunt w miejscach poboru 
niewielk  ilo ci

 stabilnej, bezwietrznej pogodzie oraz przy braku 
zauwa alnego pr du rzecznego. Mimo to nale y zauwa y , e nawet przy tak wzgl dnie 

dennych. Reprezentatywny 
wygl  6.2. 
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Fot. 6.1. Osady denne z otworu nr 1 na rzece Elbl g

Fot. 6.2. Osady denne z otworu nr 2 na rzece Elbl g 
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g dokonano na podstawie 
bada

pa dzierniku 2017 dla potrzeb niniejszego Raportu,  badaj  w 
boko dnieniem metali ci kich (przewodnik 

HELCOM zaleca te oznaczenia w miejscu gdzie istnieje podejrzenie ich wyst powania w oparciu o 

 Rzeka Elbl wania 
talami ci kimi. 

Zdj cia historyczne wskazuj da 
Schichaua (rys. 6.4). Bran  zwi kszenie zawarto ci metali 
ci

nast puj rodowiska: Fe, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sn, Zn41. Nie 
nale y przy tym zapomina  o w tu 
mog  zalega g, co ma zwi zek z budow , remontami 

ytkowaniem rzeki przez statki. Ponadto w osadach dennych Jeziora Druzno 
stwierdzono wyst powanie elaza, miedzi, cynku, kadmu i niklu42 e  wykazuj cym 
tendencj  rosn c nikiem zanieczyszcze  jest rzeka Elbl g w przypadku 

ci  od Elbl ) oraz 
przebiegaj c ci jeziora tras  E7 warto ci st e  zmniejszaj  si . 
 W ramach bada

o. Do oceny wska
boko ci. Jako 

kich w profilu pionowym 
onano w dniu 19 pa dziernika 2017 

bszej 40-60 cm (P-1b oraz 
P-2b). Lokalizacj cych zamieszczono w tabeli 6.2. 
oraz na rysunku 6.4. Na fotografiach 6.3 i 6.4 pokazan dzierniku 2017 r. 

                                               41 Wilk M., Gworek B., 2009 42 biewski, Tylmann 2001 
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Rysunek 6.3 Zdj cia i ryciny reklamowe elbl kiego z XIX i XX wieku 
, www.forum.dawnygdansk.pl 

eki Elbl g w maju i pa dzierniku 2017 r. 
Badania w dniu 

24.05.2017r. 
dne geograficzne WGS 84 dne PUWG 1992 

N E X Y 
E-1 54 o 19 o 712450.5989 525932.0458 
E-2 54 o 19 o 710845.6072 525266.7088 

13/10,0 GT (E ) 54 o 19 o 709355.7919 524712.1468 
23/10,0 GT (E ) 54 o 19 o 707902.9453 524052.0064 
28/10,0 GT (E ) 54 o 19 o 706778.0312 523489.2643 
42/20,0 GT (E ) 54 o 19 o 705678.7477 523875.9292 

E-3 54 o 19 o 704444.7978 524493.4081 
Badania w dniu 

19.10.2017r.         
P-1a 54 o 19 o 709373.628 524718.782 P-1b 
P-2a 54 o 19 o 704950.31 524383.812 P-2b 
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g z otworu 1 do badawysoko ci Nowego Batorowa 

g z otworu 2 do badamostem na wysoko ci Nowego Batorowa 
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ch rzeki Elbl g (2017 rok) 
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Tabela 6.3. Zawarto  wska g oraz cych w 2017 roku 
E-1 E-2 E-3 13/10/GT(E) 23/10/GT(E) 28/10/GT(E) 42/20/GT(E) P-1a P-1b P-2a P-2b

Rodzaj gruntu Nm Nm Nm Nm Nm Pd, Nm//Pd 
(+K) 

Nm Nm 
(+muszle)

Nm Nm//Pd Nm 

METALE
Arsen (As) 

warto : 
oznaczona

dopuszczalna [mg/kg suchej 
masy] 

8,0
100 

9,5
100 

11,0
100 

13,0
100 

13,0
100 

12,0
25 

7,7
100 

6.27
25 

8,87
100 

7,34
25 

<2,00
100 

Kadm (Cd) 0,6420 0,6520 0,8620 1,020 1,120 0,266 0,1820 1,296 2,3220 2,656 0,47720 
Chrom (Cr) 47

800 
44

800 
45
800 

53
800 

50
800 

22
300 

24
800 

56,8
300 

84,1
800 

85
300 

33,5
800 

Mied  (Cu) 251000 351000 461000 541000 581000 24200 381000 54200 87,11000 84,5200 29,61000 
Rt  (Hg) 0,22

50 
0,30
50 

0,94
50 

0,90
50 

1,0
50 

0,18
4

0,13
50 

0,34
4 

1,11
50 

0,63
4 

0,045
50 

Nikiel (Ni) 38500 39500 35500 36500 38500 26100 29500 26100 33,6500 33,8100 25,1500 
32

1000 
43

1000 
55

1000
85

1000 
80

1000 
23

200 
37

1000 
41,2
200 

90,4
1000 

95,7
200 

10,8
1000 

Cynk (Zn) 120
3000 

150
3000 

220
3000

240
3000 

280
3000 

71
300 

66
3000 

228
300 

383
3000 

486
300 

60,2
3000 

WIELOPIER CIENIOWE W GLOWODORY AROMATYCZNE (WWA)
Naftalen 

warto : 
oznaczona

dopuszczalna [mg/kg suchej 
masy]

<0,10
40 

<0,10
40 

0,17
40 

0,11
40 

0,15
40 

<0,10
10 

<0,10
40 

Antracen <0,10
40 

1,4
40 

2,6
40 

2,8
40 

0,27
40 

<0,10
10 

<0,10
40 

Chryzen <0,1040 0,4340 1,740 2,240 1,140 <0,1010 <0,1040 
Benzo(a)antracen <0,10

40 
0,21
40 

0,81
40 

1,0
40 

0,87
40 

<0,10
10 

<0,10
40 

Benzo(a)piren <0,1040 0,3240 1,040 1,240 0,6540 <0,105 <0,1040 
Benzo(g,h,i)pery-

len <0,10
100 

0,35
100 

0,42
100 

1,0
100 

1,1
100 

<0,10
5 

<0,10
100 

Benzo(b)fluora-
nten <0,10

20 
0,31
20 

0,73
20 

0,88
20 

0,94
20 

<0,10
5 

<0,10
20 

Benzo(k)fluora-
nten <0,10

20 
0,24
20 

0,41
20 

0,62
20 

0,60
20 

<0,10
5 

<0,10
20 

Indeno(1,2,3-
c,d)piren <0,10

20 
0,32
20 

0,46
20 

0,50
20 

0,82
20 

<0,10
5 

<0,10
20 

Dibenzo(a,h)an-tracen <0,1020 0,4520 0,4620 0,5220 0,5520 <0,105 <0,1020 

szego 

 Wyniki przeprowadzonych bada , e we wszystkich 
ci metali jak i wielopier cieniowych w

aromatycznych (WWA) nie przekraczaj  st e  dopuszczalnych, okre lonych w Rozporz dzeniu 
Ministra rodowiska z dnia 1 wrze nia 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395). Wyj
stwierdzono niewielkie przekroczenie st enia cynku.  

Elbl przedsi wzi cia mo e 
mie rodowiska w rzece. Badania prowadzone przez WIO  w punkcie 
Nowakowo jednoznacznie wskazuj  na wysokie st enia tych zwi g 
(raporty WIO  2000-2016). 
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) mo na stwierdzi  du e koncentracje 
zwi sadach. Uzyskane wyniki daj  obraz 
poziomu zanieczyszcze  w osadach dennych rzeki. Poni ej zaprezentowano zbiorcze zestawienie 

e zawarto ci azotu i fosforu w osadach dennych uj ciowego odcinka rzeki 
Elbl g potwierdzaj nstytut Morski 
w Gda sku w 2016 roku, w ramach projektu badawczego Lagoons (rys. 6.5). 

 na du ciowym 
odcinku rzeki Elbl g, przy czym najwi ksze st enia zwi puj

Tabela 6.4. Zawarto  wska g oraz cych w 2009 roku 

Lp.  Parametr  
Tor 

podej ciowy do 
portu Elbl g * 

Rzeka 
Elbl g * 

Zalew Wi lany w 
pobli u toru 

podej ciowego do portu 
Elbl g 

1  Rodzaj osadu  
2  Materia organiczna [ % s.m.] 
3  Wilgotno  [%]  45,8-58,5 
4  7314* ** 1040 
5  2609*** 680 

) 2009; Oznaczenia: 
*  -  tor podej ciowy oznacza odcinek rzeki Elbl
pomi dzy Elbl giem, a Nowym Batorowem. 

ach dennych Zalewu Wi lanego i uj ciowego odcinka rzeki Elbl g w marcu 2016 roku 
lanego, Instytu Morski w Gda sku, marzec 2016 r. 
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W ramach realizacji niniejszego Raportu, w dniu 19 pa dziernika 2017 roku, przeprowadzono 
onych na granicy 

Zalewu Wi lanego i rzeki Elbl g43

temp. 37o  w przedziale od 3,8 x109 jtk/1g 5,1 x109 jtk/1g suchego osadu. Z kolei 
eraturze 22o C w badanych osadach 

 w przedziale od 1,3 x108 jtk/1g do 2,9 x108 jtk/1g 
suchego osadu.  

nicowany 
 w przedziale od 1,2 x104 do 4 x103 bakterii w 100 g suchego osadu. Poziom 

Escherichia coli
zawieraj c w przedziale od 4 x103 do  4,1 x103.  

w ilo ci od 1,6 x104 do 
4,1x104 jtk w 100g osadu suchego.  

nicowana 
zawieraj c si  w ilo niowych - Aspergillus fumigatus,
Alternaria alternata i Microsporium sp. 

 gronkowce mannitolo-ujemnych w ilo ciach od 
50 (jtk) do 120 (jtk) w 1g suchego osadu. Nie wykryto na Salmonella sp.,
Pseudomonas aeruginosa 

e liczb  beztlenowych przetrwalnikuj cych bakterii 
redukuj cych siarczyny (Clostridium) zawieraj cych si  w przedziale 2,5x105 - 3,25 x106 jtk/100g 
suchego osadu. Obecno  bakterii beztlenowych Clostridium
zanieczyszczenie fekalne. Na podstawie stosunku ich ilo ci do bakterii coli i Escherichia coli 
stwierdzono,  wysokie i utrzymuj ce si  od do  dawna.  

W oparciu o dane literaturowe44 mo na przyj , e osady w badanym rejonie uj ciowego 
odcinka rzeki Elbl g do Zalewu s  silnie zanieczyszczone pod wzgl dem bakterii rodzaju 
Clostridium.  

 wska
adnych norm, ani sugestii tych norm. W zwi zku z tym ocen  osadu w odniesieniu do tych 

wska wiadczenia i dane literaturowe. Wynika z nich, e liczebno
e si ga , w naturalnym rodowisku od 1 do 2 mld 

w 1 g osadu, co wskazuje, e w badanym nie wyst cej ilo ci. 

                                               43 Michalska i Bartoszewicz 2017 44 Ola czuk-Neyman K., 1998 
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6.4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE I WODY PODZIEMNE 
6.4.1.  Mierzeja Wi lana  
 W strefie nadmorskiej obserwuje si
Mierzei Wi b l du, napotykaj ce 
w przeciwnym kierunku. Wytwarza si
objawiaj ca si cielaj
W okresach wzmo to
soczewki, natomiast w okresach posuchy oraz przy nadmiernym a 
si , a ci  wod , a
hydrodynamicznej, co ilustruje rys. 6.6.  

wody

rzei Wi lanej 

Zjawisko to wyst puje na Mierzei Wi cy 
dla utrzymania okre zei Wi lanej 
pocz wszy od K ty jest nast puj cymi 
arkuszami Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusze: K ty Rybackie, Krynica Morska 
i Frombork (Prussak, 1998a,b,c). Na Mierzei Wi lanej u ytkowe znaczenie maj  wody 
czwartorz dowego pi tra wodono nego, gdzie osadami wodono nymi s  piaski drobno-i 
rednioziarniste, lokalnie rozdzielone piaskami pylasty

torfami, czyli osadami o gorszych parametrach filtracyjnych.  
 Mierzeja jest stref ne od 
intensywno  drena u na Mierzei jest Zatoka Gda ska oraz Zalew 
Wi lany. Tak wi enie Mierzei Wi lanej pomi dzy brzegami Zatoki Gda skiej i Zalewu 
Wi lanego to jest pomi e wody podziemne wyst puj  tu 
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powierzchnia soczewy opiera si puj cy generalnie 
na rz  bardzo wra liwy na nadmiern
eksploatacj . Przekroczenie poboru wody ponad wielko  zasilania mo e spowodowa  zachwianie 

nej. Bezpieczna 
wydajno  studni pozwalaj ca na unikni
Morskiej 18 m3/h przy depresji 0,66 m i warto  t  mo na przyj
(Prussak, 1998a). 

boko  wyst nicowana, 
poni ej 2 m w obni eniach terenowych, do 10 m na wydmach. Mi szo  warstwy wodono nej 

lacji od powierzchni terenu stanowi 
o du ej wra liwo ci tego zbiornika na antropopresj . Konieczne jest przestrzeganie bardzo ostrych 

i zasolonej. 
 W rejonie Mierzei Wi lanej, w starszych formacjach geologicznych wyst puj  wody 

boko ci ponad 
1500 m (perm) oraz ponad 850 m (trias).  
6.4.2. Wody podziemne w rejonie rzeki Elbl g 

boko nie rzeki Elbl g 
nawi boko ci, do 1 metra, wyst puj  na 

ytkowy na puje 
w piaszczystych osadach plejstoce sko-holoce skich mi szo ci do 20 m. W jego stropie 
wyst puj szo
napi te i stabilizuje si
melioracyjny. Zasilanie lateralne od strony Wysoczyzny Elbl skiej jest niewielkie, ze wzgl du na 
dominacj struktur, podobnie jak zasilanie 
bezpo  ascenzji 

nych. Wody tego poziomu mog  by  wodami reliktowymi45, 
zachowanymi z okresu tworzenia si cych oraz powolnej 

 na rz
 W rejonie Elbl ytkowy poziom wodono ny wyst puje w utworach trzeciorz du 
i najstarszych ogniw czwartorz ci opisywanego obszaru, wody wyst puj ce 
w piaskach plejstoce sko-holoce skich s  zasolone. W tym samym rejonie wody wyst puj ce 

 s  zasolone. W strefie przykraw dziowej wysoczyzny, brak jest 
poziomu u ytkowego. W utworach czwartorz dowych nie wyst puj  warstwy wodono ne. Wody 
wyst puj ce w osadach trzeciorz du i kredy s  natomiast zasolone46. Na terenie wysoczyzny 
rozpoznano tylko czwartorz dowe pi tro wodono  drena u jest Zalew Wi lany. 

ytkowy zwi zany jest z podglinowymi piaskami wodnolodowcowymi zlodowace
puj cymi w kontakcie hydraulicznym. 

                                               45 Kozerski, Kwaterkiewicz, 1990  46 Prussak, 1998  
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Mi szo  
napi te, a zasilanie odbywa si
zmienia si ci Wysoczyzny Elbl
brzegu Zalewu Wi lanego47  
 Du e uj cia komunalne Elbl ga: Krasny Las, Jagodowo-D
i D browa, zlokalizowane s  w oddaleniu od rzeki Elbl
Zatwierdzone zasoby w obr bie znajduj cej si  tam jednostki hydrogeologicznej wynosz
1 800 m3 h-1, w tym 70% stanowi  zasoby uj  komunalnych. W trakcie ich eksploatacji, na uj ciu 

ci uj cia Jagodowo-D bowe Pole, obserwowano lokalne obni anie 
si 48. W rejonie Krasnego Lasu nast
ujmowanej warstwy wodono  z napi tego w swobodne.  
 W bliskim s siedztwie rzeki Elbl
pierwszego horyzontu wodono nego. W dziesi cioleciu 1981-1990 zmienno
podziemnych obserwowanych na posterunku w Milejewie (obecnie ju  zlikwidowanym) na obszarze 
Wysoczyzny Elbl  wyst

aniem si nia. Z kolei 
w s siedztwie jeziora Druzno zlokalizowany jest posterunek 
podziemnych s  znaczne i wynosz  od 218 cm w sierpniu do 150 cm w kwietniu49. redni stan 

owych 
 od 472 cm (NNW) w styczniu 1983 roku do 82 cm (WWW) 

w czerwcu 1975 roku i marcu 1999 roku. Najwy sze rednie miesi czne stany wody obserwowane 
sze w sierpniu i wrze niu, przy czym przej cie od jednych 

do drugich odbywa si  wskazuje, 
jest przyczyn  osi gni
6.4.3. Jednolite cz

Planowane przedsi wzi cie zlokalizowane jest w obr bie lub w bliskim s siedztwie trzech 
jednolitych cz lana) oraz 
nr 18 (rejon Wysoczyzny Elbl skiej). 

JCWPd nr 16 (PLGW200016) jest to cz 2 . Na 
lono jako dobry ze wzgl du na dobry stan 

chemiczny i ilo ciowy. Celem rodowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu 
chemicznego oraz dobrego stanu ilo ciowego. Zidentyfikowano ryzyko nieosi gni
rodowiskowych i uznano, e ich osi gni cie jest zagro one ze wzgl du na zagro enie 

podtopieniami, ascenzj  w subcz ci 16a (
tra holoce sko-plejstoce

drena
a tak e Zalewu Wi  wyst puj  do wysoko

                                               47 Prussak, 1998 48
49 ycz cych rednich z wielolecia miesi cznych i 
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Starego Pola. Na stan ilo ciowy maj zany z u ytkowymi 
poziomami wodono cie w Z browie).    

JCWPd nr 17 (PLGW200017) jest to cz 2. Na 
 okre

stan chemiczny, stan ilo ciowy natomiast okre lono jako dobry. Celem rodowiskowym dla JCWPd 
jest dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilo ciowy. Zidentyfikowano ryzyko nieosi gni
rodowiskowych i uznano, e ich osi gni cie jest zagro one ze wzgl du na ingresj

i ascenzj e 
powierzchniowo obszary s  te  zagro
pierwszego poziomu wodono nego maj

j, K tach Rybackich, Sztutowie i Stegnie, w 
tym spowodowane niedostateczn  sanitacj e badany poziom jest 

eczyszczenie.  Dopuszczono odst pstwo 
czasowe z art. z art. 4(4)-1 RDW - ze wzgl du brak mo liwo
czasu, aby wskutek wdro
nast pi nych. Poprawa 

u 2027. 
JCWPd nr 18 (PLGW200018) jest to cz 2 . Na 

lono jako dobry ze wzgl du na dobry stan 
chemiczny i ilo ciowy. Celem rodowiskowym dla JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu 
chemicznego oraz dobrego stanu ilo ciowego.  Nie zidentyfikowano ryzyka nieosi gni
rodowiskowych i uznano, e ich osi gni cie nie jest zagro one ze wzgl du na rolniczy rodzaj 

u ustanowiono te  odst pstw na 
podstawie art. 4 RDW. Termin osi gni
6.5. HYDROLOGIA I ZAGRO ENIE POWODZIOWE
6.5.1. Zatoka Gda ska 
 Zatoka Gda ska i Zalew Wi lany s  cz ciami wi kszej jednostki hydrograficznej jak  jest 
system Basenu Gda skiego. W systemie tym Zalew Wi lany jest estuarium II rz

, stanowi ce estuarium III rz du, Jezioro Druzno50. Wszystkie wymienione 
cym hydrologi  systemu 

jest mieszanie si cymi ze 
l dowych51. Efektem tego procesu s

ce na inne elementy ch o 
wy szym zasoleniu, skutkuje przewag  cech charakterystycznych dla morza, wyra aj c  si
wzrostem zasolenia i mniejsz  podatno ci  na sezonowe zmiany temperatury powietrza. 
Znaczniejsze zasilanie przez wody l dowe natomiast, skutkuje dominacj  czynnika l dowego, 
obni aj cego zasolenie oraz zwi kszaj cego podatno  na zmieniaj ce si  warunki atmosferyczne. 
Niezale  te  zmienno  o 
charakterze sezonowym52. W przypadku temperatury zmiany te zale  od takich samych zmian 
temperatury powietrza w ci gu roku. W przypadku zasolenia natomiast zmienno  sezonowa jest 
                                               50 Majewski 1972 51 Majewski 1972 52 Nowacki i Matciak 2000 
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wynikiem sezonowo dowych i intensywno
morskimi.  
 Wa cym cechy hydrologiczne Basenu Gda skiego jest cyrkulacja 

ej mierze maj ca charakter wiatrowy. W omawianym basenie cyrkulacja stanowi 
powi zany z sob ciach; przebiegiem linii 

53. Pomimo, e wymienione akweny stanowi
jednolity, wzajemnie powi zany system hydrologiczny to w obrazie przestrzennym jego cech 
hydrologicznych (temperatury i zasolenia) wyst puj nice (rys. 6.7).   

 prpowierzchniowej Zatoki Gda skiej i Zalewu Wi lanego 
na podstawie modelu operacyjnego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gda skiego  

 Do Zatoki Gda bi Gda skiej i to 
54 dowych w Zatoce 

Gda nicowanie przestrzenne temperatury 
55. Na podstawie cytowanego opracowania mo na stwierdzi ,  Mierzei 

Wi lanej wyst puje wyra m uj
, nie na linii brzegowej, lecz w pewnym oddaleniu od niej w Zatoce 

Gda skiej56 ca z 
enia si  pr cej rzeki oraz wyst puj cych na jej przedpolu, 

                                               53 Jelcewa 1975, Kannen i in.  2004, Kowalik i in. 19
  http://model.ocean.univ.gda.pl/ - model ekohydrodynamiczny 54 Cyberska 1990, Nowacki 1993 55 Nowacki i Jarosz 1998 56 Nowacki i Urba ski 1980, Nowacki i Matciak 2000 
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w Zatoce Gda skiej, a tak e typowe dla estuarium mieszanie si
 tym rejonie57. Cyrkulacja ta jest 

zjawiskiem losowym zale nym od kierunku wiatru, g sto zanej ze zmianami zasolenia i 
nic  Gda sk , wielko

cznie, tworz
 o przenoszeniu substancji 

wprowadzanych do . Maj
yj cych w toni wodnej oraz na dnie.  

 Dotychczasowe badania wskazuj , e po zachodniej stronie uj
 Mierzei Wi lanej, wyst puje bardzo wyra ny front hydrologiczny, b d cy stosunkowo w sk

stref puj
hydrologiczny jest rezultatem zbie no ci pr

 cyrkulacj  w Zatoce Gda enie zale nie 
ksz , w omawianym rejonie, zmienno

przestrzenn rodowiska naturalnego. Temperatura, zasolenie, g sto , przezroczysto  wody, 
st enie soli biogenicznych, struktura biocenoz oraz warunki sanitarne po obu stronach frontu s

ne. Wynika to z faktu,  si  niskim zasoleniem i g sto ci , 
znacznymi st eniami zwi
wska nikami zanieczyszcze z bakterii z grupy 

 du e ilo ci zawiesiny i innych substancji 
organicznych i nieorganicznych, co silnie obni a ich przezroczysto .  
 Cyrkulacj  na kra cu zachodnim Mierzei Wi lanej komplikuje strumie cych z 

 on przewa
dy maj  pr dko ci wahaj ce si  w przedziale 30-

150 cm s-1 ci 
nie wi kszej ni  800 m od uj cia58.  
 Na dalszym przedpolu w przewa aj cej ilo  si
brzegu, przybieraj c kierunki przewa  na 
powierzchni barier  dla pr du przemieszczaj cego si  brzegu przy dnie. Przecina go i 
powoduje spadek jego pr dko  mo e on tylko w warstwie przydennej, ale i w tym 
przypadku obserwuje si  spadek jego pr dko ci59.  
 Kierunki pr  si  odmiennie po zachodniej i wschodniej 
stronie uj 60. W cz dy 
przyjmuj dko ci pr
rejonie mieszcz  si  w granicach 20-50 cm s-1. 

boko ciach 5-15 m pr dy zale ne s
Gda boko ci 5 m przewa aj cia s  to 
                                               57 Matciak i Nowacki 1996 58 Nowacki i Urba ski 1980 59 Majewski, 1972 60 walik, 1990 
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kierunki NE i SE. W tym ostatnim przypadku powstaje r
 po wschodniej stronie uj cia. Przyjmuje 
r dko ci pr

boko  najcz ciej 10-20 cm s-1, ale mog  mie  pr dko
50 cm dy w tej warstwie obserwuje si  latem (czerwiec, lipiec, sierpie ). 
Warunki hydrologiczne (temperatura, zasolenie i przezroczysto )  
 Warunki hydrologiczne Zatoki Gda skiej w strefie przybrze nej Mierzei Wi

bi Gda
dowych). Przejawia si

na powierzchni, ze wzgl du na mniejsz  od morskich g sto , znajduj  si
ce na wody morskie Zatoki Gda skiej. Najwi kszym 

 najlepszym wska  Zasi g 
8).  

 Z dotychczasowych bada  wynika, i

ciu baru (wyspy zamykaj cej uj
 warunki wiatrowe i generowana przez nie cyrkulacja w Zatoce Gda skiej. 

otwartego morza, a nawet dopchni g ten 
zwi kszaj 61  spowodowa , 

. Zjawisko to znane jest w 
literaturze pod nazw  - upwelling. Na podstawie bada cia 

 Mierzei Wi lanej, 
to jest po wschodniej stronie uj cia rzeki. 

18.85 18.90 18.95 19.00 19.05 19.10 19.15 19.20 19.25 19.30 19.35 19.40 19.45
 geograficzna E

54.30

54.35

54.40

54.45

PRZEKOP ZALEW WI LANY

olu ujenie frontu hydrologicznego 
Nowacki i Matciak 1996. Warunki hydrologiczne w str

 Zasolenie, w warstwie powierzchniowej, strefy przybrze nej Zatoki Gda skiej przylegaj cej 
do Mierzei Wi lanej wykazuje zmienno  sezonow , wynikaj c
rzecznym. W warstwie tej obserwuje si  najni sze zasolenie (
                                               61 Nowacki i Urba ski, 1980 
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z w listopadzie jako wynik 
sze ( n  jesieni  i zim . 

Warstwa powierzchniowa znajduj ca si cych ni sze 
zasolenie ma niewielk  mi szo  wynosz c ca poni ej warstwa, 
si gaj  morsk . Wyst puj ce w niej zmiany zasolenia, w ci gu roku, 
s  niewielkie i zawieraj  w przedziale 7 - 7.5 PSU. 

nych w Zatoki Gda skiej w rejonie Mierzei Wi lanej, okre lany 
boko lanych. 

S ej ilo ci zawartych w nich zawiesin oraz 
rozpuszczonych substancji. Te ostatnie powoduj  ponadto, e wody rzeczne charakteryzuje barwa 

ci Zatoki maj cych barw  zielonkaw . Z tego powodu 
najmniej przezroczyste wody wyst puj  w cz ci zachodniej Mierzei Wi lanej, stopniowo 
zwi kszaj c j  w kierunku wschodnim, gdzie zaczynaj  ju
Zatoki Gda skiej. W okresie gdy Mierzeja Wi lana znajduje si
Gda skiej ich przezroczysto  jest wi boko  Secchiego 7 - 8 m). W okresie, gdy 
pojawiaj  si  u jej wybrze sowych 
nielicznych bada  wynika, e przezroczysto e wynosi rednio 
w ci boko y przypuszcza , e przezroczysto ; 
w bardziej morskiej, centralnej cz ci Mierzei Wi lanej jest bli sza tej obserwowanej w strefie 
przybrze skiej gdzie ma redni  warto boko
Secchiego 3.5 m).    
6.5.2. Zalew Wi lany 

ci akwenu Zalewu Wi lanego rzutuje przede 
enie w stosunku do Cie  nast

o wy szym zasoleniu z Zatoki Gda skiej oraz wielko dowych 
i zasi 62. Cz ci akwenu znajduj ce si  w pobli u Cie
wy sze zasolenie i przez to bardziej morski charakter. Rejon zachodni akwenu wykazuje dominacj
czynnika l dowego, obni aj cego zasolenie oraz zwi kszon  podatno  na zmiany zale ne od 

Wi lanym zale nicowania 
boko boko ci Zalewu Wi lanego zwi kszaj  jego podatno bne 

mieszanie si ce do homogenizacji cech hydrologicznych. 
Niezale cych warunki hydrologiczne, wykazuj  one 
zmienno  sezonow . W przypadku temperatury, zmiany te zale  od analogicznych zmian 
temperatury powietrza w ci gu roku. W przypadku zasolenia za  ze zmieniaj cym si  sezonowo 

dowych i intensywno ci  wymiany poprzez Cie nin . 

 Pr dy w Zalewie Wi lanym maj  charakter zmienny, zale
enia w stosunku do Cie boko ci akwenu 

                                               62 Majewski 1972, 1975 



EKO-KONSULT 

125 

oraz konfiguracji jego linii brzegowej63 boko ci sprzyjaj  te
an  kierunku wiatru zmienia si

kierunek pr du. Je eli zmiana wiatru nast
kierunku pr du z kierunkiem wiatru nast eli natomiast zmiana nast puje 

zinach od chwili zmiany kierunku wiatru64. 
 W Zalewie Wi lanym obserwuje si  sezonow  zmienno cych o 
strukturze pr 65. Latem i jesieni  dominuj cymi s : wiatr oraz wymiana z 
Zatok  Gda sk  przez Cie nin . Wiosn  za  na cyrkulacj  zaczynaj ce 
rzekami wody roztopowe. W okresie zimowym wyst powanie pokrywy lodowej powoduje, e 
decyduj dy ma wymiana przez Cie nin .  

chodniego powoduj  wzrost 
skiej, generuj

nast puje jednak nie tylko w wyniku pr  w wyniku 
waha skiej66 lanego jest wynikiem 
obni enia si

67 ie w 
lanego (rys. 6.9).  

a) b) 

Rysunek 6.9. Wektory pr
na podstawie modelu operacyjnego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gda skiego 

http://model.ocean.univ.gda.pl/ 
Poziom wody  

lanym zale  od zmian kierunku i pr dko ci wiatru. 
Z tego samego powodu s  zale nin . 

 na nie tak e, chocia  w znacznie mniejszym stopniu, wody rzeczne. W Zalewie 
Wi puj cych na wi kszym obszarze i trwaj cych stosunkowo 

 lokalne spi trzenia wiatrowe powstaj ce i zanikaj ce w ci gu kilku do 
kilkunastu godzin68.  
                                               63 Jelcewa 1975, Majewski 1975 64 ibidem 65 Jelcewa 1975, Majewski 1975 66 Jelcewa 1975, Majewski 1975 67
68 Boniecka 2009 
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nice w poziomie wody spowodowane spi trzeniami wiatrowymi pomi dzy kra cem 
wschodnim i zachodnim Zalewu Wi lanego nie przekraczaj
przypadkach mog  jednak dochodzi  do 1,7 m69.  

lanym powstaj  przewa
z Zatoki Gda

pomi dzy Zalewem Wi lanym i Zatok  Gda sk  mo e wynosi  0,8 m do 1,0 m na dob . Wahania 
 wi ksze, osi gaj c 1,0 m do 1,5 m na dob .  

 Najwi ksze spi cu Zalewu Wi lanego, s
wynikiem fali sztormowej powstaj cej przy wiatrach z kierunku NE70. Fale te mog  dochodzi  nawet 
do blisko 2 m. W tym samym rejonie, przy wiatrach przeciwnych (z kierunku SW), nast puje 
znaczne obni cia dna71. 

rednie miesi czne poziomy wody w Zalewie Wi lanym wykazuj  charakterystyczny 
i jednolity we wszystkich jego cz ciach przebieg w ci gu roku. Jest on te  bardzo zbli ony do 
przebiegu waha 72

Zalewie Wi
 Od stycznia do maja redni miesi czny poziom wody obni a si  (rys. 6.10). Po nim 
nast puje wzrost poziomu wody do wrze nia z niewielkim spadkiem w sierpniu. Od tego momentu 
obserwowany jest spadek utrzymuj cy si puje ponowny wzrost 
poziomu wody w grudniu. Przebieg ten wskazuje, e w Zalewie Wi lanym w ci gu roku 
obserwowane s puj ce jesieni  oraz dwa minima, z 

zane jest z okresem wiosennym73.   

    I           II             III          IV          V             VI          VII         VIII           IX           X            XI          XII
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M   I   E   S   I      C   E

Rysunek 6.10. Roczny przebieg poziomu wody w centralnych rejonach Zalewu Wi lanego na podstawie rednich miesi

                                               69 Dziadziuszko i Zorina 1975 70 Tyszecki 2008 71 Boniecka 2009 72 Majewski 1975 73 Majewski 1975 
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 Ekstremalne warto ci poziomu wody w Zalewie Wi lanym wykazuj  na ich znaczn
rozpi to . Minimalny, zanotowany dotychczas, poziom wody we Fromborku, wyst

to  217 cm.  
Falowanie  
 Na charakter falowania w Zalewie Wi : zmienne kierunki i pr dko ci wiatru, 

alew Wi
dominuj  fale wiatrowe, rozwijaj ce si  bezpo

ci rozbiegu oraz 
boko ci akwenu. Fale s ci wynosi rednio 1:10). 

boko ci przewa aj ce w Zalewie Wi lanym powoduj , 
ust , a wysoko  fali martwej nie przekracza 
0,25 m. Decyduj puj cy w strefie przybrze ci 

boko cy znaczniejszych odchyle boko ci 
 si  fale. Niezb

rozwini cia si  falowania na Zalewie Wi lanym, okre la si  ustania 
wiatru falowanie szybko zanika. Maksymalna wysoko

nerowane na Zalewie docieraj
bezpo rednio do brzegu74.  
 Kierunki falowania na Zalewie Wi lanym charakteryzuj  si  sezonowo ci . W zimie 
przewa a falowanie z kierunku SW, wiosn  natomiast z S i 
SW.  
Temperatura wody 

morskich i l dowych. Wykazuje te  zmienno  sezonow  (rys. 6.11). Wa na cech  termiczn
Zalewu Wi lanego jest jego izotermiczno , obserwowana na wi kszej cz ci akwenu i wynikaj ca 

boko nicowanie temperatury wody obserwuje si  tylko 
bszych rejonach zalewu.  

 wody w Zalewie Wi lanym jest wynikiem wymiany przez 
Cie nin  i przejawia si  lokalnym podwy szeniem temperatury w zimie i obni eniem w 

u Cie  w jego 
cz iosn  i jesieni nica 
temperatur pomi dzy wod  morsk  (zimniejsz  wiosn  i cieplejsz  jesieni ), a Zalewem jest 
najwi ksza75. Inaczej na temperatur  wody w Zalewie Wi  wody l dowe. Szybciej 
nagrzewaj c si  wiosn , powoduj nia. 
Jesieni  przeciwnie, szybciej si  na jej obni enie.  

                                               74 Tyszecki 2008; Boniecka 2009 75 Majewski 1973, 1975 
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a) b) 

c) d) 

w Zalewie Wi lanym: a) zim , b) wiosn , c) latem, d) jesieni
na podstawie modelu operacyjnego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gda skiego 

http://model.ocean.univ.gda.pl/ 
 W ci gu roku temperatury w wodzie Zalewu Wi lanego mog  zmienia  si  w przedziale od -

76. Charakterystyczn  cech  termiczn  Zalewu Wi lanego, wynikaj c  z jego 
boko ci, jest szybkie nagrzewanie si  na wiosn  przy wysokich temperaturach 

nych zim, w okresie od grudnia do 
marca, obserwuje si  na nim pokryw  lodow .  

 wody rzeczne. Temperatura wody w jego 
centralnych rejonach, mo  si 77. Wiosenny 
wzrost temperatury rozpoczyna si c coraz 

bsze rejony. W centralnych rejonach Zalewu jej warto  wynosi  mo
Latem temperatura wody w Zalewie Wi lanym osi ga swoje najwy sze warto

najwi ksze jest w czerwcu78. Obni  w sierpniu, kiedy 
jej warto  w cz
Pa dziernik i listopad przynosz
 Wielorako
Wi lanym powoduje, e obserwuje si  jej znaczn  zmienno wiadcz  o 

).  

                                               76 Majewski 1975 77 Majewski 1973 78 Majewski 1973 
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Tabela 6.5. Ekstrema temperatury wody w Zalewie Wi
Rok Minimalna rednia Maksymalna 
1993 5,0 12,5 20,5 
1994 2,0 14,0 23,5 
1995 4,0 14,5 21,0 
1996 9,0 15,0 23,0 
1997 3,0 13,5 23,5 
1998 4,0 14,5 20,5 
1999 8,0 16,0 23,0 
2000 5,0 16,0 21,0 
2001 4,0 14,5 23,5 
2002 4,0 16,0 23,0 
2003 3,0 16,5 24,5 
2004 2,0 15,5 21,5 
2005 - - - 
2006 - - - 
2007 9,5 19,0 24,5 
2008 10,0 17,0 24,0 

ie z bada ... 2010, WIO  Olsztyn, 
http://www.wios.olsztyn.pl/ 

ez 
Cie nin  i ich rozcie enie Cie

ci Zalewu, powoduje, e w tej cz ci obserwuje si  najwy sze warto ci 
zasolenia wynosz ce nawet 9 PSU79

zachodnia. Wynika to z najwi kszego oddalenie jej od cie  obfitego zasilania przez 
wody rzeczne. Warto ci zasolenia, w tej cz ci, mog  wynosi  od 1,0 do 3,7 PSU80. Ze wzgl du na 

boko
bardzo rzadko. Szybko te  zanika w wyniku mieszania wiatrowego81. 

Zmienno e zasolenie 
wykazuje te  tak  zmienno  (rys. 6.12). Latem, jesieni  i zim

skiej przez Cie nin
 tylko wiosn . 

Wielorako lanym 
powoduje jego zmiany na przestrzeni lat (tab. 6.6). 
wskazuj e minimalne warto ci zasolenia w Zalewie Wi
od 0,4 do 2,4 PSU, maksymalne od 3,9 do 5,2 PSU a rednie od 2,5 do 4,1 PSU82. 

                                               79 Trzosi ska i urawlewa 1975 80 Nowatkowski i in. 2000 81 Trzosi ska i urawlewa 1975 82 Sprawozdanie z bada lanego, 2010  
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a) b)

c) d)

 w Zalewie Wi lanym: a) zim , b) 
wiosn , c) latem, d) jesieni  (na podstawie modelu operacyjnego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gda skiego http://model.ocean.univ.gda.pl/) 

ceanografii Uniwersytetu Gda skiego 
http://model.ocean.univ.gda.pl/ 

Tabela 6.6. Ekstrema zasolenia wody w Zalewie Wi
Rok Zasolenie wody [PSU] 

Minimalna rednia Maksymalna 
1994 2,4 4,1 4,8 
1995 - - - 
1996 0,9 3,0 4,9 
1997 2,2 3,9 5,1 
1998 0,4 2,7 4,2 
1999 0,7 2,5 3,9 
2000 - - - 
2001 - - - 
2002 1,2 3,2 4,4 
2003 1,7 3,6 4,9 
2004 0,9 3,0 4 
2005 - - - 
2006 - - - 
2007 1,9 3,7 5,2 
2008 1,6 3,5 5,2 

ie z bada , 2010, WIO  Olsztyn, 
http://www.wios.olsztyn.pl/ 
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Zjawiska lodowe  
 Zalew Wi puj  ka dego roku83. Ich 
nat enie zmienia si no ci od surowo ci zimy. Istnieje 
100 procentowe prawdopodobie stwo, e zjawiska lodowe na Zalewie Wi lanym pojawi  si
pomi dzy II dekad  stycznia, a II dekad  lutego. Zasi g pokrywy lodowej, od brzegu w redniej 

kszy od 0,5 km, za  grubo 84. 
Wielko ci te zmieniaj  si  w zale no ci od surowo  lodu 

,3 m. W czasie zim surowych grubo  ta 
sto powoduje dryf lodu i tworzenie si  spi trze , 

 osi ga ci85.  
 Najcz ciej powstawanie zjawisk lodowych rozpoczyna si  w ko cu listopada lub na 
pocz tku grudnia86. Na pocz tku powstaje on w rejonach przybrze nych, zatokach i basenach 

 wybrze e 
Wi lanym zazwyczaj tworzy si  ju
 Proces topnienia lodu na Zalewie Wi lanym zaczyna si  najcz

tku marca. Proces rozpadu znacznie przyspieszany 
jest przez silne wiatry. Ostateczny zanik lodu nast rednio 10 dni po 

du nast
tylko niewielka cz  lodu jest wynoszona przez Cie nin
nast kwietnia. Przeci tna liczba dni z lodem na 
Zalewie Wi lanym wynosi 11087. Mo e si  jednak znacznie zmienia  w przedziale dni od 31 do 146 
(tab. 6.7).  
 Liczba dni z lodem na Zalewie Wi  niekiedy 

a liczba dni z lodem 
wyst puj sto poprzedzana okresami wyst powania zim 

 liczb
liczb ym 
zlodzeniem.   
Tabela 6.7. Liczba dni z lodem zaobserwowana w Zalewie Wi

Sezon 
zimowy  

85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 
Liczba dni 110 111 72 31 46 72 38 62 71 44 

Sezon 
zimowy  

95/96 95/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 
Liczba dni 146 87 44 106 45 54 56 109 84 68 

 na Zalewie Wi lnaym 32 dni, a pokrywa lodowa 
szo ci.88

                                               83
84 Boniecka 2009 85 Boniecka 2009 86
87
88 Ocena stanu hrony rodowiska, 2017 
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Prze roczysto
 Prze roczysto  wody w Zalewie Wi lanym podobnie jak inne parametry hydrologiczne, 
wykazuje zale no  od wielko ci i intensywno
zmienno  sezonow , zale n  od intensywno ci zachodz

rzeczny natomiast przezroczysto  t  zmniejsza89 boko ci wyst puj ce w Zalewie 
Wi lanym powoduj , e silne mieszanie, b d ce wynikiem falowania wiatrowego podnosi z dna 
osad, znacznie ograniczaj c przezroczysto  wody90. 
 Wielo cych na przezroczysto  wody w Zalewie Wi lanym powoduje, 
e wykazuje ona zmienno  na przestrzeni lat. Wskazuj ci 

rednie warto ci przezroczysto
 w zakresie od 0,1 do 0,3 m, a maksymalne 

od 0,3 do 1,1 m91.  
Tabela. 6.8. Ekstrema wielko ci przezroczysto ci wody w Zalewie Wi

2003 
Rok Przezroczysto boko  Secchiego w m] 

Minimalna rednia Maksymalna 
1994 0,1 0,27 0,3 
1995 0,2 0,54 1,0 
1996 0,3 0,53 0,8 
1997 0,2 0,42 0,8 
1998 0,1 0,47 0,9 
1999 0,2 0,53 1,1 
2000 0,3 0,58 0,8 
2001 0,1 0,53 0,8 
2002 0,2 0,53 1,0 
2003 0,1 0,47 1,0 

rodowisko przedsi wzi cia do portu 
Elbl lanego 

Stan czysto ci Zalewu Wi lanego 
Zgodnie z Raportem o stanie rodowiska woj. warmi

ekologiczny Zalewu Wi lanego, okre lony na podstawie wska
zaliczono do klasy III co oznacza stan umiarkowany, a w 2008 roku do klasy IV, co oznacza stan 

ne ze wzgl du na brak 
kompletno ci oznacze . Na podstawie bada lono go jako 
dobry. Stan fizykochemiczny na podstawie Raportu z roku 2015 (Raport 2016) przy kompletno ci 
oznacze  jednak poni
przezroczysto
w gla organicznego. Na podstawie Raportu z 2015 roku (Raport 2016), stan ekologiczny jednolitej 
cz ciowych Zalewu Wi e wska niki 
                                               89 Boniecka 2009 90 Tyszecki 2008 91 Boniecka 2009 
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ej stanu 
dobrego. Raport o stanie rodowiska z 2016 roku (Raport 2017), w dalszym ci gu wskazuje na jego 

nu chemicznego. 
Elementy fizykochemiczne w 2016 roku, podobnie jak w  poni ej stanu 
dobrego. W analizie rodowiska Zalewu Wi
w Raporcie z roku 2015 (Raport 2016) jego stan uznano
si , e, jako . 

zwi zkami soli biogenicznych doprowadzanych rzekami i pochodz cymi ze 
obszarowych, jakimi s : rozproszona zabudowa, rolnictwo oraz depozycja zanieczyszcze  z 
powietrza. Wynikiem eutrofizacji s  mi dzy innymi wyst puj ce w okresie letnim zakwity 
fitoplanktonu powoduj ce powstawanie nad dnem deficytu tlenowego, zmniejszenie 
przezroczysto  si

 ryb. Obni aj  te  funkcje rekreacyjne akwenu.   

Wi , powoduj ca, uwalniane si
sto si ga dna.  

6.5.3. Rzeka Elbl g 
Hydrologia rzeki Elbl g w powi zaniu z jeziorem Druzno 
 Elbl g ci 14,5 km, rozpoczyna si
silnie zamulonego i poro ni tego trzcin  kra ca jeziora Druzno i uchodzi do Zatoki Elbl skiej. Rzeka 
jest ci (do Elbl ga traktowana jako morskie wody wewn

 Elbl ga koryto jest umocnione 
obudow  betonow ego. W rejonie 

zienie rzeki b d ci fos  miejsk . 
Poni zienie, obecnie wykorzystywane przez 

 (rys. 6.13). Szeroko , a 
boko  od 1,7 m przy jeziorze Druzno do 4,3 m w dolnym jej odcinku92.  

 Na odcinku od miasta Elbl ga do Zatoki Elbl
eglowny dla zalewowych i przybrze erskich i towarowych. Natomiast od miasta 

w kierunku jezioro Druzno wykorzystuj  j erskie przystosowane do ruchu na 
ski 

czenie z Nogatem, a nast , za  i 
. 

 Rzeka Elbl g przyjmuje prawobrze
Elbl skiej, a po stronie zachodniej cieki odwadniaj ce obszar 

niejszych z nich zaliczy  nale y Fiszewk , Tin , Kumiel , Babic , 

                                               92 Szymkiewicz 1992  
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ski (rys. 6.14). Powierzchnia zlewni bezpo redniej 
rzeki Elbl g poni 2. 

   Wyspa

Jagiello ski

Fiszewka

zienie rzeki Elbl g

Obja nienia:
przysta  wodna
Stocznia Elbl g

cia
obszar l dowy

0                500             1000            1500 m

Rysunek 6.13. Odcinek rzeki Elbl g w rejonie cia 

0              5            10             15 km

ZalewWi lany

JezioroDruzno
- cieki

Kan. Jagiello ski

Rysunek 6.14. Rzeka Elbl
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 Poni  charakterystyk  hydrograficzn cych 
do rzeki Elbl g. 
Fiszewka  

 rzeki licz c od uj cia 
sk). Powierzchnia zlewni 

wynosi 149,2 km2 (WZMiUW Gda
ci. Jest to ciek typowo nizinny o minimalnym spadku. Dno jest silnie zamulone, a brzegi 

obficie poro ni te ro linno ci  wodolubn . ciu wynosi 0,35 m3 s-1.
Kumiela 

 si  na Wysoczy nie Elbl
wynosi 43,9 km2 (WZMiUW Gda  rzeki wynosi 18,5 km (Hydroprojekt, 1992), a redni 

3 s-1 rodkowa cz  zlewni jest silnie zalesiona. 
Tina (Tyna) 

 wynosi na odcinku od 
czenia a  do uj cia do rzeki Elbl

96,5 km2  rzeki 29 km. Powierzchnia zlewni Tiny Dolnej wynosi 49,5 km2  rzeki 

czenia obu Tin wynosi 7,5 m3 s-1. 
Szeroko  koryta rzeki jest zmienna i dochodzi do 30,0 m. Tina czona jest z rzek  Fiszewk

no
mo e traci  wod  na rzecz Fiszewki, b d  otrzymywa  wod  od niej. Tak czona 
jest bezpo liwo

Babica  
ci 8,96 km.  si  na Wysoczy nie 

Elbl  wynosi 0,03 m3 s-1.
ci 3,7 km.  si  na Wysoczy nie 

Elbl skiej. 
ski  

cz cy rzek  Elbl g z Nogatem. Jego szeroko  wynosi 
boko czy si  z rzek  Elbl g na km 11,2, 

natomiast z rzek  Nogat na km 12,5. 
 Zlewnia rzeki Elbl cznie ze zlewni  Jeziora Druzno ma powierzchni  1499,9 km2. 
Rzeka Elbl g to rzeka I-go rz du. Zlewnia jeziora Druzno, stanowi
dorzecza rzeki Elbl g tworzy terytorialny system obj
(Drwal, 1991). Hydrograficznie system ten jest czytelny

onym w jego centralnej cz ci (rys. 6.15). 
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W ska
ElszkaJez. Druzno

granica zlewni  rzeki Elbl g
cieki

0                 5                 10                15 km

i jeziora Druzno
 W zale no ci od waha  poziomu wody w Zalewie Wi lanym spowodowanych "wpychaniem" 

wschodnie, kierunek 
g, odwraca si  i powoduje spi nych 

3 s-1 93,  6,3 m3 s-1 94lub  
3 s-1 95 g z okresu 

 od 9,1 m3 s-1 w mie cie Elbl g do 
9,3 m3 s-1w Nowym Batorowie. Nieco odmienne warto
Elbl  od 5,0 do 11,3 m3 s-1. Z kolei rednie 

li skiego (2016) dla rzeki Elbl g wynosz  6-12 m3 s-1. W tabeli 6.9 
Elbl g z okresu 1951-1990 na 

nych posterunkach pomiarowych, zaczerpni te z opracowania "Warunki hydrologiczne rzek woj. 
elbl skiego". 

Q, SNQ, NNQ) rzeki Elbl g z 
wielolecia 1951-1990 

Kilometra
rzeki 

Powierzchnia 
zlewni [km2] 

3/s) 
WWQ SWQ SSQ SNQ NNQ 

                                               93 Mikulski i Bojanowicz 1967 94 Szymkiewicz 1992  95 Mikulski, 1970 
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uj cie do Zalewu Wi lanego 0,0 1499,9 70,2 45,0 9,30 3,00 1,34 
wodowskaz Elbl g 10,0 1473,1 68,9 44,2 9,13 2,95 1,32 
poni ej uj cia Fiszewki 11,2 1472,4 68,9 44,2 9,12 2,95 1,32 
powy ej uj cia Fiszewki   1323,2 61,9 39,7 8,20 2,65 1,18 
poni ej uj cia Kumieli 11,2 1323,2 61,9 39,7 8,20 2,65 1,18 
powy ej uj cia Kumieli   1273,7 59,6 38,2 7,89 2,55 1,14 
poni ej uj cia Tiny 11,8 1273,7 59,6 38,2 7,89 2,55 1,14 
powy ej uj
jez. Druzno   1127,9 52,8 33,8 6,99 2,26 1,01 

skiego 
ny jest nie tylko od kierunku wiatru, lecz tak e 

lanym96. 
Niezale nie od przytoczonych powy na przyj ,  

g du   wody z Zalewu97. Rzeka 
stanowi bowiem pewnego rodzaju zbiornik, oddaj cy swe wody do Zalewu Wi lanego, ale te
niekiedy i do jeziora Druzno. Wskutek spi puje 

rzecznych do Zalewu Wi ciowy odcinek rzeki i do jeziora 
lanego 

nast puje w wyniku zmiany kierunku wiatru oraz obni enia si ci Zalewu 
Wi lanego. Warto ci spadku rzeki Elbl g s  niewielkie i nie przekraczaj  1,5 98.  

Charakterystyka hydrologiczna i limnologiczna jeziora Druzno 
 Jezioro Druzno mimo do jduje si  w 
zwi zku hydraulicznym z wodami Zatoki Elbl skiej i Zalewu Wi lanego nie tylko przez fakt 

czenia rzek  Elbl g, ale przede wszystkim przez minimaln nic

 zal dowiania i wielowiekowych 
 osuszaj y w jeziorze przy 

boko
boko  maksymalna 3,0 m. Jedynie w obr bie toru wodnego wiod skiego 

boko 99. Na skutek waha gaj cych ponad 
e si  zmienia

ach ekstremalnie wysokich nawet do 
ponad 2 900 ha100

                                               96 Szymkiewicz, G siorowski 2010 97 Mikulski i Bojanowicz 1967 98 Mikulski, Ostapska, 1964 99
100 Cyberski, Mikulski, 1976 



EKO-KONSULT 

138 

ksza szeroko  wynosi 2,2 km. Przew enie w ci 
jeziora wynosi zaledwie 0,5 km. Du a aktywno  wymiany wody jest cech  charakterystyczn
omawianego akwenu. Stwierdzono, i redni czas retencji wynosi ok. 20 dni, tote
wymiana wody zachodzi przeci tnie 18 razy w roku 101.  

ci 45,2 km. Wi e si  to z depresyjnym 
cych jezioro. Najwi kszy obszar depresyjny zlewni, zajmuj cy 

powierzchni  181,0 km2, s i u 
miejscowo skie i Tropy. Depresja ta rozci ga si ci 

sk).  
 Zlewnia jeziora stanowi ponad 70 % powierzchni dorzecza rzeki Elbl g i wynosi 1 084 km2, 
z czego na Basen Jeziora Druzno przypada 207,2 km2

czno  z systemem polderowym zapewnia 48 pompowni melioracyjnych odwadniaj cych 
i 112 cych102. 

cych koncentrycznie z Wysoczyzny Elbl skiej, 
Niziny Warmi ski i kilkana cie 

rednio do jeziora poprzez stacje pomp.   
 naturalnego zasilania l dowego, 

u Wi lanego103. Re im hydrologiczny 
zwi zany jest tak e z dynamik

 wahania rednich miesi g 
(w Elbl gu) przekraczaj ce 0,6 m104.  
 W wyniku zmieniania si  sytuacji anemobarycznej w pobli u uj cia rzeki Elbl g mog
powstawa  albo wysokie spi trzenia wody w Zalewie, albo odwrotnie znaczne obni enie poziomu 

trze
Zalewu Wi j ciowy odcinek rzeki 
Elbl g i do jeziora Druzno.  
 Na jeziorze Druzno najwi ksze warto
560,0 cm, a najmniejsze 480,0 cm. Na rzece Elbl
a na Zalewie Wi lanym na stacji Nowe Batorowo 611,0 cm i 441,0 cm. Tak wi c amplituda waha

g 154 cm, a Zalewu Wi lanego 170 cm.  
 Ocen  zmienno g przeprowadzono na 
podstawie obserwacji z wodowskazu w mie cie Elbl g (tabela 6.10). Stany wy sze od redniej 
rocznej obserwowano w Elbl gu od lipca do stycznia z kulminacj  w grudniu, a ni sze od marca do 
czerwca, z minimum w maju. redni miesi redniemu 
rocznemu stanowi. Najwy szy zanotowany stan rzeki w Elbl gu wyst

szy od najni szego stanu zanotowanego w historii o ponad 240 cm. 

                                               101 Cyberski i Mikulski 1976 102 Mioduszewski, 1995 103
104 Mikulski i in., 1969 
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Tabela 6.10. Stany charakterystyczne [cm] w Elbl gu z wielolecia 1967-2000 
Stany 
charakterystyczne 

Miesi ce RokXI XII I II III IV V VI VII VIII IX X
NNW 413 436 448 449 438 410 448 454 462 448 415 422 410 
SNW 462 474 479 476 469 468 476 482 489 484 475 466 443 
SSW 515 518 515 511 504 506 502 507 516 514 515 511 511 
SWW 571 567 563 549 544 555 534 539 547 548 558 561 559 
WWW 618 607 644 614 616 622 559 584 572 605 640 596 644 

Jako g  
 Elbl g skupia w sobie wszystkie niekorzystne cechy rzeki nizin
decyduj  o jako

puj ca eutrofizacja powoduj
du a ilo
 Najwi kszym g jest mechaniczno-biologiczna 
oczyszczalnia 3 d-1 w 2003 r.). Do rzeki odprowadzane s
tak e zrzuty cych si  w Elbl gu. Ponadto 
zanieczyszczenia wnoszone s

cych do Nadle nictwa Elbl
 miasta Elbl ga. Kumielka, 

Spo cych z Wysoczyzny Elbl
opadowych z osiedla Bielany, Nad Jarem i Zawada w Elbl gu. Do czerwca 2003 r. odprowadzane 

cieki oczyszczone z osiedla mieszkaniowego w Zaje
 miejsk  w Elbl gu. Woda z rzeki pobierana jest tak e do 

lbl ga. W okresach suszy woda z 
rzeki mo e by  wykorzystywana do nawadniania 
systemu melioracyjnego.  

 Rzeka Elbl  w 2000 i 2005 roku warto ciami 
przekraczaj cymi warto niki 
fizykochemiczne zwi

bakterie coli. Z kolei na posterunku zlokalizowanym powy ej Elbl ga w roku 2000 jej wody nie 
 w roku 2004 IV klasie czysto ci. Decyduj

barwa, niskie natlenienie, zawarto  zwi  
sanitarny. W roku 2000 wykonano tak e pomiary na rzece Elbl g w profilach powy ej uj cia Kumieli 
i w starym mie
przekroczenia takich wska

ciwa. W roku 2007 wyniki bada
klas  jako nikami decyduj niki 

dniono wska
zasolenia (przewodno ch bardzo wysokie 
warto ci zwi zane s lanego.  



EKO-KONSULT 

140 

W roku 2008 i 2010 wykonywano pomiary na rzece Elbl g w posterunku pomiarowym 
Nowakowo. Spo cych elementy biologiczne, 
wska nikami obni aj cymi jako z fosfor 

przeprowadzonych 
bada  stan ekologiczny rzeki Elbl g oceniono jako umiarkowany ze wzgl du na makrofity i 
wska niki fizykochemiczne: OWO, tlen rozpuszczony, azot Kjel
JCW Elbl nych 

 IV klas  dla fitoplanktonu, III klas  dla 
makrobezkr gowcow bentosowych. Najmniej korzystn  ocen nik 
makrobezkr gowce bentosowe, w zwi
nadano V klas ej dobrego. 
Wska nikami przekraczaj  elektrolityczna, 
chlorki i azot Kjeldahla. Elementy hydromorfologiczne
okre lono jako poni

liwych na eutrofizacj  zanieczyszczeniami 
pochodz cymi ze ryb (wody 

e. Na podstawie warto ci wska
priorytetowych i innych substancji zanieczyszczaj cych stan chemiczny okre lono jako poni ej 
dobrego. Stan jednolitej cz
biologicznych i fizykochemicznych oraz specyficznych zanieczyszcze  syntetycznych i 

umiarkowany. Wska nikami decyduj
ekologicznego nie uj to ichtiofauny z uwagi na znaczn  rozbie no  z ocen

oni
benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu). Wyma

lu 

ekologiczny okre obezkr gowce 
bentosowe. Makrofity zaliczono do III klasy, a fitobent
wska ej dobrego. Wska cymi 

5, ChZT-Mn, OWO, ChZT-Cr, przewodno , twardo
iczny oceniono jako poni ej dobrego ze 

wzgl du na przekroczenie st
liwych na eutrofizacj . 

ciowym odcinku, mo e zachodzi  wlewanie si
g b d  podpi

st
(Cie li ski, Zieli ski 2013). Rozpi to  pomierzonych warto
tj. rzeki Elbl g (Nowakowo) i Zatoki Elbl ona do siebie. Warto ci te 

3 3.  
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 Najwy sze warto ci st cach letnich i 
jesiennych, gdy  lato charakteryzuje si  niskimi stanami wody w Zalewie, natomiast jesieni
wyst puj  wezbrania sztormowe, co wi e si  ze zwi

sze warto  
warto ci zim  wynikaj  z zalegaj cej pokrywie lodowej na Zatoce Elbl skiej, a wiosn
powierzchniowych ze zlewni. rednie warto ci st e  zmierzonych w Zatoce Elbl skiej i rzece 
Elbl sze ni  te, zmierzone w Zalewie Wi lanym (Cie li ski, Zieli ski 
2013). 

 niskie warto ci st  i 
wiosn , wiadcz  o charakterze cych si  w Zatoce Elbl skiej. Natomiast 
wysokie st wiadcz  o dominuj cej roli Zalewu w 

 obecno
lanego do Zatoki Elbl skiej, 

jednocze ci powoduj c przemieszanie si boko ci i uruchomienie 
puje 

 wody w Zalewie Wi  warunkuje 
skiej i rzeki Elbl

si  na wysoki stan wody w Zalewie Wi lanym, istnieje du e prawdopodobie stwo wyst pienia 
skich.   

6.5.4. Stan i cele rodowiskowe JCWP Zalew Wi lany i JCWP rzeki Elbl g  
Planowane przedsi wzi cie b go 

opracowano aktualizacj , przyj t
rozporz Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). 
Przedsi wzi cie b anicach trzech jednolitych 
cz

- JCWP przej ciowej o nazwie Zatoka Gda ska Wewn trzna (kod: TWIVWB4) 
- JCWP przej ciowej o nazwie Zalew Wi lany (kod: TWIWB1) 
- JCWP rzecznej o nazwie Elbl cia wraz z jez. Druzno (kod 

RW200005499). 
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Rysunek 6.16. Planowane przedsi wzi cie na tle Jednolitych Czi przej ciowych 
l.kazgw.gov.pl 

JCWP przej ska Wewn trzna (TWIVWB4) jest to cz
przybrze nych typu zatokowego z substratem ilasto-mulistym wyznaczona jako naturalna cz

wzgl rodowiskowym dla JCWP jest dobry stan ekologiczny i 
dobry stan chemiczny. Uznano, e ich osi gni cie jest zagro one ze wzgl du na presje zwi zane z 

biogennych i substancji zanieczyszczaj cych z l
derogacje czasowe na postawie art. 4(4)-1 RDW z uwagi na brak mo liwo ci technicznych i zbyt 

 maj cych na celu osi gni
rodowiskowych oraz na podstawie art. 4(4)-3 RDW, poniewa  naturalne warunki nie pozwalaj  na 

zgodne z wyznaczonym czasem poprawienie si  stanu cz 105. Termin osi gni

JCWP przej lany (TWIWB1) jest to cz ciowych typu 
chni 41,3km2, wyznaczona jako silnie 

zmieniona cz
                                               105 ze wzgl du na odmienno ciowych i przybrze
rzecznych oraz jeziornych oraz fakt,  na wody przej ciowe i przybrze ne pochodz  w niewielkim 
stopniu z bezpo du, a przewa  s  opracowywane w 
podj tych w zlewniach odprowadzaj ciowych lub przybrze nych. 
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okre y dobrym stanie chemicznym. Celem 
rodowiskowym dla JCWP jest mniej rygorystyczny cel ekologiczny (ustanowiony na podstawie art. 

4(5)-1 RDW) i dobry stan chemiczny. Utrzymanie zmian morfologicznych i wyznaczenie mniej 
rygorystycznego celu rodowiskowego uzasadniono istniej c  presj  zwi zan  z 
kilkudziesi
zwi cych z l
Dopuszczono derogacje czasowe na podstawie art. 4(4)-3 RDW, poniewa  naturalne warunki nie 
pozwalaj  na zgodne z wyznaczonym czasem poprawienie si  stanu cz gni cie 

rodowiskowych mo e mie  te  znacz wzi cie obejmuj ce 
budow cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  oraz przebudow  wej cia do portu 
Elbl g, ze wzgl pstwo z art. 4(7) RDW. Najistotniejsze 

wzi ci na stan ichtiofauny, dotyczy 
zwi kszenia koncentracji zawiesiny w wodach Zalewu w czasie biania toru wodnego (faza 
budowy) oraz interwencyjnych bagrowa boko ci toru (faza 
funkcjonowania). Termin osi gni

cia wraz z jez. Druzno (RW200005499) jest to 
cz lonego - 0, o powierzchni zlewni 501,93 km2 ci 

z 
stan chemiczny poni ej stanu dobrego (przekroczone st enia rednioroczne). Celem 

raz mo liwo
g od uj cia do jeziora Druzno, a tak e dobry stan 

chemiczny. Uznano, e ich osi gni cie jest zagro one ze wzgl du na wyst puj c  w zlewni nisk
emisj  oraz presj  komunaln . Na postawie art. 4(4)-1 RDW z uwagi na brak 
mo liwo ci technicznych i czas niezb dny dla wdro , a tak e okres niezb dny aby 
wdro ono termin osi gni cia dobrego stanu przez 
JCWP. Na osi gni rodowiskowych mo e mie  te  znacz
przedsi wzi cie obejmuj ce przebudow  wej cia do portu Elbl g, ze wzgl
dopuszczono odst pstwo z art. 4(7) RDW. Najistotniejsze przewidywane odd
przedsi wzi ci na stan ichtiofauny, dotyczy zwi kszenia koncentracji zawiesiny w 
wodach uj ciowego odcinka rzeki Elbl biania toru wodnego i budowy portu (faza 
budowy) oraz interwencyjnych bagrowa boko
portowych (faza funkcjonowania). Termin osi gni
2027 rok.  

Na podstawie informacji zawartych w obowi zuj cym obecnie Planie gospodarowania 
na stwierdzi , e w wyniku realizacji planowanego 

przedsi wzi cia zagro one jest osi gni
Zalew Wi lany oraz rzeka Elbl cia wraz z jez. Druzno. Z tego wzgl du dla 
przedsi wzi cych na: 

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
cia do Portu Elbl

uzyskano odst pstwa z art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej po wcze niejszym przeanalizowaniu 
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na rodowisko, 
- nadrz
- braku innych rozwi za . 

6.5.5. Zagro enie powodziowe od strony l
Programu 

dzie realizowane przedsi wzi
jest wyj tkowy ze wzgl du na warunki naturalne oraz prowadzon

e nale y do najbardziej zagro onych powodzi  w skali kraju. Istnienie 
Wi
systemu infrastruktury przeciwpowodziowej maj cej za zadanie chroni  tereny depresyjne 
i przydepresyjne przed zalaniem. 
 Rejon planowanego przedsi wzi cia jest zagro ony powodzi
l cych powodzie nale : 

trze  wiatrowych na Zatoce Gda skiej i Zalewie 
Wi lanym, 

kraw dziowej Wysoczyzny Elbl skiej i skich, 
odzie w obr

utrudnione. 
Specyficzn  cech  regionu jest mo liwo  jednoczesnego wyst pienia powodzi 

nymi czynnikami (m.in. wiatrowe, opadowe, roztopowe). Na 
wyst puje te  ryzyko wyst pienia powodzi spowodowanej awari
funkcjonowaniem urz dze  melioracyjnych i hydrotechnicznych, w tym: zagro enia i powodzie 

trz cych, ale te du do 
cuchowe) oraz zalewy spowodowane 

Najpowa niejszym zagro
wezbraniem powodziowym rzeki przerwanie ci  jej koryta, co mo e 
spowodowa  katastrofalne w skutkach zalanie obszaru lanych. W skali subregionalnej 

enia dla skich s ska 
i Zalew Wi sie  melioracji podstawowej 

106.   
Zgodnie ze sporz dzon  w 2011 r. na podstawie Dyrektywy powodziowej wst pn  ocen

 opracowania  map zagro enia 
powodziowego oraz map ryzyka powodziowego w ramach In
                                               106 e 
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przed nadzwyczajnymi zagro eniami (ISOK) tereny s siaduj ce bezpo rednio z planowanym 
przedsi wzi ciem s enia powodziowego w rozumieniu art. 9 ust. 1 
pkt 6c) ustawy Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2017, poz
zlokalizowanych po obu stronach koryta rzeki Elbl

onych na Mierzei Wi lanej 
(rys. 6.17). Zagro one zalaniem s  te

Rysunek 6.17. Mapa Zagro
dla tzw. wody stuletniej (zagro enie od strony morza i od strony rzek) wraz z informacj  o zrealizowanych zadaniach 

Najwi kszym enia powodziowego w analizowanym obszarze jest rzeka 
Elbl
te ce 
odpompowania). System ten generuje zagro enia powodziowe dla Elbl ga oraz obszaru 
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Elbl lanego, jak te  zlewni jeziora Druzno. Dodatkowym 
zagro eniem s ce z Wysoczyzny Elbl skiej (rzeki Kumiela, 
Srebrny Potok, Babica). Z tego te  wzgl du Elbl g zaliczany jest do miast najbardziej zagro onych 

ot czyli obszar problemowy 
o najwi kszym ryzyku powodziowym107.  

Zagro enie powodziowe oraz niezb ce na celu minimalizacj  tego ryzyka 
uwzgl dniaj  te  latach. Pierwszym z nich 

owe 
(z uwzgl ty do 

beneficjenci Programu zrealizowali w 
 infrastrukturalnych maj

przeciwpowodziowej c ze ci w ramach POIi  na lata 
2007-2013. W rejonie planowanej inwestycji zrealizowano projekty obejmuj ce budow
i przebudow
nabrze y oraz przebudow  i modernizacj  urz dze  melioracyjnych. 
6.6. WARUNKI KLIMATYCZNE I STAN CZYSTO CI POWIETRZA
6.6.1. Warunki klimatyczne  

eja Wi lana oraz Zalew Wi lany 
znajduj  si  w regionie nadwi la sko- 108. Planowane przedsi wzi cie znajduje si  w 

a Elbl skiego. Cech  charakterystyczn
rejonu s  zima, a tak e du a liczba dni 
pochmurnych jesieni  i zim .  
 Na terenie gminy Sztutowo rednia temperatura zim  wynosi -2 oC, a latem +17,5 oC. 
Podobne temperatury notowane s  na terenie gminy i miasta Elbl

i Zalewu Wi lanego, a tak rednioroczna wilgotno
powietrza na Mierzei Wi sza wilgotno  notowana jest w listopadzie 
i grudniu, a najni sza w czerwcu i lipcu. Mierzeja Wi lana oraz Zalew Wi lany charakteryzuj  si

godzin). W zwi szon  zawarto ci  jodu w powietrzu 
atmosferycznym oraz wyst powaniem klimatu nadmorskiego, Mierzeja Wi lana charakteryzuje si
bardzo dobrymi warunkami biotopoklimatycznymi.  
 Cz stym zjawiskiem wyst puj cym na lanych s
sprzyja g sta sie   
 Opady deszczu na terenie gminy Sztutowo wyst puj rednio przez 146 dni (opad redni 
roczny wynosi 600-650mm), wysoko g 

                                               107 Plan Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wis108
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opady atmosferyczne wyst puj rednio przez 160 dni. Pokrywa nie na zalega rednio przez 58 
dni w roku.  
 Cech  charakterystyczn  obszaru Mierzei s a 
przewiewno  wybrze
Mierzei Wi lanej i Zalewie Wi lanym wyst puje du a zmienno dko ci. 
W przewa aj cej mierze s rednia pr dko  wiatru to 

sze warto ci notowane s  w marcu i listopadzie).  
Ryzyko zwi zane ze zmianami klimatu 

a podlegaj  zmianom klimatycznym. Prognozy tych zmian 
dokonuje si dniaj  zmiany w atmosferze, 
hydrosferze oraz litosferze, zwi rednim i 
bezpo
 W licznych publikacjach i opracowaniach na temat zmian 
prognozuje si  zmiany w intensywno e 
zjawisk ekstremalnych oraz wzrostu poziomu morza.  

 by ci to m.in.: 
iego (szybszy ni  globalny), 

 zmniejszenie czasu trwania oraz grubo ci zimowej pokrywy lodowej, 
 ekstremalne opady), a w 

okresie letnim zmniejszenie ilo
 prognozowane podniesienie si ca XXI w.  

 Zmiany klimatu b d
l  sta  si  mniej 
zasolone, co b , bsze rejony morza 
zostan  powi kszone o strefy ubogie w tlen, co w konsekwencji spowoduje wi ksz  eutrofizacj
akwenu.  
Scenariusze zmian klimatu w rejonie Zalewu Wi
project 2015  

agro e rodowiska w strefie lagun 
europejskich w kontek dzania na 

. W projekcie przeprowadzono szereg bada
na ocen  Wi lany.  
 Scenariusze klimatyczne opracowano na podstawie historycznych zmian klimatycznych, a 
tak ci. W tym celu wszystkie scenariusze 
podzielono na trzy grupy tj.: 

ci (p3);  
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(2) lata z gor cym latem109 ci (p31);  
(3) lata z mro nymi zimami110 ci (p11). 

 cztery mo liwe do wyst
gospodarcze spowodowane odmiennym u

- BAU (ang.Business as Usual
- CRI (ang. Crisis
- MH (ang. Managed Horizons one zarz dzanie,  
- SET (ang. Set Aside

W ramach analiz, wytypowano prognozowane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym i  
gospodarce wodnej, w tym uwzgl
biogennych do laguny. 
 Zmiany klimatu w obszarze Zalewu Wi lanego mog  spowodowa  skumulowany efekt 
zwi  akwenie. Przewiduje si
zmiany w jako , e st enie chlorofilu oraz fosforu wzro nie, natomiast 
st enia azotu azotanowego i amonowego b d  si  zmniejsza . Azot mo e by  czynnikiem 
ograniczaj go. Wzrost st enia 

du na zmiany klimatu) b n  rol  w okresie 
wegetacyjnym (ograniczenie wzrostu fitoplanktonu wiosn
okresie letnim wraz ze wzrostem temperatury). 
 Przewiduje si , 
(obni entuje si

one zarz  znaczny wzrost st e
 si  mo

 Wyniki uzyskane w projekcie wskazuj , e nale y wprowadzi  zmiany w sposobie 
u  do zwi kszenia naturalnej retencji oraz zmniejszenia 
sztucznego nawo lanego nale y promowa  przyjazne 

Zalewu). 
6.6.2. Stan czysto ci powietrza 

Planowane przedsi wzi cie znajduje si zku z tym 
ocena jako ci powietrza w tych rejonach prowadzona jest: 

 przez WIO  Gda  Zalewu Wi lanego, 
 przez WIO  Zalewu Wi lanego i rejon rzeki Elbl g. 

                                               109 temperatura roczna nie spada poni ej 0oC, a w okresie letnim wyst puje wiele dni z temperatur  blisk
25oC 110 w okresie zimowym temperatura bliska 0oC, pokrywa lodowa na Zalewie utrzymuje si  przez wi ksz
cz
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W Raporcie o stanie rodowiska w 2015r. (WIO  Gda
zakwalifikowana do klasy A z wyj
benoz(a)pirenu (klasa C). Dodatkowo niedotrzymane zost
(2020r.). Przekroczenia jakie odnotowano na obszarze strefy pomorskiej wynikaj

W centrach du ych miast znacz cym  transport samochodowy. Ze 
wzgl
benoz(a)piranu na terenie strefy pomorskiej Sejmik Wo

Na Mierzei Wi ne s  pomiary 
zanieczyszcze  powietrza, najbli szy punkt pomiarowy zlokalizowany jest w Nowym Dworze 
Gda skim. 

W Raporcie o stanie sko-mazurskiego w 2016r. (WIO
Olsztyn) strefa warmi sko- mazurska oraz strefa Miasto Elbl
z wyj asa C). Dodatkowo niedotrzymane 

 Na terenie 
planowanego przedsi wzi cia obowi zuj  dwa programy ochrony powietrza okre lone przez Sejmik 

sko-Mazurskiego: 

wzgl du na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla strefy miasto Elbl
am ochrony powietrza dla strefy 

warmi sko-mazurskiej ze wzgl  
poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10. 

sko-mazurskim najbli szy punkt pomiarowy zlokalizowany jest w 
Elbl gu przy ul. Ba y skiego 6.  
 Na jako  powietrza atmosferycznego w rejonie planowanego przedsi wzi

  na Mierzei Wi  rzeki Elbl g s
domowe), zanieczyszczenia komunikacyjne oraz niewielkie 
przedsi wzi  si  dobrymi warunkami 
aerosanitarnymi  (przewietrzaniem). 
6.6.3. Klimat akustyczny 
 Planowane przedsi wzi , 

 si  wzmo on  emisj
rodowiska.  

 Na Mierzei Wi lanej, najwi
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 501 u
mieszka ci, a w okresie wakacyjnym obserwowany jest wzmo ony 
ruch turystyczny. rednie dobowe nat 111: 

 w 2000 i 3367 poj. sam./dob  w 2010r. 
 Krynica Morska - Nowa Karczma 1163 poj. sam./dob  w 2000 i 1729 poj. sam./dob  w 

2010r. 
 Na Mierzei Wi lanej nie prowadzi si  bada  zwi
 Na terenie gminy Elbl g i Miasta Elbl cym na klimat 

racji miejskiej, 
powy ej 

wyst puj  w pobli u przedsi wzi
u , a tak

ytkowania 
drogi gminnej nie ma du edsi wzi cie w 
cz ci zlokalizowanej na rzece Elbl g znajduje si ci od zabudowy 
mieszkaniowej. Poni  Nowe Batorowo (najbli sza zabudowa 
znajduje si ci rzeki Elbl ci od 

 zabudowa mieszkaniowa wsi Nowakowo. 
6.7. O
6.7.1.  Szata ro linna w tym grzyby i porosty  
Zatoka Gda ska 

skiej zawartych w Inwentaryzacji 
wzi cia 

w strefie przybrze e mineralne, miejscami 

 Wody Zatoki Gda wiat i Skowronki nie stanowi
chronionego siedliska przyrodniczego 1160 Du
Warzocha brzmi112 ce si  w l d i oddzielone l te od 

kich (w przeciwie stwie do estuarium). 
Zbiorowiska ro linne i zwierz ce charakteryzuje du norodno  biologiczna. Istotnym 

nikiem jest wyst powanie zbiorowisk trawy morskiej (Zosteretea) i rdestnic (Potametea). 
Charakterystyczne gatunki ro lin naczyniowych to: trawa morska Zostera marina i inne gatunki; 
rupia Ruppia spp., rdestnice Potamogeton spp, bentosowe
 Bior c pod uwag  dotychczasow  wiedz , nale y wykluczy  ww. 
siedliska w strefie przybrze nej Zatoki Gda wiat i 

dla tego siedliska:
                                               111 Pawelec Z., 2015 112 Warzocha 2004 
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 Zostera marina posiada na polskim wybrze u kilkana
wysuni  si  w Zatoce Puckiej; aktualnie podaje si  j cznie z 
Zatoki Puckiej;   

 Zostera noltii posiada dwa historyczne stanowiska w Zatoce Puckiej; 
 Ruppia maritima znana jest aktualnie z pi ciu stanowisk w strefie przybrze

 si  w Zatoce Puckiej;  
tnie eutroficzny, wyst puj cy te  w 

 z 
Zatoki Puckiej i Zalewu Wi lanego. Nie odnaleziony w trakcie bada  terenowych113. 

Mierzeja Wi lana 
 Szata ro linna Mierzei Wi lanej to przede wszystkim zbiorowiska wydmowe i zbiorowiska 
le dzie s  budowane przez inicjalne 

e i nadmorskie wydmy szare. Za pasem 
wydm rozci gaj  si bieniach rozwijaj  si

ciach Mierzei spotyka si gi i gr d subatlantycki. 
Flora ro lin naczyniowych 
 Flor  Mierzei Wi lanej spo u 

nia wi ksza liczba ro lin naczyniowych oraz wi kszy stopie  heterogeniczno ci114. Wynika to 
ze stosunkowo wysokiej heterogeniczno ci siedlisk, dlatego spotyka si  tutaj grupy ekologiczne 
ro lin wielu rodowisk: przybrze
li ciastych czy rodowisk antropogenicznych. Inwentaryzacj  flory naczyniowej prowadzono na 
czterech powierzchniach badawczych (Skowronki, Nowy wiat, Przebrno i Piaski), w zasi gu do 

nia przeprowadzono metod  marszrutow
i systematycznego spisu florystycznego, w okresie od kwietnia do pa
Uwzgl dniaj c gatunki wyst puj ce na Mierzei Wi lanej bez ro lin wodnych i cz ci szuwarowych 
wyst puj cych na Zalewie Wi .9, str. 16-31, 
zmieniono).  
Nowy wiat 

 
tych ochron  prawn  (tab. 6.11), w tym 

dwa gatunki ci
wyst puj cych na wydmach szarych)  i taj a jednostronna Goodyera repens (4 stanowiska licz ce 
od kilku do kilkudziesi
pochodzenia115  zbiorowiskach le nych 
wynika m.in. z odnowie  sosny wejmutki Pinus strobus, sosny czarnej Pinus nigra, d bu 
czerwonego Quercus rubra, wierka pospolitego Picea abies.  

                                               113 Zaj c & Zaj c (red.) 2001; W114 Lenartowicz  i in. 2001 115 Zaj c, 2001, Mirek i in. 2002 
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Skowronki 
 Stwierdzono wyst

tych ochron  prawn  (tab. 6.11). Na Mierzei Wi lanej w 
wariancie Skowronki odnotowano dwa gatunki ci le chronione: lnica wonna Linaria odora i taj a 
jednostronna Goodyera repens. Lnica wonna jest ro lin  wymienion czniku II Dyrektywy 
Siedliskowej. Stwierdzono wyst

Tabela 6.11. Wykaz zagro eglugowego, wraz z ocen  liczebno ci populacji. 

Gatunek/wariant 

Liczba 
stanowisk Liczebno       

dzi giel litwor nadbrze ny Angelica
archangelica subsp. litoralis
turzyca piaskowa Carex arenaria
pomocnik baldaszkowy Chimaphila 
umbellate
konwalia majowa Convallaria majalis
ba yna czarna Empetrum nigrum 
kruszczyk szerokolistny Epipactis 
helleborine
kruszczyk rdzawoczerwony Epipactis 
atrorubens 

Eryngium 
maritimum 
kruszyna pospolita Frangula alnus 
kostrzewa poleska Festuca polesica C C III IV    VU  
taj a jednostronna Goodyera repens 
bluszcz pospolity Hedera helix 
kocanki piaskowe Helichrysum 
arenarium 
groszek nadmorski Lathyrus japonicus 
ssp. Maritimus C C IV IV    VU  
bagno zwyczajne Ledum palustre 
lnica wonna Linaria odora 

Linnaea borealis 
Lycopodium 

annotinum 
dzisty Lycopodium clavatum 

Platanthera bifolia 
paprotka zwyczajna Polypodium vulgare C C V V      
solanka kolczysta Salsola kali 1 - I -    VU  
starzec nadrzeczny Senecio fluviatilis - - - -    VU  
kalina koralowa Viburnum opulus - - - -      

ci le 
chronionych): 

13 
(2) 

14 
(2)        

cznik 1.9, str. 32-33 
Obja nienia:  
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dnione tylko wtedy, gdy zaliczono je w tym opracowaniu 
do zagro onych (nie uwzgl
nieliczny (do kilkudziesi ciu p rednio liczny (do 500 p

ci
gatunek bliski zagro ony na wygini ony na wygini cie na izolowanych 

powania.  
Mszaki  
 W trakcie inwentaryzacji na czterech odcinkach Mierzei stw

wiat 

odniej cz ci Mierzei Wi lanej 
Lp. ska Nazwa polska Ochrona gatunkowa
1 Aulacomnium palustre
2 Climacium dendroides 
3 Dicranum polysetum b k
4 Dicranum scoparium
5 Hylocomium splendens gajnik l ni
6 Leucobryum glaucum
7 Pleurozium schreberi 
8 Polytrichum commune 
9 Pseudoscleropodium purum 
10 Rhytidiadelphus squarrosus 
11 Sphagnum capillifolium 
12 Sphagnum fallax torfowiec ko
13 Sphagnum fimbriatum torfowiec fr
14 Sphagnum palustre 
15 Sphagnum riparium 
16 Sphagnum squarrosum 

cznik 1.9, str. 32-33, zmieniono
 Wi kszo liny cz ste w Polsce, tworz ce 
w obszarze obj by Dicranum spp., gajnik l ni cy 
Hylocomnium splendens, rokietnik pospolity Pleurozium schreberi, brodawkowiec czysty 
Pseudoscleropodium purum, Rhytidiadelphus squarrosus), lub torfowce: 
torfowiec ko czysty Sphagnum fallax Sphagnum palustre i torfowiec nastroszony 
Sphagnum squarrosum. 
Zalew Wi lany 
 Z przegl du literatury116 dowiedziono obecno
Phragmitetum australis

Myriophylletum spicati
Paryopotamo-Zannichellietum. 

Warto  prowadzonych bada
podali ich rozmieszczenie oraz zajmowan  powierzchni . Jednak z uwagi na du e zmiany 
rodowiskowe w ci gu ponad 30 lat przydatno  tych danych jest ograniczona. Z uwagi na niewielk

przezroczysto  hydrodynamik linno ci 
                                               116 Szarejko 1955, Ringer 1959, Pli ski 1978 
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zanurzonej oraz o li cych ulega systematycznej redukcji117. Przezroczysto  wody 30 lat 
 od 0,5 m do 1,5 m118. Zasadnicze przyczyny dynamiki mas 

wodnych Zalewu Wi  zwi kszenie cz stotliwo ci 
wyst itymi opadami deszczu w lecie oraz 
jesiennymi i zimowymi sztormami wydaje si  by  symptomem globalnych zmian klimatycznych. Efekty 
zwi zane z deregulacj lanym mog  zwi ksza  ryzyko 
podtopie b l du, zwi kszenia m tno ci wody oraz wewn trznej 
eutrofizacji119.  
 Badanie dna Zalewu Wi lanego dla potrzeb niniejszego Raportu wykonywano metodami 
hydroakustycznymi, dzi lono rodzaj dna oraz wysoko
Autorzy podaj  wykaz ro lany i Zatok  Elbl sk . 
Znaczne braki wiedzy dotycz  biomasy oraz pokrywania ro lin wodnych. S  to bardzo dobre 
atrybuty ro linno  o ilo ciowych zmianach w strukturze ro linno ci. Nale y 
przypuszcza , e w Zalewie Wi lanym, w zwi zku ze zmniejszaniem si  zasi gu ro lin wodnych, 
zmniejszaj  swoje pokrywanie i/lub biomas  na jednostce powierzchni. Jedyne dane 
dotycz ce biomasy pochodz  sprzed 36 lat120. Autorzy podaj , e w latach 1975-1976 powierzchnia 
zaj ta przez ro linno alewu. Warto  ta 
jest ni sza w stosunku do podanej z 1955 r. przez Ringerow 121 o 1 614,6 ha. Najwi nice 

linno ci zanurzonej; w 1955 r. 775 ha i 
3216 t, w 1975 r. 273 ha i 127 t. Od lat 70-tych XX wieku nast puje dalsza regresja ro linno ci 
wodnej. Jednak brak aktualnych, ilo ciowych danych nie pozwala obiektywnie udokumentowa  tego 
procesu.  
 Uwzgl dniaj ONS122 w 
wodach Zalewu Wi lanego przewiduje si  wzrost st enia chlorofilu a
st enia azotu azotanowego i azotu amonowego b d  si  zmniejsza . Mo e to oznacza

lin podwodnych 
przy jednoczesnym zwi lin wynurzonych i o li cych. 
 Dotychczas stwierdzono w Zalewie Wi lanym, w tym w Zatoce Elbl skiej wyst powanie 40 

lin wodnych. Najwi ksz  liczb  ro
znacznie mniej ro 123 (4 gatunki) i pleustofity124 (4 gatunki). 
Stwierdzono wyst
rodzaju Enteromorpha. Wyst powanie obecnie a tpliwe, gdy
zbiornik jest silnie zeutrofizowany i charakteryzuje si  niewielkim zasi giem strefy eufotycznej. Dane 
te pochodz  sprzed 35 lat i z pewno ci  odbiegaj  od obecnego stanu. Badania prowadzone przez 
Instytut Morski w Gda sku wskazuj  na wyst powanie ramienic, jednak nie precyzuje si
                                               117 Pli ski 1995 118 a ska i Wi119 Kruk 2011 120 Pli ski M., Kre ska, Wnorowski. 1978. 121 1959 122 http://lagoons.biologiaatua.net/  123 liny o du ciach unosz ce si ce funkcj

utrzymuj cych p d w pozycji pionowej. 
124 liny swobodnie unosz ce si  na powierzchni wody oraz mog ce dryfowa  w jej toni.  
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puj  34 gatunki, w Zatoce Elbl lin zanurzonych 
Zalewu najwi ksz  frekwencj  osi Potamogeton

nia si  rdestnica grzebieniasta Potamogeton pectinatus, 
osi gaj ca frekwencj  44%125. W cz ci zachodniej Zalewu Wi lanego, obok rdestnic cz sto 
wyst e makroglony z rodzaju Cladophora i Enteromorpha
wyst liny). Najcz ciej wyst puj c  ro lina w Zatoce Elbl skiej jest rogatek sztywny 
Ceratophyllum demersum (frekwencja 67%).  
 Bior c pod uwag  gatunki prawnie chronione, w wodach Zalewu wyst puj  4 gatunki ci le 
chronione: ramienica zagi ta Chara connivens, ramienica szorstka Chara aspera, grzybie czyk 
wodny Nymphoides peltata ca Salvinia natans oraz jeden gatunek cz ciowo 

Nymphaea alba lin wodnych znajduje si
na Czerwonej li cie ro (2006). Kategori , wymieraj ce, krytycznie zagro one 

Chara aspera i jaskier Baudota Ranunculus baudotii. Ro linno
wodna Zalewu Wi ksze bogactwo 
gatunkowe obserwuje si ci. Jest to zwi zane ze 

cia rzek Elbl ci zbiornika 
oraz wysok  koncentracj  wnoszonych substancji biogenicznych. Rejon Zatoki K
projektowany rezerwat przyrody oraz Zatoka Elbl ska (istniej cy rezerwat przyrody) nale  do 

lin wodnych. S  miejsca o bardzo wysokiej obfito ci 
ro lin, wyra onej biomas  i pokrywaniem. Ro linno

ci 
pokryty jest ro linami zanurzonymi i nymfeidami, tworz cymi g ste wielogatunkowe skupiska 
wychodz b akwenu126. Dominuj  przede wszystkim nymfeidy: gr el Nuphar 
lutea, grzybie czyk wodny Nymphoides peltata oraz ro liny zanurzone: rdestnice, rogatek sztywny i 

puj  nieprzytwierdzone do dna pleustofity takie jak rz sa 
drobna Lemna minor ca Salvinia natans.   

liny wynurzone wynosi 6,472 km2, co stanowi 
lanego127. Najwy sz  frekwencj  osi ga trzcina pospolita 

Phragmites communis, stanowi lin wynurzonych. 

zachodnim brzegu Zalewu Wi lanego. W strefach g sto poro ni tych przez trzcin  od strony 
otwartej wody spotyka si  niekiedy oczeret jeziorny Scirpus lacustris
charakterystyczne skupienia, najcz ciej przy uj

lanego spotyka si  tatarak zwyczajny 
Acorus calamus  w skolistn Typha angustifolia (frekwencja 9%) 
wyst puj c  na odcinku od K

Od lat 80-tych XX wieku nast ca na zaniku wewn trznego 
(odwodnego) pasa oczeretu. W konsekwencji zanikaj linno ci podwodnej. 
Zjawisko to najwyra  na zachodnim wybrze u Zalewu, mi dzy uj ciami Nogatu i 
                                               125 Badanie dna polskiej cz ci Zalewu wraz z Zatok  Gda sk , 2010 126 Badanie dna polskiej cz ci Zalewu wraz z Zatok  Gda sk , 2010 127 Badanie dna polskiej cz ci Zalewu wraz z Zatok  Gda sk , 2010 
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go rozwini
(osi ci 4-5 km. Jedn  z przyczyn tego 
zjawiska s  naturalne zmiany sukcesyjne ro linno ci w czasie.  
Nowy wiat

ce dost p 
czenia mi dzy nimi s  w szybkim tempie 

 w skolistn . Trzcinowiska w wi kszym stopniu stanowi
obrze u zatok s te. Co 
charakterystyczne, trzcina tworzy tak e oderwane k c tak e na niewielkich 
odcinkach (np. we wschodniej cz e lagun, bezpo rednio 
przylegaj  silnie m
Zalewu, stwierdzono nisk  przejrzysto trznych zatok. By  mo
przyczyn nieco ubo linno ci wodnej. 

ak
grzebieniastej Potametum pectinati i rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi. Rdestnica 
grzebieniasta jest jedn  z nielicznych rdestnic wyst puj
tak e prawdopodobnie najwi ksz  spo ci  na zanieczyszczenia. 

wewn skolistnej, a tak e w zewn trznej cz
eniu zatok. Do  cz Chara aspera, jedyna ramienica 

stwierdzona na tym obszarze, a tak kolistny Batrachium circinatum
ciach zatok, zwykle w s siedztwie 

Skowronki 
 W obszarze tego wariantu stwierdzono wyj tkowo bogato rozwini t linno
wodn  (klasy Potametea i Charetea), jak i szuwarow  (klasa Phragmitetea). Bardzo 

fitolitoral wielkojeziorny, w postaci 
szerokiego (250-metrowego) pasa w przybrze

efie szuwaru panuj  trzcinowiska 
Phragmitetum communis ga coraz wi ksz ywotno  i 
zwarcie, lecz nie zawsze dochodzi do spokojnej wody lag  bowiem szuwary 
w Typhetum angustifoliae, tworz ce rodkowy, zwykle do  lu
wyst puj cy nierzadko w postaci k c wa n norodno ci Zalewu mozaik

tych przed wzburzonymi falami, niszcz cymi ro linno  zanurzon . 
du i trzcinowisk, jak i oczeretowisk 

Scirpetum lacustris cych najbardziej zewn biej 
schodz

jedynym gatunkiem zdolnym do przetrwania w tych warunkach. Cz sto tworzy koliste k py, 
zaobserwowano wyra ny lad wegetatywnego, klonalnego rozmna ania. Fitocenozy gatunku 
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tworz  barier  ochronn , decyduj c  o rozwoju ro linno ci wodnej w rodkowym, porozrywanym i 
jcenniejszych pod wzgl dem flory, a 

jednocze nie kluczowym dla biologicznego funkcjonowania Zalewu. 
 Spo Potametea  uwag
morskiej Najadetum marinae, pojawiaj ce si wietlonej 
cz ci lagun przybrze puj  do  cz  w 

szonej przewodno ci i wysokiej zawarto ci wapnia, w wodach, cho
ki 

jezierzy zazwyczaj s  do  lu  rozproszone, 
cho  cz sto szerokie i bardzo zwarte k py jezierzy, pomi na spotka  szereg innych 

e przywi y 
Myriophylletum spicati, 

skompleksowane z Najadetum marinae w swoist  mozaik . Spo Potametea w 
puj  m.in. Ceratophyllum demersum i Potamogeton 

pectinatus. Odnaleziono tak e nieliczne okazy znajduj cych si  pod ochron  gatunkow  grzybieni 
Nymphaea alba, nietworz

kach na opisywanym obszarze bardzo licznie obserwowano ta m  (Ulva
ch, tworz cy razem z Cladophora sp. 

Enteromorphetum compressae), klasyfikowanych ju
klasie Zosteretea marinae. Ze wzgl
Potametea, jak i Charetea niano ich na mapie ro linno

wiadczy o specyfice ro linno nie wskazuj c na 

 Najcenniejszym elementem ro linno ci wodnej s
k podwodnych wewn trz lagun, cz sto tak e w brze nej, lu nej cz ci 

ci (zwykle w obr bie Typhetum angustifoliae i Scirpetum lacustris) 
wyst puje w domieszce Chara connivens Czerwonej li cie 

 i zaginion  (kategoria Ex, Siemi ska i in. 2006). Gatunek ten notowano 
na obszarze Polski niemal przed wiekiem na pojedynczych stanowiskach w rejonie Zatoki Gda skiej 
(D mbska 1964). Jest to najszerzej rozprzestrzeniona ramienica spo
jednocze nie jedyna obj ta  ochron  gatunkow . Co wi cej, jesieni  odnaleziono nawet 

e nawi
Charetum conniventis  z Chara connivens
nielicznie wyst e ramienica przeciwstawna Chara contraria ona 
na wymarcie w Polsce), a tak Chara 
aspera Charetum asperae. Wyst

biej ni  wcze trznej cz ci lagun, lecz w ich 
cz ci zewn dzy pasem lu

zany do 
boko

cy). 
Pole sztucznej wyspy na Zalewie Wi lanym 
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 Wyspa o powierzchni ok. 190 ha b to ci 
9,2 mln m3 boko  akwenu na obszarze planowanej wyspy zawiera si  w przedziale 2,4-
2,5 m128. Obszar dna zaj ty jest przez osady zawieraj

sto ci. Badania hydroakustyczne wykonane w 2010 nie wykaz
wyst linno ci podwodnej i pojedynczych skupisk ro
planowanej sztucznej wyspy. Ponadto, badania przeprowadzone na potrzeby monitoringu stanu 
zachowania siedliska *1150-1 oraz bezpo rednie obserwacje wykonane metod  nurkow  w 2017 

powania ro linno cznik 1.18). Przezroczysto  wody 
wynosz wietlne w rodowisku wodnym wykluczaj  wyst powanie 
ro lin podwodnych. 
Rzeka Elbl g  
 Wst pne, pilota owe rozpoznanie dot. flory i ro linno ci rzeki Elbl g wykonano w sezonie 
wegetacyjnym, we wrze rzece Elbl g i jej 
bezpo rednim s siedztwie stwierdzono nast puj ce zbiorowiska ro linne:  
Klasa: Lemnetea minoris 

Rz d: Lemnetalia minoris 
Zwi zek: Lemnion gibbae (jednowarstwowe skupienia rz

stoj cych) 
Lemno minoris-Salvinietum natantis 

Zbiorowisko z Lemna minor  
Klasa: Bidentetea tripartiti

Rz d: Bidentetalia tripartiti 
Zwi zek: Bidention tripartiti (zbiorowiska z przewag

Polygono-Bidentetum 
Klasa: Stellarietea mediae 

Rz d: Polygono-Chenopodietalia 
Rz d: Sisymbrietalia (zbiorowiska z przewag

Klasa: Artemisietea vulgaris 
Podklasa: Artemisienea vulgaris (zbiorowiska bylin miejsc ruderalnych) 
Podklasa: Galio-Urticenea 

Rz d: Glechometalia hederaceae (nitrofilne zbiorowiska okrajkowe)  
Rz d: Convolvuletalia sepium 

Zwi zek: Senecion fluviatilis 
Zwi zek: Convolvulion sepium 

Urtico-Calystegietum sepium 

                                               128 Koncepcja realizacyjna-Wyspa-pole refulacyjne; Projmors 2017 
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Klasa: Potametea 
Rz d: Potametalia 

Zwi zek: Potamion onych w wodzie) 
Myriophylletum spicati 
Elodeetum canadensis
Ceratophylletum demersi 

 Potametum perfoliati 
Potametum pectinati  

Zwi zek: Nymphaeion 
Nupharo-Nymphaeetum albae
Hydrocharis morsus-ranae

Klasa: Phragmitetea australis 
Rz d: Phragmitetalia australis 

Zwi zek: Phragmition ciwe) 
Scirpetum lacustris

Phragmitetum australis 
Typhetum latitifoliae 
Acoretum calami 
Glycerietum maximae 

Zwi zek: Magnocaricion (szuwary wielkoturzycowe) 
Iridetum pseudacori
Caricetum gracilis 
Phalaridetum arundinaceae 

Klasa: Molinio-Arrhenatheretea 
Rz d: Plantaginetalia majoris 

Zwi zek: Polygonion avicularis (zbiorowiska wydepczyskowe) 
Rz d: Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae 

Zwi zek: Agropyro-Rumicion crispi ki zalewowe) 
Rz d: Arrhenatheretalia elatioris ki siedlisk wie ych) 
Rz d: Molinietalia 

Zwi zek: Alopecurion 
Zwi zek: Calthion palustris 
Zwi zek: Cynosurion

Klasa: Salicetea purpureae 
Rz d: Salicetalia purpureae 

Zwi zek: Salicion albae 
Salicetum triandro-viminalis (zaro la wierzb w skolistnych) 
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Gatunki chronione 
pnego rozpoznania/waloryzacji flory w rzece Elbl g dotychczas stwierdzono 

wyst powanie nast puj tych ochron  prawn : 
ca Salvinia natans g 

wraz z odcinkiem uj ciowym, populacje gatunku lokalnie obfite; proponuje si  uzyska

 arcydzi giel litwor nadbrze ny Angelica archangelica subsp. litoralis
obfite skupiska tego gatunku na zachodnim brzegu rzeki Elbl ej 
mostu w Nowakowie, 2 stanowiska powy ej mostu w Nowakowie; proponuje si  uzyska

.
Planowane przedsi wzi  w obr bie siedlisk chronionych w ramach 
sieci Natura 2000. Charakterystyk  tych siedlisk przedstawiono w rozdziale 7.8. 
6.7.2. Ornitofauna 
Zatoka Gda ska 

Badania rozmieszczenia i liczebno cych w strefie brzegowej Mierzei 
Wi lanej prowadzono w cyklu rocznym od marca 2016 do lutego 2017, wykonuj cznie 24 
kontrole, po 2 w ka dym miesi cznik 1.12). Inwentaryzacj
wybrze a od granicy pa stwa z Federacj  Rosyjsk  do uj

Charadriiformes, perkozy
Podicepediformes, nury Gaviiformes,  Pelecaniformes, brodz ce Ciconiiformes, 
blaszkodziobe Anseriformes, urawiowe Gruiformes
podobnie jak g si i urawie przelatuj ce wysoko nad obszarem (migruj ce). Notowano ptaki na 
pla ach oraz na przylegaj nych (b d  do granicy 
widoczno ci umo liwiaj nych od siebie o 1 
km wyznaczanych w rodku ka no

 do jednego do wyj tkowo czterech 
nast puj cznie w trakcie prowadzonych prac zaobserwowano 581 463 ptaki 
(tab. 6.13) reprezentuj r. 44-49). 

Tabela 6.13. Liczebno lanej na odcinku 49,4 km 

Nr kontroli 
Suma 

stwierdzonych 
rednia 

na km brzegu 
Liczba 

stwierdzonych Pi

Marzec I 11 285 235 23 
Uhla Melanita fusca, 

 Clangula hyemalis, 
Perkoz dwuczuby  Podiceps cristatus, 
Mewa siwa Larus canus, 
Kormoran  Phalacrocorax carbo. 

Marzec II 31 691 660 24 
Uhla Melanita fusca, 

 Clangula hyemalis, 
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, 
Markaczka Melanita nigra,  

mieszka Chriocephalus ridibundus. 
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Nr kontroli 
Suma 

stwierdzonych 
rednia 

na km brzegu 
Liczba 

stwierdzonych Pi

Kwiecie  I 3 424 71 35 

mieszka Chriocephalus ridibundus, 
Kormoran Phalacrocorax carbo,  
Mewa srebrzysta sensu lato Larus 
argentatus/cachinans/michahellis, 

 Hydrocoloeus minutus, 
Rybitwa czubata Sterna sandvicensis. 

Kwiecie  II 3 060 63 37 
mieszka Chriocephalus ridibundus, 

Kormoran  Phalacrocorax carbo, 
Mewa siwa Larus canus, 
Rybitwa czubata  Sterna sandvicensis, 
Markaczka  Melanita nigra. 

Maj I 3 328 69 25 

Mewa srebrzysta sensu lato Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  

mieszka Chriocephalus ridibundus,  
Kormoran Phalacrocorax carbo, 
Mewa siwa Larus canus,  
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo 

Maj II 4 524 94 29 

mieszka Chriocephalus ridibundus, 
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo,  
Kormoran Phalacrocorax carbo, 
Mewa srebrzysta sensu lato  Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  
Mewa siwa Larus canus. 

Czerwiec I 11 564 241 29 

Hydrocoloeus minutus, 
mieszka Chriocephalus ridibundus, 

Kormoran Phalacrocorax carbo, 
Rybitwa czubata  Sterna sandvicensis, 
Mewa srebrzysta sensu lato  Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  

Czerwiec II 10 197 212 28 

Hydrocoloeus minutus, 
mieszka Chriocephalus ridibundus, 

Mewa srebrzysta sensu lato Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  
Rybitwa czubata  Sterna sandvicensis, 
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo,  

Lipiec I 13 514 281 33 

Hydrocoloeus minutus, 
mieszka Chriocephalus ridibundus, 

Mewa srebrzysta sensu lato Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo,  
Rybitwa czarna Chlidonias niger

Lipiec II 17 169 357 34 

Mewa srebrzysta sensu lato Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo,  

Hydrocoloeus minutus, 
mieszka Chriocephalus ridibundus, 

Rybitwa czarna Chlidonias niger,

Sierpie  I 9 523 198 38 

Kormoran Phalacrocorax carbo, 
Mewa srebrzysta sensu lato  Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  

Hydrocoloeus minutus, 
Rybitwa rzeczna Sterna hirundo,  

mieszka Chriocephalus ridibundus, 

Sierpie  II 10 149 211 38 

Kormoran Phalacrocorax carbo, 
Hydrocoloeus minutus, 

Mewa srebrzysta sensu lato Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, 

mieszka Chriocephalus ridibundus, 

Wrzesie  I 31 156 649 44 
Kormoran Phalacrocorax carbo, 

Hydrocoloeus minutus, 
Mewa srebrzysta sensu lato  Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  
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Nr kontroli 
Suma 

stwierdzonych 
rednia 

na km brzegu 
Liczba 

stwierdzonych Pi
Rybitwa czubata  Sterna sandvicensis, 

mieszka Chriocephalus ridibundus, 

Wrzesie  II 16 559 344 34 

Kormoran Phalacrocorax carbo, 
Hydrocoloeus minutus, 

Mewa srebrzysta sensu lato  Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, 

wistun Anas penelope

Pa dziernik I 8 862 184 32 

Kormoran Phalacrocorax carbo, 
Mewa srebrzysta sensu lato  Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  
Mewa siwa Larus canus,  
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, 

mieszka Chriocephalus ridibundus,

Pa dziernik II 52 244 1088 37 

Kormoran Phalacrocorax carbo, 
Mewa srebrzysta sensu lato  Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  
Mewa siwa Larus canus,  
Markaczka Melanitta nigra,  
Uhla Melanitta fusca,

Listopad I 70 048 1459 37 

Mewa srebrzysta sensu lato  Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  
Mewa siwa Larus canus,  
Uhla Melanitta fusca, 
Markaczka Melanitta nigra,  

 Clangula hyemalis, 

Listopad II 93 783 1958 31 
Uhla Melanitta fusca, 
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, 

Aythya marilla,  
Markaczka Melanitta nigra,  

 Clangula hyemalis,

Grudzie  I 36 397 758 33 

Uhla Melanitta fusca, 
Mewa srebrzysta sensu lato  Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  
Markaczka Melanitta nigra,  

 Clangula hyemalis, 
G gawa Anser anser,

Grudzie  II 20 186 420 28 

Uhla Melanitta fusca, 
Aythya marilla,  

Mewa srebrzysta sensu lato  Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  
Markaczka Melanitta nigra,  

 Clangula hyemalis, 

Stycze  I 28 302 589 18 
Uhla Melanitta fusca, 
Ogo Aythya marilla,  
Markaczka Melanitta nigra,  

 Clangula hyemalis, 
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, 

Stycze  II 6 831 142 16 
Uhla Melanitta fusca, 
Szlachar Mergus merganser, 

Aythya marilla,  
Markaczka Melanitta nigra,  

 Clangula hyemalis,

Luty I 29 899 622 18 
Uhla Melanitta fusca, 
Szlachar Mergus merganser, 

Aythya marilla,  
Markaczka Melanitta nigra,  
Czernica Aythya fuligula,

Luty II 57 577 1199 19 
Uhla Melanitta fusca, 

Aythya marilla,  
Markaczka Melanitta nigra,  

 Clangula hyemalis, 
Czernica Aythya fuligula, 
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Nr kontroli 
Suma 

stwierdzonych 
rednia 

na km brzegu 
Liczba 

stwierdzonych Pi

Wszystkie 
kontrole 581 463 494 80 

Uhla Melanitta fusca, 
Larus minutus, 

Mewa srebrzysta sensu lato  Larus 
argentatus/cachinans/michahellis,  

mieszka Chriocephalus ridibundus, 
Kormoran Phalacrocorax carbo, 

* - w tabeli podano mew  srebrzyst  sensu lato,  jednak obserwacje dotycz
no

utrudnione, w zwi zku z czym grup cznie 
w niel gowych (NL), oraz 3 

gatunki l czniku I Dyrektywy Ptasiej  tj.:  
- nur czarnoszyi Gavia arctica (NL);  
- nur rdzawoszyi Gavia stelata (NL);   
- perkoz rogaty Podiceps auritus (NL);  
- bielaczek Mergus albellus (NL);  

Hydrocoloeus minutus (NL);  
- rybitwa czubata Sterna sandvicensis (L);   
- rybitwa rzeczna Sterna hirundo (L);  

Sternula albifrons (L).  
no  obszaru (wszystkie wymienione 

osi ci w skali kraju) nale y zaliczy : 
- perkoza dwuczubego Podiceps cristatus;  

Aythya marilla (NL);  
- uhl Melanita fusca (NL);  
- markaczk Melanita nigra (NL);  

Clangula hyemalis (NL). 
Poni ej przedstawiono charakterystyk  wyst

podczas licze : 
 Nur czarnoszyi Gavia arctica iczniejszy 

w okresie w
 Nur rdzawoszyi  Gavia stellata

liczniejszy w okresie w
 Perkoz rogaty Podiceps auritus dzy pa dziernikiem a kwietniem, 

nieznacznie liczniej we wschodniej cz
 Bielaczek Mergus albellus cie bada , 

 Rybitwa czubata Sterna sandvicensis
obserwowana  w pobli u kolonii l gowej w uj -wrzesie . 

Hydrocoleus minutus cznie 
 trakcie w
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najcz ciej w rejonie uj
preferencji. 

 Rybitwa rzeczna Sterna hirundo
u kolonii l gowej w uj

a w ilo
u kolonii l gowej w uj

czeniem okresu l gowego przez 
cznie odnotowano 17 626 osobniki.  

Aythya marilla a w trakcie 
cznie odnotowano 14 374 osobniki.  

 Uhla Melanitta fusca niejszy w 
cz

 Markaczka Melanitta nigra tkowo licznie na 
wiat oraz w cz cznie odnotowano 

Clangula hyemalis cznie w okresie migracji i zimowania. 
Stwierdzona w trakcie 16 z 24 kontroli. Liczniej w cz cznie 

 Mierzei Wi lanej najwi . 
Najliczniejszym ptakiem, z racji bardzo du ych koncentracji odnotowanych w pobli

ego liczenia. Kolejnymi, co do liczno ci 

w trakcie wszystkich miesi cy najliczniej jesieni  (wrzesie ), najmniej licznie w okresie l gowym 
(kwiecie -maj). Dwa z wymienionych (srebrzysta i  na Mierzei 
Wi  z obecno ci przystani rybackich 

sto eruj c na morzu i tylko odpoczywaj c stadnie w s
a noclegowisku i w miejscu odpoczynku w 

rejonie Uj
siw , znajduje si iczbie ni  uhla pojawia si
na wybrze u Mierzei od pa dziernika (licznie od listopada) i pozostaje do kwietnia (licznie do 
marca). Licznie wyst puj cym gatunkiem na Mierzei w trakcie licze
liczebno ci w pa dzierniku, lutym), perkoz dwuczuby (z maksimum w marcu) za
(maksimum w lutym). 

lanej nie jest jednorodne. Najwi
 stwierdzone koncentracje kaczek nurkuj

obecno  przystani rybackich, gdzie odpoczywaj  i eruj  mewy, a tak e wyj tkowo liczne 
ka uj
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Rysunek 6.18. Dynamika stwierdze szaru. Zaznaczono lokalizacj

O ile pod wzgl dem awifauny l ci i zag szcze ) 
obszar l dowy Mierzei Wi nia si
czy kraju o tyle pod wzgl dem awifauny w drownej (w okresie od ko ca lutego do pocz tku 
czerwca i od ko ca lipca do ko ci i 
pierwszorz dnym znaczeniu w skali kontynentu. 

Mierzeja Wi lana jest bardzo wa nym odcinkiem szlaku w cego 
iosn  i jesieni , przelatuj  nad ni

(nad obszarem l ci 
Litwy i wschodniej cz  cz  Zachodniej Syberii, a zimuj ce na 
obszarze od Pomorza, przez Zachodni  Europ  po Afryk , a w przypadku kilku 

e po Indie. W  Mierzei Wi lanej jest najintensywniejsza, 
najbardziej skoncentrowana i najbogatsza pod wzgl
z jakimkolwiek innym miejscem w Polsce i nale

 Mierzei Wi lanej w druj  przedstawiciele niemal wszystkich 
w puj ci Europy (co najmniej 254 gatunki).  

W zwi zku z powy nat enia 
nych Zatoki Gda

cego si  w bezpo rednim s siedztwie projektowanego toru w lokalizacji 
Nowy wiat. W trakcie obserwacji notowano: przynale no  taksonomiczn , 
kierunek i wysoko  od brzegu przelatuj
prowadzono ka ca.  
Obserwacje prowadzono bez wzgl du na pogod , staraj c si  unika  dni z intensywnymi opadami 

 widoczno ci . Obserwacje prowadzono przy u yciu lornetki 8x45 i lunet 20-60 x 60 i 
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80. W trakcie obserwacji notowano wszystkie przelatuj
wysoko ciowe: 

- od powierzchni wody do wysoko ci 5 m n.p.m.   
- od 6-10 m n.p.m. 
- 10 m n. p.m.  

Dla ka  obserwowanego ptaka dla czterech klas 
ci: 

- pas pla y  
- pas od brzegu do 200 m  
- 201- 400 m  
- powy ej 400 m  

miesi cach) odnotowano 72 857 
ostkowych stwierdzeniach (tab. 6.14). W 

cych/ 
przemieszczaj cych si  przez monitorowany obszar na godzin  (od 14 do 1787 na godzin , w 
zale no ci od terminu wykonania kontroli (rys. 6.16). W trakcie bada
wiadcz cych o mo liwo ci wyst pienia zjawiska wysokiej miertelno

elementami infrastruktury portowej. Przeci ci migruj cych 

siewkowych odnotowano przemieszczenia na niskich wysoko ciach i w bezpo rednim s siedztwie 
linii brzegowej. 

Tabela 6.14. Liczebno drownych stwierdzona  w rejonie wariantu Nowy wiat wraz z wysoko ci

Lp. Gatunek Ilo
stwierdze

Najwi ksza 
koncentracja

rednia wysoko
przemieszczaj cych 

si
Suma 

obserwowanych

1 mieszka / Chroicocephalus ridibundus 1429 400 13 16652 
2 Uhla / Melanitta fusca 3105 60 4 10143 
3 Kormoran / Phalacrocorax carbo 2353 430 6 9035 
4 Rybitwa rzeczna / Sterna hirundo 492 79 6 4599 
5 Mewa srebrzysta sensu lato * 1093 300 11 4135 
6 Gawron / Corvus frugilegus 29 580 16 3524 
7 Hydrocoloeus minutus 218 112 4 2714 
8 Rybitwa czubata / Sterna sandvicensis 586 30 12 2362 
9 Mewa siwa / Larus canus 477 50 8 2233 

10 Clangula hyemalis 319 450 4 1825 
11 Markaczka / Mellanita nigra 294 70 4 1753 
12 Alka / Alca torda 363 37 3 1354 
13 Nur czarnoszyi / Gavia arctica 328 55 6 1226 
14 wistun / Anas penelope 50 130 9 1199 
15 Perkoz dwuczuby  / Podiceps cristatus 369 32 2 1008 
16 Nur sp. / Gavia sp. 174 68 8 774 
17 Cyraneczka / Anas crecca 60 44 3 699 
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18 G  zbo owa / Anser fabalis 13 90 41 688 
19 Szlachar / Mergus serrator 124 44 6 669 
20 Sternula albifrons 67 100 2 597 
21 Aythya marila 37 82 5 582 
22 G si sp. / Anser sp.  8 130 34 510 
23 Czernica / Aythya fuligula 36 41 7 377 
24 Biegus zmienny / Calidris alpina  57 65 1 368 
25 Gegawa / Anser anser 7 160 21 345 
26 G Bucepchala clangula 33 74 18 299 
27  Kaczka sp. / Anas sp. 14 80 9 298 
28 Szpak  / Sturnus vulgaris 5 270 15 298 
29 Larus marinus 138 12 12 227 
30 Siewnica / Pluvialis squatarola 23 70 2 226 
31 Czajka / Vanellus vanellus  3 120 10 203 
32 Skowronek / Alauda arvensis 10 70 5 178 
33 Kulik wielki / Numenius arquata 27 40 8 165 
34 Anas clypeata 16 30 7 158 
35 Czapla siwa / Ardea cinerea 17 14 13 98 
36 Biegus rdzawy / Calidris canutus 16 25 4 95 
37 Czy  / Carduelis spinus 8 30 12 82 
38 G Anser albifrons 1 78 50 78 
39 Pliszka siwa / Motacilla alba 36 14 9 75 
40 Sieweczka obro na / Charadrius hiaticula 26 10 4 75 
41 Paszkot / Turdus viscivorus 1 70 15 70 
42 Ostrygojad / Hemantopus ostralegus 18 17 2 68 
43 Anas platyrhynchos 20 8 7 62 
44 d  krzykliwy / Cygnus cygnus 3 59 12 61 
45 d  niemy / Cygnus olor 7 16 5 53 
46 Nurog  / Mergus merganser 8 17 2 50 
47 Nur rdzawoszyi / Gavia stellata 24 6 3 48 
48 Krakwa / Anas strepera 4 28 7 46 
49 Hirundo rustica 24 5 14 42 
50 Gr yca sp. / Aythya sp. 2 26 3 38 
51 Modraszka / Cyanistes caeruleus 2 24 6 29 
52 Rybitwa czarna / Chlidonias niger 5 10 1 27 
53 Mewa Larus fuscus 16 6 9 24 
54 Cyranka / Anas querquedula 6 14 3 21 
55

Rybitwa wielkodzioba / Hydroprogne 
caspia 7 5 11 20 

56 Ro eniec / Anas acuta 5 8 10 19 
57 Kamusznik / Arenaria interpres 7 6 2 16 
58 Jerzyk / Apus apus 1 16 20 16 
59 Szlamik / Limosa lapponica 7 5 2 16 
60 Nurzyk / Uria alage 5 4 2 14 
61 Bombacilla garulus 1 14 10 14 
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* W tabeli podano mew  srebrzyst  sensu lato,  jednak obserwacje dotycz
no

utrudnione, w zwi zku z czym grup cznie

62 Biegus krzywodzioby / Calidris ferruginea 4 5 1 11 
63 Wrona siwa / Corvus cornix 5 6 9 11 
64 Biegus sp. / Calidris sp.  4 3 1 10 
65 Bielaczek / Mergus albellus  2 8 5 10 
66 Casmerodius albus 2 7 2 9 
67 Batalion / Philomachus pugnax 3 6 4 9 
68 Bielik / Haliaetus albicilla 6 3 24 9 
69 Wydrzyk sp. / Stercorarius sp. 5 4 9 8 
70 Edredon / Somateria mollissima 1 8 20 8 
71 Kawka / Corvus monedula 3 6 18 8 
72 Kulik mniejszy / Numenius phaeopus 3 5 19 7 
73 Aythya ferrina 1 6 5 6 
74 Piaskowiec / Calidris alba 3 3 2 6 
75 Rissa tridactyla 4 3 10 6 
76 Trznadel / Emberiza citrinella 1 6 20 6 
77 Rybitwa popielata / Sterna paradisea 4 2 1 5 
78 Piskliwiec / Tringa hypoleucos 4 2 1 5 
79 Tringa totanus 4 1 1 4 
80

Larus 
melanocephalus 4 1 6 4 

81 Kruk / Corvus corax 3 2 8 4 
82 d  sp. / Cygnus sp. 1 4 3 4 
83

Wydrzyk ostrosterny / Stercorarius 
parasiticus 3 1 8 3 

84 sa / Chlidonias hybrida 3 1 1 3 
85 Kszyk / Gallinago gallinago 1 2 15 2 
86 Dzwoniec / Chloris chloris 2 1 19 2 
87 Buteo buteo 2 1 9 2 
88 drowny / Falco peregrinus 2 1 15 2 
89 wiergotek drzewny / Anthus trivialis  1 2 3 2 
90 Perkoz rogaty / Podiceps auritus 1 1 5 1 
91 Brodziec niady / Tringa erythropus 1 1 15 1 
92 Biegus malutki / Calidris minuta 1 1 1 1 
93 Krogulec / Accipiter nisus 1 1 10 1 
94

Wydrzyk t posterny / Stercorarius 
pomarinus 1 1 10 1 

95 Jastrz b / Accipiter gentilis 1 1 3 1 
96 Riparia riparia 1 1 25 1 
97 uraw / Grus grus 1 1 18 1 
98 Sieweczka rzeczna / Charadrius dubius 1 1 1 1 
99 Passer sp 1 1 5 1 

100 Pokl slwa / Saxicola rubetra 1 1 2 1 
suma: 12 726 suma: 72 857 
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Rysunek 6.19. Dynamika liczebno

Waloryzacja pasa odmorskiego Mierzei Wi lanej w aspekcie ornitofauny  
Ilo  liczebno

tego badaniami. Wyj tek stanowi ostatni 
badany odcinek w cz ci zachodniej (obejmuj cy rezerwat Uj zku z 
funkcjonuj c  w sezonie l gowym koloni  l gow  mew i rybitw stwierdzano wysokie ich liczebno ci 

 ptakami blaszkodziobymi silnie 
 wynika istotne 

 w okresie migracji i zimowania 
(pa ). 

wiat i Skowronki, z uwagi na liczebno  i 
norodno  przebywaj

zbli wyra nych preferencji  czy wyra nie 
wy gu danego wariantu. Obie lokalizacj
nale y uzna

Jak wynika z bada
ci w bezpo redniej 

blisko ci brzegu Mierzei.    
Mierzeja Wi lana 

Prace inwentaryzacyjne obejmuj ce sezon l
badawczych (Nowy wiat i Skowronki), w zasi gu do 500 m w obie strony od osi planowanego 

eglugowego. Inwentaryzacj  dla wariantu Skowronki przeprowadzono w 2017 r. (z
dla wariantu Nowy tym badaniami przeprowadzono 12 

w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierz  odmian  metody kartograficznej. 
Podczas pojedynczego liczenia na plan powierzchni nanoszo
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skazuj ce na obecno  l gu: 
piewaj

przemieszczania si
stwierdzone min trzykrotnie w tym samym terytorium. W trakcie prac przeprowadzono dwie nocne 

 dwie wieczorno-nocne nakierowane 
na zwi kszenie wykrywalno ci chru cieli. Wykonano trzykrotn  kontroli szuwaru trzcinowego i 

c obszar kajakiem, celem potwierdzenia gniazdowania 
 i chru

chru dzia niemego liczb  gniazd okre lono na podstawie znalezionych gniazd. W 
przypadku kaczek liczb  par okre 6 maja i 
za par d  samotne samce przebywaj ce min przez 2 kontrole w siedlisku. 
 W wariancie Skowronki obszar obj

cznie z wydm  i pla a w cz
cz wiat powierzchnia obj

nice w wielko nej szeroko ci l dowego pasa Mierzei w 
danym wariancie lokalizacyjnym. 

W sezonie 2016 na powierzchni Nowy wiat odnotowano wyst

ne: zi ba Fringilla coelebs, wistunka le na
Phylloscopus sybilatrix i piecuszek Phylloscopus trochilus, osi gaj c w siedliskach le nych 
zag szczenia odpowiednio 9,7; 5 i 4,7 pary/10 ha. W szuwarze trzcinowym najliczniej stwierdzono 
trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus i trzciniaka Acrocephalus arundinaceus
odpowiednio 15,8 i  9,1 pary/10 ha powierzchni szuwaru trzcinowego. 

W trakcie prowadzonych prac na powierzchni obj tej badaniami w wariancie Skowronki 
1.20, tab. 3), uzyskuj c zag szczenie 39,7 

ne: zi ba Fringilla coelebs, piecuszek Phylloscopus 
trochilus i wistunka le na Phylloscopus sybilatrix osi gaj c w siedliskach le nych zag szczenia
odpowiednio 7; 4,3 i 3,5 pary/10 ha. W szuwarze trzcinowym najliczniej stwierdzono trzcinniczka
Acrocephalus scirpaceus i trzciniaka Acrocephalus arundinaceus i 
8,1 pary/10 ha powierzchni szuwaru trzcinowego.  

W obu wariantach stwierdzono wyst czniku I 
Dyrektywy Ptasiej (tab. 6.15), a tak d cych celami ochrony obszaru Natura 2000 
(tab. 6.16).  

czniku I Dyrektywy Ptasiej stwierdzone podczas 
inwentaryzacji 

Lp. Gatunek Skowronki
[liczba par] 

Nowy wiat
[liczba par] 

1. Ficedula parva - 4 
2. Dzi Dryocopus martius - 1 
3. Lerka Lululla arborea 1 1 
4. G siorek Lanius colurio 4 2 
5. Dudek Upupa epops - 1 
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6 uraw Grus grus - 1 
7. Turkawka Streptopelia turtur 1 - 

Tabela 6.16. Gatunki b d ce przedmiotami ochrony obszaru Natura 2000 Zalew Wi lany 
stwierdzone podczas inwentaryzacji 

Lp. Gatunek Skowronki
[liczba par] 

Nowy wiat
[liczba par] 

1. d  niemy Cygnus olor 4 7 
2. Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 7 10 
3. G gawa Anser anser 1 - 
 Pas pla  Mierzei Wi lanej nie jest atrakcyjny, jako teren l

tej linii brzegowej, pla a (braku dobrze izolowanych, 
penetracji przez ludzi i czworono ne 

drapie niki (psy, lisy, jenoty, norki ameryka skie, dziki itp.). Najbli szym atrakcyjnym miejscem 
 jest rezerwat Uj

projektowanej inwestycji), gdzie licznie gniazduj  rybitwy z nielicznymi sieweczkami rzecznymi i 
obro nymi, oraz z roku na rok rosn c  populacj  mew srebrzystych i mieszek129

cz ci linii pla  Mierzei Wi lanej (od granicy z Federacj  Rosyjska do uj
gn  si  pliszki siwe Motacilla 

alba i znacznie rzadziej wiergotki polne Anthus campestris, a tak e skowronki borowe Lululla 
arborea 130. 
Waloryzacja badanych powierzchni na Mierzei Wi lanej w aspekcie ornitofauny  

nice pomi dzy wariantem lokalizacyjnym Nowy wiat a Skowronki nie s  istotne; 
uzyskane zag
wzgl du na wi ksz norodno  siedlisk w wariancie Nowy 

e relatywnie wi kszy obszar obj ty 
badaniami, odnotowano tam gniazdowanie czterech gatu czniku I DP, 

powania nie potwierdzono w wariancie Skowronki. W pr
za cele ochrony obszaru w wariancie Skowronki odnotowano wi norodno  gatunkow , 
wariant Nowy sza liczebno  gniazduj tych 

Gatunki strefowe w granicach 20 km od osi inwestycji 
ci 20 km od osi planowanego przedsi wzi cia stwierdzono gniazdowanie 

chrony Haliaeetus 
albicilla, bocian czarny Ciconia nigra, kania ruda Milvus milvus, orlik krzykliwy Clanga pomarina. 

w najbli szym s siedztwie projektowanej 
inwestycji jest bielik (rys. 6.20), jednak z ka  od 
strefy gniazdowej jest wi ksza ni  2 km.  

Dane dotycz  w Gda sku i Olsztynie. 
                                               129 lanego: Zalew Wi lany (PLB 
280010) oraz Zalew Wi lany i Mierzeja Wi130 Zieli cznik 1.1.11 i 1.20,  
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Rysunek 6.20. Przybli nych w strefie 20 km od granic inwestycji 
rzekazanych przez RDO  Gda sk i RDO  Olsztyn 

(pa dziernik-listopad 2017). 
Zalew Wi lany 

Zalew Wi lany jest wa e Morza 
zanych z terenami 

e jest to wa ne 
(np. kormoran, czapla siwa, bielik). Jest to tak

dzy l
 w Afryce (bielaczek, g  zbo owa, g

Awifauna l gowa 
tkami jest bardzo trudny do 

oszacowania. Do dzia  Cygnus olor  - 102 gniazda131 i 
g gawy Anser anser ie min. 80 par132. 

ce na akwenie w okresie l gowym, w cz ci bez w tpienia l gowe, 
wymagaj  i u ci nie 
liczebnym mo emy zaliczy  krzy , krakw , cyrank , cyraneczk , czernic . Na 

 potwierdzi  pewnego gniazdowania). Powszechnie stosowane klucze 

                                               131 Gromadzki 2012 132 Zi cik dane niepublikowane 
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metodyczne nie pozwalaj
dotycz cych liczebno ci gniazduj
utrzymuj  si  du wistuny, ro e ce przebywaj  od 
wiosny do jesieni, co nie pozwala na jednoznaczn  ocen , czy s  to ptaki z niel gowej frakcji, czy 
osobniki miejscowe odbywaj ce l  
(jaja, piskl ci dla wi kszo
blaszkodziobych opieraj  si  na interpretacji (zgodnej z przyj tymi metodykami) obserwacji 
przebywaj , struktury socjalnej, okresu obserwacji) i 
przypisaniu do pary stanowiska l
znajduj cego si  w bezpo rednim s siedztwie obszaru l enie powoduje 
gwarantuje zapewnienie przejrzysto ci metodycznej, jednak nie wskazuje bezpo rednio w 
przypadku wi kszo niejszych 
ewentualnych analiz dotycz gowe. Niejednoznaczna 

 setek (a niekiedy nawet tysi
oszacowana zgodnie z wytycznymi metodycznymi na kilkaset par, jednak wiadomo, e w tym 
przypadku na zbiorniku przebywa liczna frakcja niel gowa, niezwykle trudna od oddzielania od 
nielicznej l gowej. Sytuacj  dodatkowo komplikuje znaczna powierzchnia akwenu, szeroki pas 

 przebywaj  ptaki oraz brak mo liwo ci 
prowadzenia prac z l du. Opisane okoliczno ci cz sto nie pozwalaj  na jednoznaczn  i bezsporn
interpretacje stwierdze  i lokalizacj  miejsc gniazdowych.  

mieszka 
Chriocephalus ridibundus czna liczebno  par l ci Zalewu w latach 

ilkunastu latach nieobecno ci l gowych 
bie obszaru i jego bezpo redniej blisko ci, odnotowano cztery niewielkie kolonie 

lo gowe licz ci populacji l gowej w ko cu 
lat 80-tych prawdopodobnie wi e si   ze spadkiem liczebno ci tego gatunku w szerszej skali133. 

 drapie skiej 
Neovison vison. Bior c pod uwag  fakt, e w koloniach mieszki ch e inne 

y uzna ci populacji szeregu 
nie od usytuowania kolonii 

gr Aythya ferina oraz czernica Aythya fuligula, lub kaczki 
Anas platyrhynchos i krakwa Anas strepera. W 

pobli u kolonii l gowych e perkoz dwuczuby 
Podiceps cristatus i rzadziej zausznik Podiceps nigricollis. Obecnie, w kilku miejscach akwenu, 
perkozy tworz  kolonie licz ce 20-30, a nawet 70 par. Zanik kolonii 

cych, wykorzystuj cych parasol ochronny 
tworzony przez gniazduj ce mewy, takich jak perkozy (w tym zausznik) i liczna g
blaszkodziobych. 

Na Zalewie Wi lanym gnie dzi si  tak e b k Botaurus stellaris, gowa 
cych si

                                               133 , 2003 
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wraz ze wzrostem pozyskania trzcin, obejmuj ci powierzchnie 
do 80% szuwaru, liczebno  gatunku nie przekracza 5 odzywaj cych si
(2012) nie potwierdzano wyst powania gatunku w okresie l gowym134.   
L gowy jest tak e b czek Ixobrychus minutus, wyst puj cy na akwenie na minimum 2 
stanowiskach. Liczebno  rybitwy czarnej Chlidonias niger szacowano w 1999 r. na minimum 110 
par l gowych135, w 2012 na 81136 i 160 par 137, za  w 2017 populacje oszacowano na 130-158 
par.138 W ostatnich latach na Zalewie Wi sa 
Chlidonias hybridus. W 2008 r. populacja l
l gowych, w 2012 w zale no 139 do 237 par140.  

Rysunek 6.21. Najcenniejsze obszary dla awifauny l gowej 

Do  licznymi gatunkami l gowymi s d  niemy Cygnus olor 
oscyluje w granicach 100 par  Fulica atra, cho  liczebno  ostatniego w ci gu ostatnich 10 lat 

L gowe s  tak e: kokoszka Gallinula chloropus, wodnik Rallus 
aquaticus, kropiatka Porzana porzana i zielonka Porzana parva. Ich liczebno

przestrzeni lat s  bardzo rozbie ne i wynikaj nych metod szacowania. Na Zalewie 
gniazduje kilkana Circus aeruginosus, a nieregularnie tak e, tu  za 
                                               134 Gromadzki, 2013 135 Mokwa, 1999 136 Gromadzki, 2013 137 Zi cik dane niepublikowane 138 Goc, 2017 139 Gromadzki, 2013 140 Sikora 2013 
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kowy Circus pygargus kach nad Zalewem 
Limosa limosa, kszyki Gallinago gallinago i krwawodzioby 

Tringa totanus miejscowo
przy granicy ostoi)141. Kszyki oraz czajki (podobnie jak wspomniane wy ej krwawodzioby), z powodu 
silnego zaro ni k na grunty orne, do 
gniazdowania wykorzystuj  
gniazduj kach stwierdzano na ostatnich spasanych u ytkach zielonych w okolicach Uj cia 

ki. Populacja krwawodzioba (w zale no
poziomie 14142 i 20 par143. Czajki nad Zalewem gniazduj  w liczbie do 35 par, kszyk w zale no ci od 

e do 15 par144  jednym 
z najwa niejszych miejsc gniazdowania ohara w Polsce, w 2012 jego liczebno  na zbiorniku w 
ostatnich latach utrzymuje si  na poziomie 10-12 par145.   

i lanego s
zwi zane z szuwarem trzcinowym: trzciniak Acrocephalus arundinaceus, trzcinniczek Acrocephalus 
scirpaceus, brz czka Locustella luscinioides oraz w satka Panurus biarmicus. Niewykluczone, e 
populacje l  jednymi z najliczniejszych w skali kraju. Liczebno  trzciniaka 

lona na min 949 par, brzeczki na 189 par a dziwoni na 159 par146. W ostatnich latach 
nast ci 
gniazduj cych urawi Grus grus. Populacja gniazduj

t min 26 par147. Akwen Zalewu Wi lanego jest miejscem erowania bielika 
Haliaeetus albicilla, kormorana Phalacrocorax carbo oraz czapli siwej Ardea cinerea
gniazduj cych w pobli u zbiornika. Liczebno
wyra 148

gowych, nad Zalewem do  licznie przebywaj
osobniki. Czaple siwe gnie d  si
ich liczebno  ocenia si  w ostatnich latach na ok 400 par i obserwuje si  nieznaczn  tendencj
spadkow . Liczebno  oraz 
populacj  l
Rzeka Elbl g 

W sezonie l cznik 1.14) obj to rzek
Elbl g wraz 50 metrowym buforem przylegaj cym do toru wodnego, oraz 300 metrowym buforem 
na wysoko ci rezerwatu przyrody Zatoka Elbl
rzeka Elbl g, mi dzywale rzeki Elbl g, pola uprawne przylegaj
na rzece Elbl g, tereny zabudowane miejscowo ci Nowakowo oraz Nowe Batorowo, a tak e du e 

                                               141 Sikora 2013 142 Gromadzki 2012 143 Sikora 2013 144 Zi cik dane niepublikowane 145 Sikora 2013 146 Gromadzki 2012 147 Gromadzki 2012 148 Herrmann 2011 
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miesi cznik 1.14, str. 8-9), 
obejmuj  powierzchni  badawcz

- z wody - z u yciem statku Urz du Morskiego lub kajaka,  
- z l du - kontrole piesze. 

Rysunek 6.22. Obszar obj ty badaniami w obr bie rzeki Elbl g 

W okresie l piewaj
gowych. Stanowiska te nanoszono na map . Zgodnie z metodyk  podawan

przez Sikor  i in. 2007, ptaki uznawano za l gowe wtedy gdy:  
- stwierdzono wysiadywane gniazdo,  
- znaleziono gniazdo z jajami,  
- znaleziono gniazdo z piskl tami,  

dami piskl t,  
- zanotowano ptaki odwodz

Ptaki uznawano za prawdopodobnie l gowe wtedy, gdy:  
- stwierdzono piewaj ce lub odbywaj ce loty godowe samce, obserwowane w trakcie co 

najmniej 2 kontroli w tym samym miejscu (zaj te terytorium),  
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gowym danego gatunku,  
- obserwowano kopulacj  lub toki,  

ce blisko  gniazda lub piskl t,  
- obserwowano budow  gniazda lub dr enie dziupli.  

W trakcie bada  terenowych notowano gniazdowanie lub prawdopodobne gniazdowanie 56 
podano minimaln  liczb  stwierdzonych 

ci. 
ki Elbl g wraz kryterium l gowo ci wg 

Polskiego Atlasu Ornitologicznego (PAO) 
Lp. Gatunek Min Max PAO
1.  Acrocephalus arundinaceus trzciniak  139  C 
2.  Acrocephalus palustris 
3.  Acrocephalus schoenobaenus rokitniczka  39  C 
4.  Acrocephalus scirpaceus trzcinniczek  139  C 
5.  Alauda arvensis skowronek  8  B 
6.  Anas clypeata 
7.  Anas platyrhynchos krzy
8.  Anas querquedula cyranka 0 5 B 
9. Anas strepera krakwa 0 8 B 
10. Anser anser g gawa 3 9 C 
11. Anthus pratensis kowy 2  B 
12. Botaurus stellaris b k  2  B 
13.  Carduelis cannabina makol gwa  5  B 
14.  Carduelis carduelis 
15.  Carpodacus erythrinus dziwonia  15  B 
16.  Chloris chloris dzwoniec  10  B 
17.  Circus aeruginosus 
18.  Columba palumbus grzywacz  1  C 
19.  Corvus cornix wrona  1  C 
20.  Cuculus canorus 
21.  Cygnus olor d  niemy  7  C 
22.  Delichon urbicum 
23.  Emberiza citrinella trznadel  6  B 
24.  Emberiza schoeniclus potrzos  60  C 
25.  Gallinago gallinago kszyk  1  B 
26.  Hippolais icterina zaganiacz  1  B 
27.  Hirundo rustica 
28.  Ixobrychus minutus b czek  1  B 
29.  Lanius collurio g siorek  3  C 
30.  Locustella fluviatilis 
31.  Locustella luscinioides brz czka  14  B 
32.  Locustella naevia wierszczak  2  B 
33.  Luscinia luscinia 
34.  Luscinia svecica niczek  1  B 
35.  Motacilla alba pliszka siwa  1  C 
36.  Motacilla flava pliszka 
37.  Oriolus oriolus wilga  1  B 
38.  Panurus biarmicus w satka  18  B 
39.  Parus major bogatka  1  B 
40.  Passer domesticus 
41.  Passer montanus mazurek  1  C 
42.  Phasianus colchicus ba ant  1  C 
43.  Phylloscopus trochilus piecuszek  16  B 
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cznik 1.14 
 nale

d  gatunku, znajduj cych si
w zachodniej cz ci Zatoki Elbl

 B g w pobli u mostu w Nowakowie stwierdzono jedno stanowisko 

ci Zatoki Elbl skiej stwierdzono od 0 do 3 par 
e s  to ptaki lokalne. 

L
ci Zatoki Elbl skiej stwierdzono od 0 do 5 par 

e s  to ptaki lokalne. 
L

ci Zatoki Elbl skiej stwierdzono od 0 do 8 par 
e s  to ptaki lokalne. 

L
 G ci Zatoki Elbl skiej stwierdzono 3 pary wodz ce 

piskl ta. Lokaln  populacj  oszacowano na maksymalnie do 9 par l
12, str. 23). 

ca si  w zachodniej 
cz ci Zatoki Elbl

 Gasiorek - stwierdzono trzy stanowiska l ci 

 B k - stwierdzono dwa stanowiska odzywaj cych si  w 
zachodniej cz ci Zatoki Elbl

44.  Pica pica sroka  3  C 
45.  Podiceps cristatus perkoz dwuczuby  5  C 
46.  Rallus aquaticus wodnik  2  B 
47.  Remiz pendulinus remiz  5  C 
48.  Sturnus vulgaris szpak  1  C 
49.  Sylvia atricapilla kapturka  3  B 
50.  Sylvia borin 
51.  Sylvia communis 
52.  Sylvia curruca pieg a  3  B 
53.  Sylvia nisoria jarz batka  1  B 
54.  Turdus merula kos  1  B 
55.  Turdus pilaris 
56.  Vanellus vanellus czajka  1  C 
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6.7.3. Ichtiofauna  
Bezpo te b d ce 

rzek  Elbl g, Zalew Wi lany oraz Zatok  Gda sk
po rednie, zwi zane przede wszystkim z w  dotyczy  natomiast rzek w zlewni 
Zalewu Wi lanego oraz Jeziora Druzno. Wykaz jednolitych cz

edsi wzi cia na ichtiofaun
zamieszczono w tabeli 6.18. Dost pne dane o stanie lub potencjale ekologicznym tych cz
stanowi cji, zestawiono w tabeli 6.19. 
Zatoka Gda ska  

W ramach inwentaryzacji ichtiofauny strefy brzegowej Zatoki Gda skiej przeprowadzonej 

minoga rzecznego. Stwierdzono obecno tych ochron  cz ciow 149

Pomatoschistus minutus, babka piaskowa Pomatoschistus microps, parposz Alosa fallax, ciosa 
Pelecus cultratus Lampetra fluviatilis

i), do 21 (Nowy wiat). Na 
stanowiskach Przebrno i Piaski wyst
wzgl
Ammodytes tobianus  najcz ciej 

Platichthys flesus, przy znacznym udziale ledzia Clupea harengus mambras, 
za  na stanowisku Nowy wiat dominantem pod wzgl dem liczebno led , przy du ym 
udziale storni i okonia Perca fluviatilis. Zwraca uwag Vimba vimba ej 
5% na 3 stanowiskach z wyj  
wyst

ledzia. Znacz Sander 
lucioperca i w gorza Anguilla anguilla. Potwierdza to du e znaczenie storni w ichtiofaunie Zatoki. 
Natomiast znacznie wy  w do wiadczalnych 
zwi zany jest z obj boko ci, podczas 

wiadczalne prowadzono w strefie brzegowej. 
Wyniki inwentaryzacji wskazuj  na wi ksz norodno  gatunkow  na stanowisku Nowy 

wiat, gdzie stwierdzono obecno tych ochron : ciosa, parposz i 
babka piaskowa. Wszystkie badane stanowiska stanowi  tarliska tobiasza oraz potencjalne tarliska 
ledzia i babki piaskowej.  

                                               149 Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierz t,  
Dz. U. z 2016 r. poz. 2183 
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Zalew Wi lany 
 W ichtiofaunie Zalewu Wi lanego stale wyst  dalszych 20-25 

 ryby karpiowate: leszcz Abramis brama
Rutilus rutilus, kara  srebrzysty Carassius gibelio, lin Tinca tinca, okoniowate: oko , jazgarz 
Gymnocephalus cernuus, sandacz, a tak e w gorz oraz sezonowo led  i stynka Osmerus 
eperlanus. Do ko ca XIX wieku najcenniejszym gatunkiem cz
Zatoki Gda Acipenser oxyrinchus. Gatunkami inwazyjnymi s  notowana od ko ca 
XX wieku babka bycza Neogobius melanostomus, zawleczona prawdopodobnie z wodami 

Neogobius fluviatilis
przedostaj ca si nicowany zgodnie z gradientem zasolenia. 

 ryby karpiowate, a w pobli u granicy polsko-rosyjskiej 
zwi ksza si wie Wi lanym zaznacza si  silna 
sezonowo  wyst , 
tarlaki). Jest to uzale lodowych zim  oraz 

wych). Najwa niejsze znaczenie dla 
systemu ekologicznego Zalewu Wi lanego, a tak
ma zgromadzenie 

ciu pokrywy lodowej. Nale y przy tym zaznaczy , e Zalew Wi lany jest 
przybrze e ryby zacz
wykorzystywa  jego wody do rozrodu po ok. 40 latach od zmiany war

wne obszary tarlisk ryb 
 w zachodniej cz ci Zalewu (rys. 6.23). Najwa niejsze tarliska 

one s cia rzeki Elbl g. Mniejsze 
rzegu w okolicy Siekierek i Krynicy 

Morskiej w rejonach o dnie piaszczystym. Lokalizacja tarlisk sandacza pokrywa si   z 
wyznaczonymi obwodami ochronnymi tego gatunku. Rozmieszczenie tarlisk okonia jest zbli one do 
opisanego wy niono dwa odr bne tarliska okonia przy 

ci Zalewu, na dnie piaszczystym oraz niewielkie tarlisko 
cu akwenu, w linno ci. Leszcz preferuje jako tarliska obszary 

k, przy brzegu zachodnim oraz w obr bie 
uj cia rzeki Elbl g. Rozmieszczenie zinwentaryzowanych tarlisk leszcza nie pokrywa si  z 
wyznaczonymi dla tego gatunku obwodami ochronnymi, k  si  w centralnej strefie 

cz
zlokalizowane s ni tej ro linno ci  wodn . 
Wyspowo wyst puj  one tak cia rzeki 
Elbl g. 



EKO-KONSULT 

183 

Rysunek 6.23. Mapa zbiorcza tarlisk na Zalewie Wi lanym 
cznik 1.8., str. 89 

 Zalew Wi  wa ne tarlisko 
zej

kilkukrotnie przewy czn  liczebno sze 
zag szczenia larw dzy Siekierkami a 
Krynic ) i wschodniej cz ci Zalewu, za  najni
wodzie. Znaczna wielko  larw 

niejszych miesi cach larwy i formy narybkowe ledzia 
ksze zag szczenia wyst ci 

ci dotycz ce rozmieszczenia ledzia w 
omawianym akwenie znajduj  potwierdzenie w wynikach ankiet przeprowadzonych w

unku w rodkowej i wschodniej cz ci 
Zalewu. Nale y podkre li , e Zalew Wi  dogodnym tarliskiem i siedliskiem ledzia 

wieku. W latach 2011-2012 led
jednocze
dane Morskiego Instytutu Rybackiego PIB z lat 2015-2017 potwierdzaj  dominacj ledzia w 

150

                                               150 Trela i Horbowy 2015, 2016, 2017 
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Kolejnym gatunkiem okresowo wyst puj cym licznie w Zalewie jest anadromiczna stynka. 
W drowna populacja tego gatunku wst led . 
Tarliska stynki zlokalizowane s  przewa nie w cz ci zachodniej Zalewu, natomiast miejsca 

Rzeka Elbl g i jez. Druzno  
 W rzece Elbl g (JCWP: Elbl cia wraz z Jeziorem Dru
wykonanych jesieni g odnotowano 
wyst
1.18. Uzyskane wyniki wskazuj  na niezbyt liczne wyst
na omawianych stanowiskach. W rzece Elbl ciwa 

szy ni
 ocen  FV z uwagi na znaczne zag

kryterium decyduj anka wyst
c  (U1) ocen  stanu populacji tego gatunku, natomiast siedlisko 

anki, pomimo istotnych zmian 
antropologicznych w rzece Elbl g (umocnienia brzegowe, regulacja) nale y uzna  z dobre. Gatunek 

 maja wysokie warto
stanu zachowania gatunku jest zatem umiarkowana U1. 
 W przypadku kozy na obu stanowiskach notowano pojedyn
ocen
stanowisku Raczki, jako  hydromorfologiczn ciwa (FV). Perspektywy 
zachowania populacji kozy, pomimo niskiej liczebno ci gatunku mo na uzna  za stabilne. Gatunek 
nie jest liczny w dorzeczu rzeki Elbl g, ale wyst
korzystnych siedlisk piaszczystych. We wcze niejszych badaniach z roku 2010, w miejscach gdzie 
stwierdzono obecno  gatunku jego zag 151

niekorzystna, a stan populacji kozy nale y uzna ciwy U2. 
Jednolita cz cia wraz z jez. Dru

typu abiotycznego nieokre lonego (0), ze wzgl du na znaczny stopie
ia) oraz nietypowy re im hydrologiczny 

zwi lanego. Zmiany 
 du e wahania zasolenia oraz resedymentacj

orniki wodne, 
tote lin, bezkr

ony do typowych dla najbardziej podobnego pod wzgl
ym, e cz sto zaznacza si  wi kszy 
dliskowych. W przypadku rzeki Elbl g 

najbli cz ce, 
typowo nizinne rzeki, z piaszczysto-mulistym dnem i obfit  ro linno ci  podwodn  i wynurzon . Jest 
ona zatem zbli ona swym charakterem do rzek organicznych, zaliczonych d
rednia rzeka na obszarze b d

                                               151 Radtke i in. 2011 
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lanego upodabnia rzek  Elbl
przyuj cie i piaszczystym lub mulistym 

 wod . Nale y ona do krainy rybnej jazgarza i zasiedlana jest przez 
grupy ekologiczne ryb niewykazuj cych preferencji odno nie pr dko ci nurtu, z przewag
psammofilnych i fitofilnych. Gatunkami charakterystycznymi dla rzek tego typu s : jazgarz, ciernik 
(Gasterosteus aculeatus , leszcz, kr p (Blicca bjoerkna Abramis ballerus) i w gorz. 
Rzeki te s  drog  migracji ryb dwu rodowiskowych, rzeka Elbl g jest wa nym szlakiem dla 
w gorza152 cych jest liczna, najbardziej charakterystycznym jest 
stornia. Znaczn  rol
miejsca erowania i rozrodu wi kszo  ocen
ekologicznego w oparciu o ichtiofaun liwych na 

 dro no
 Jezioro Druzno nale y do typu abiotycznego 3b: nizinne, o wysokiej zawarto ci wapnia, 

o Druzno ma wyj tkowy charakter, 

(wysoka trofia i post puj ca eutrofizacja, silna przemiana materii). Jednocze
uzno prowadzi szlak 

eglowny od uj skiego do rzeki Elbl g. W opracowaniu monograficznym153

stwierdzono wyst powanie nast puj gorz, kara  pospolity (Carassius 
carassius), kara sy (Gobio gobio anka (Rhodeus sericeus), 
leszcz, kr , wzdr ga (Scarinius erythrophthalmus Leucaspius delineatus), 
ukleja (Alburnus alburnus), koza (Cobitis taenia), szczupak (Esox lucius), oko , jazgarz, sandacz. 

puje tak e tro  w drowna (Salmo trutta trutta), stynka 
 tak e: ciosa, bole  (Aspius aspius), ja  (Leuciscus idus), kle

(Leuciscus cephalus), karp (Cyprinus carpio Ctenopharyngodon idella), sum europejski 
(Silurus glanis), mi tus (Lota lota) oraz stornia. Podstawowymi zagro eniami dla rodowiska 
przyrodniczego jeziora Druzno s  procesy eutrofizacji zbiornika oraz pojawienie si  obcych 

rdzanych w Zalewie Wi lanym. 
lanego 

g do typu nieokre lonego (0) zaliczane s  nast puj ce JCWP w rejonie 
analizowanego przedsi wzi giello ski. 
Wykazuj  one cechy zbli one do opisanych wy ej dla rzeki Elbl  s  silnie 

ytkowane jako drogi wodne, znajduj  si lanego i 
wykazuj st uznawany za istotny szlak 
w gorza. 
 Rzeki: D a ski zaliczane s  do typu 
abiotycznego nr 17: Potok nizinny piaszczysty. S  to potoki o umiarkowanym nurcie i piaszczystym 

, rednio natlenion  wod . Potoki tego typu nale  do krainy leszcza i 
zasiedlane s  przez grupy ekologiczne ryb reofilnych i nie wykazuj cych preferencji odno nie 
                                               152
153 Nitecki 2013 red. 
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pr dko ci nurtu, z przewag erystycznymi 
dla tego typu s sy, koza, ja , ciernik, cierniczek (Pungitius pungitius anka, 

, oko , kr p, towarzysz  im cz Lampetra 
planeri), liz (Barbatula barbatula) i jelec (Leuciscus leuciscus). Znaczn  rol  w 

miejsca erowania i rozrodu wi kszo  ocen
ekologicznego w oparciu o ichtiofaun

isk. 
Istotna jest te  dro no
istotn drownej154. 
 Rzeki: Grabianka i Stradanka zaliczane s wirowy, za  dolne 

nizinnych o wirowym substracie dennym zdominowane s  przez organizmy przystosowane do 
wi kszych pr dko ci nurtu i umiarkowanej temperatury wody, wykazuj ce stosunkowo wysokie 
wymagania tlenowe. Flora i fauna tych rodowisk zwi zana jest z kamienistym lub wirowym 

 miejsca erowania i rozrodu wi kszo ci 
wirowo-piaszczystym dnie, do  wartkim nurcie i umiarkowanie 

 przewa nie do krainy brzany i zasiedlane s  przez takie gatunki ryb jak: 
brzana (Barbus barbus), winka (Chondrostoma nasus), certa, kle

g potokowy (Salmo 
trutta fario). Stanowi  one tak
atlantycki, tro  w drowna oraz certa, o ile zachowana jest dro no  morfologiczna do morza i 
niezmienione warunki morfologiczne i hydrologiczne na tarliskach. Na wysok  ocen

liwych na niedobory tlenu oraz na 
 dro no

ka i Bauda s drownej155. 
Gatunki chronione 
Gatunki ichtiofauny chronione w Zalewie Wi lanym i rzece Elbl g w ramach sieci Natura 2000 
opisano w rozdziale 7.8. 
6.7.4. Teriofauna  
Zatoka Gda ska 

W wodach Zatoki Gda skiej wyst puj
- szarytka morska (foka szara) Halichoerus grypus fabr. (najcz ciej i najliczniej spotykana156), 
- foka obr czkowana Phoca hispida

a157), 
                                               154
155
156
157 http://hel.hel.univ.gda.pl,  
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- foka pospolita Phoca Witulina (w wodach Zatoki i na polskim wybrze u odnotowywane s
pojedyncze osobniki158), 

- mor win Phocaena phocaena L. (stwierdzany rzadko w wodach Zatoki159). 
Z uwagi na relatywnie niewielk  frekwencj

rejestracj  zapewnia jedynie zbieranie danych przez bardzo du  liczb c ne 
nym czasie. Istniej  udokumentowane obserwacje szarytki (lub fok jako 

rodzaju) w rejonie planowanej inwestycji, a  po wschodnie kra ce Mierzei Wi lanej, a nawet 
w obszarze Zalewu Wi  w bazie prowadzonej 
przez Stacj  Morsk  Uniwersytetu Gda skiego w Helu160 wspieranych przez WWF Polska161. 
W tabeli poni . 
Tabela 6.20. Stwierdzenia fok w wodach Zatoki Gda skiej - w rejonie przedsi wzi cia oraz na Mierzei Wi lanej w latach 2015 - 2017 

Lokalizacja  Rok stwierdzenia Opis  
Piaski  2017 obserwacja ywej szarytki na pla y 

martwa szarytka morska na pla y 
ywa szarytka morska na pla y 

2016 martwa foka obr
martwa szarytka morska na pla y  
martwa szarytka morska na pla y  

2015 obserwacja szarytki  
obserwacja samca szarytki  

obserwacja foki odpoczywaj cej na pla y 
obserwacja szarytki  

obserwacja samca szarytki  
obserwacja samca szarytki odpoczywaj cego na pla y 

Krynica 
Morska 

y 
y 
y 
y 

2015 obserwacja samicy szarytki odpoczywaj cej na pla y 
cej w morzu 

obserwacja foki 

Przebrno 2017 obserwacji szarytki znalezionej na pla y 
2015 obserwacja foki pospolitej  

Skowronki 2015 martwa foka na pla y 
y 

                                               158
159 Pawliczka 2013 160 http://www.fokarium.pl 161 Pawliczka 2012 
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2015 obserwacja szarytki  
K ty Rybackie 2016 martwa szarytka morska na pla y 

rony http://www.fokarium.pl 
Foki pojawiaj  si  okresowo przy brzegach Zatoki Gda skiej, stwierdzane sporadycznie na 

pla ach Mierzei Wi lanej162. W zgromadzonej bazie dominuj  raporty dotycz ce szarytek. Najwi cej 

potwierdzono dot d rozrodu tego gatunku na polskim wybrze u163. Jak wynika z powy szej tabeli, 
najwi cej stwierdze

Badania mor dzynarodowego 
projektu SAMBAH164 polegaj ce na stacjonarnej rejestracji podwodnej d wi
mor wi ki mor
miejscach i czasie ich wyst powania, a tak e liczebno ci populacji165 eniem projektu 

, daj cych podstawy do okre lenia 
 w wodach krajowych pod k tem 

166. W wyniku bada  stwierdzono wyst powanie 
(rys. 6.21). Populacja wschodnia - ok. 

ym obszarze, obejmuj  rejon Zatoki Gda skiej. 
, prawdopodobie stwo zarejestrowania w rejonie Zatoki Gda skiej detekcji wynosi  

0 - 1% w sierpniu (przy maksymalnych warto ciach 50-60%) i 10 - 30% w lutym. Populacja pd.-
zach. jest w okresie letnim du o bardziej zag szczona, na mniejszym obszarze, z liczb
wynosz c  ok. 20 000, z prawdopodobie stwem detekcji wynosz cym tam 90 - 100%167.  
Nowy wiat 

alizacji Nowy wiat (tab. 6.18).  
Skowronki 

wszystkie w 2015 roku (tab. 6.20). Dwie spo

                                               162 http://www.fokarium.pl 163 Pawliczka 2013 164 Static acoustic monitoring of the Baltic Sea harbour porpoises 165 LIFE+ SAMBAH project 2016 - www.sambah.org; Ocena stanu ochrony mor166 Pawliczka 2013 167 www.sambah.org 
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Rysunek 6.24. Prawdopodobie stwo detekcji mor wina zwyczajnego latem (maj-pa dziernik) 
i zim  (listopad-kwiecie ) 

LIFE+ SAMBAH project 2016. Final report covering the project activities from 01/01/2010 to 30/09/2015. 
Reporting; Date: 29/02/2016. http://www.sambah.org/SAMBAH-Final-Report-FINAL-for-website-April-
2017.pdf

Mierzeja Wi lana 
Drobne ssaki l dowe  

iach badawczych (Piaski, 
Przebrno, Nowy wiat, Skowronki), w zasi
wariancie. Pierwsz  inwentaryzacj  przeprowadzono we wrze niu i pa

czych prowadzono w lipcu i sierpniu 

ki. 
Podczas inwentaryzacji przeprowadzonych na Mierzei Wi lanej na 4 powierzchniach 

pierwszej 

394 osobniki nale
Apodemus agrariusz, nornik bury Microtus agrestis Sorex minutus w 2011 r.

natomiast w 2012 r.: mysz le na Apodemus flavicollis, mysz polna Apodemus agrarius i 
nornica ruda Myodes glareolus 

gatunkowo i ilo ciowo siedliskiem drobnych 
no najwy sz redni

li ciasty z dominacj szy ilo ciowo spo
Nowy wiat 

Uzyskano tu najni sze warto ci wska norodno ci gatunkowej 
 najubo szym siedliskem szuwarowym, gdzie 
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odnotowano najni sz  najni sz  liczb norodno ci 
wiecie badylarka. 

W borze w omawianej lokalizacji nie schwytano adnego zwierz
Skowronki 

ci  co Piaski, 
nikiem 

norodno nego stwierdzono w 
Skowronkach najwi ksz  liczb szy wska
osi gn nie najwy sz  warto

 najwi ksz  liczb
najwy szym wska norodno

rednie i du e ssaki l dowe 
 Badania prowadzono na czterech powierzchniach badawczych (Piaski, Przebrno, Nowy 

wiat, Skowronki), w zasi  Pierwsz
inwentaryzacj  przeprowadzono w okresie sierpie  - pa
kolejn ), letnim (lipiec-sierpie ) i jesiennym (pa dziernik-

 o 
tropienia, obserwacje bezpo rednie oraz rejestracj  fotograficzn .  

rednich i du
badanych powierzchniach na Mierzei Wi ciej i najliczniej 

Sus scrofa, daniela Dama dama i sarny Capreolus capreolus. 
Lis Vulpes vulpes i zaj c szarak Lepus europeus
powierzchniach, chocia  zazwyczaj obserwowano pojedyncze ich lady, z wyj tkiem Przebrna, 
gdzie stwierdzono obecno  automatycznej rejestracji 
z u

wyst powanie stwierdzono na powierzchni Nowy 

nicowanie gatunkowe mi

zaliczonych do kategorii rednich i du  stwierdze  zamieszczone jest 
 o teriofaunie omawianego obszaru s  wyniki 

z licze
eglugowego. Dane z lat 2011 oraz 2012 zamieszczono w 

ne listy stwierdzonych podczas 

powania cie ek zwierz t i oceny 
stopnia ich wykorzystania dla ka dej powierzchni, przedstawiono koncepcj  przebiegu 
najwa e ssaki (daniele, sarny i dziki) 
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przebywaj letnie cie
kopytnych na wszystkich powierzchniach biegn  najwy szych wzniesie  ci gn cych si  w 
centralnej cz stkich lokalizacjach.  
Nowy wiat 

Odnotowano najwy sz  liczb  z najwy
nicowanie gatunkowe pomi

Odnotowano drug  najwy sz  liczebno
 ni sza od najwy szej liczebno ci - 132 w Przebrnie, a niewiele wy sza od 

niono dwa najwa niejsze lokalne 
szlaki w  z topografi  terenu. Przebieg lokalnych 

Skowronki 
W wyniku tropie  odnotowano na powierzchni najni sz norodno rednich i 

du
najni sz sz stwierdzonych 

niono dwa najwa niejsze lokalne szlaki w
pokrywa si  z topografi anej powierzchni 
przedstawiaj mapa 15, str. 222). 
Nietoperze 
 Badania chiropterofauny prowadzono na czterech powierzchniach badawczych (Piaski, 
Przebrno, Nowy wiat, Skowronki), w zasi
wariancie. Pierwsz  inwentaryzacj  przeprowadzono w okresie sierpie , wrzesie
str. 267-282), kolejn

nictwa 
onych w strefie buforowej planowanej 

transektach i punktach wykonano tak

detektorowych wykazano obecno , str. 273; 

Nyctalus noctula, karlik wi kszy Pipistrellus nathusi oraz karlik drobny 
cej ni

 stosunkowo liczne stwierdzenia na Mierzei karlika drobnego, 
kszo

rzadszym i bardziej lokalnym ni nie dominuj
zarazem bardzo niskim udziale karlika 

malutkiego, stanowi ewenement na Pomorzu i w skali p ci Polski. Jest gatunkiem 
stenotypowym - o bardzo w skich preferencjach siedliskowych, w zwi zku z tym jest znacznie 
bardziej wra liwy ni
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Zalewu Wi
Myotis spp eruj  nad lustrem wody.  

towano obecno
kszego. Pi  z ostatnich 

 w okresie godowym (powi kszone j liniankowe), co oznacza, e 
 rol

wi ksze s  bardzo przywi
168

( wiadcz

potwierdzono wyst tano karmi c  samice. 
Podczas pierwszej tury bada ksz norodno  gatunkow  notowano w 
Przebrnie, najwy sz  aktywno  nocn .9) 
najwi ksz  liczb

punktach to w Piaskach 
zarejestrowano najwy sz  aktywno . 

Mierzeja Wi lana stanowi wa cych 
kszy169. W okresie wiosennym, na punkcie 

zlokalizowanym na skraju lasu (w lokalizacji Piaski) zarejestrowano podwy szon  w stosunku do 
nego, borowca wielkiego i karlika 

wi kszego. Dwa ostatnie gatunki odbywaj  sezonowe w ci. Mo liwe, e 
wi kszo  rejestrowanych nietoperzy w tym okresie to osobniki migruj ce. Na uwag  fakt 

w mopka. Jest to gatunek wcze niej nie 
notowany na obszarze Mierzei Wi lanej. Mo na przypuszcza , 
przemieszczaj ce si  na zimowiska nie zwi zane z badanym obszarem. 

Informacje o chiropterofaunie Mierzei Wi lanej mo  o dane zgromadzone w 
bazie Parku Krajobrazowego Mierzei Wi lanej170, gdzie prowadzone s  regularne badania 
chiropterologiczne obejmuj zynek 
l
inwentaryzacji, s  doniesienia o obecno  2 koloni rozrodczych nocka Natterera Myotis Nattereri, w 
okolicach Przebrna i le
nocka rudego Myotis daubentoni

nego Eptesicus serotinus (w okolicach Krynicy Morskiej), karlika drobnego Pipistrellus 
pygmaeus wierdzono 
karlika wi kszego Pipistrellus nathusi
Skowronek; 3 kolonie rozrodcze w okolicach Przebrna), borowca wielkiego Nyctalus noctula
(rozradzaj cy si  we wszystkich badanych miejscach, gacka brunatnego Plecotus auritus (kolonie 
rozrodcze w skrzynkach w okolicach Przebrna) 

                                               
168 Sachanowicz i Ciechanowski 2008 
169 Jarzembowski 1999; Jarzembowski 2003 170 http://parkmierzeja.pl 
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171, podczas bada
detektorowych, poza stwierdzanymi podczas inwentaryzacji
echolokacyjne mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus Myotis 
dasycneme no
bardzo wysoka, co wskazuje, e Zalew Wi
rol  wa nego erowiska nietoperzy, poluj cych na liczne owady, przechodz
wodach. 
Nowy wiat 
 W lokalizacji odnotowano jedn  z najmniejszych warto
1.7) i drug  najni sz  liczebno w na 

tu najni sz  aktywno  nietoperzy. Obszar 
 najni tab. 57, str. 247).  

spo  Czerwonej Ksi dze Zwierz t (VU - 
zagro ony wygini lanej. Zanotowane 

cymi, nie maj cymi silniejszego zwi zku 
z badanym terenem, gdy c wielki czy karlik 
wi kszy. Nie stwierdzono podczas kolejnej tury bada
tak e jego rozrodu.  
Skowronki 

W pierwszej turze bada i 
odnotowano jedn  z najni szych warto  1.9), w 

 
wyra nie wy sz  aktywno

gatunku na obszarze Mierzei Wi lanej. 
 najwy

tab. 57, str. 247).  
Waloryzacja badanych powierzchni na Mierzei Wi lanej w aspekcie teriofauny  

, 1.9), a tak e przegl du danych 
literaturowych w poni szej tabeli oceniono warto  przyrodnicz
aspekcie teriofauny (malej co): 

Tabela 6.21. Waloryzacja badanych powierzchni na Mierzei Wi lanej w aspekcie teriofauny 
Waloryzacja  Lokalizacja Opis  

++ Skowronki
ajmniej 

y 
Podczas kolejnej inwentaryzacji na powierzchni stwierdzono tu jednak 
najwy sz  liczb

                                               171 Sprawozdanie zbiorcze dla obszaru Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana 
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+ Nowy wiat 
wiat i Skowronki. Potwierdzono 

wyst orowiaczka, 
 rozrodu czy 

cji wykazano 
najmniejsz  wag  tej lokalizacji spo

Nale y mie  na uwadze, e w przypadku rednich i du
one wykorzystywa  si  na du  mocno 
zwi zane z dan  lokalizacj . 
Zalew Wi lany 

W wodach Zalewu Wi lanego stwierdzano wyst
czkowanej) oraz mor wina. Ssaki przedostaj  si  przez Cie nin

 w poszukiwaniu pokarmu. Najwi cej doniesie  (do kilku w roku) dotyczy stwierdze
szarytki172, doniesienia o foce obr czkowanej s  incydentalne173 tane w 
sieciach rybackich, znajdowano szcz tki b d  osobniki dryfuj ce w wodach i odpoczywaj ce na 
brzegu174. Dotychczas obecno  w wodach Zalewu Wi lanego mor
obserwacj  m od brzegu175.  

Przypadki te dowodz  zdolno lanego przez te zwierz ta, cho
s  to zdarzenia sporadyczne. 
Rzeka Elbl g 
Ssaki l dowe 

cznie wykonano 14 kontroli 
obejmuj  powierzchni  badawcz

ywno ci i 
 Tropy lub lady erowania/wyst powania 

obserwacje dotycz ce wydry oraz bobra europejskiego zgromadzone w okresie zimowym 
nych godzin 

nocnych. Obserwacje bezpo rednie prowadzono w trakcie wszystkich kontroli na powierzchni 
badawczej.  

Na terenie powierzchni badawczej, podczas przeprowadzon
78-86) odnotowano obecno :  

Mustela nivalis ci powierzchni 
badawczej, na 3 stanowiskach, 

- gronostaja Mustela erminea ci powierzchni badawczej, na 
2 stanowiskach, 

                                               172 http://www.fokarium.pl, www.hel.ug.edu.pl   173 http://naukawpolsce.pap.pl, http://dziennikelblaski.pl 174 http://www.fokarium.pl 175 Ocena stanu ochrony gatunku mor
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- wydry europejskiej Lutra Lutra rodkowej cz ci powierzchni 
badawczej, na 4 stanowiskach, 

- je a wschodniego Erinaceus roumanicus  kolizji 
drogowej znaleziono w Nowakowie, 

- bobra europejskiego Castor fiber - zgryzy i lady obecno ci 
rzeki Elbl g, na 12 stanowiskach, 

Sorex araneus ej 
cz ci powierzchni badawczej, na 5 stanowiskach, 

- rz sorka rzecznego Neomys fodiens - notowany jedynie w pobli u Nowakowa, na 2 
stanowiskach, 

- kreta europejskiego Talpa europea ci rzeki Elbl g, na 12 
stanowiskach 

Nietoperze 

odcinka rzeki Elbl g obj tego inwestycj . Informacje o nietoperzach gromadzono wykonuj
rozpoznanie terenu pod k tem wyst
prowadz yciu detektora ultrad wi c wywiad 
z mieszka chodni brzeg rzeki, 

dniaj  stosowanego 
detektora ultrad wi enie ultrad wi kszo
nietoperzy, mo na uzna , e badania obj rednie s siedztwo, oraz 

redni  obserwacj cznie z 
budynkami i drzewami znajduj cymi si  na brzegach rzeki. Obserwacje zabudowa  i drzew na 

lenie czy znajduj  si  w nich kolonie letnie nietoperzy lub mog
znajdowa  si  zimowiska tych zwierz t. 

Na terenie obj tym inwentaryzacj  co najmniej 
elki Nyctalus noctula, ny 

Eptesicus serotinus oraz karlik wi kszy Pipistrellus Nathuli. Licznie wyst  karlik drobny 
Pipistrellus pygmeus Myotis sp. reprezentowane w wi kszo ci 
prawdopodobnie przez nocka rudego Myotis daubentonii. Nielicznie odnotowywano karlika 
malutkiego Pipistrellus pipistrellus (3,8 %) i borowiaczka  Nyctalus leisleri (0,7 %). Karlik malutki, 
cho  nale puj cych w naszym kraju, na kontrolowanym 

 jego aktywno  odnotowano we wszystkich 
sto rejestrowano aktywno  karlika drobnego. 

 nieregularnie. Jego obecno  zarejestrowano tylko nad wod
odcinkach i punktach. Aktywno  tylko nad wod . 

Miejscami o najwy y szej 
aktywno ci nietoperzy, a tym samym miejscami najatrakcyjniejszymi b ska oraz 
rzeka Elbl g na wysoko ci zabudowa  Nowakowa. Aktywno

, bardzo 
wysok  aktywno ci  miejscami regularnego i licznego 
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erowania i przemieszczania si  tych zwierz t. Pierwsze nad wod  borowce - ich 
wczesna obecno nych) zwi zana jest z obecno ci
zabudowaniach Nowakowa i w okolicy. Najmniej atrakcyjnym dla nietoperzy fragmentem rzeki 

 otoczony polami i nieu ytkami fragment od Nowakowa do oczyszczalni 
Przeloty i  na polach rozci gaj cych si
zachodniego brzegu rzeki, jednak aktywno  nad wod sza ni  nad polami lub 
zabudow  wsi. Zaobserwowano regularne wieczorne wyloty z zabudowa  Nowakowa oraz porann
aktywno
wykorzystywanych przez niewielkie, licz wek 
letnich nie zaobserwowano w drzewach rosn cych na brzegu rzeki.  

Rozpoznanie terenu pod k tem wyst
akich jak: ziemianki, 

wolnostoj ce du
brzegu rzeki znajduje si e piwnice w wi kszo ci nie 

w budynkach hibernuje 
zazwyczaj od kilku do kilkunastu nietoperzy, obiekty te nie maj  wi c istotnego znaczenia jako 

e nie planuje si  wyburze  w zwi zku z planowanym przedsi wzi ciem. 
Zatoka Elbl ska i rzeka Elbl g stanowi  regularne, atrakcyjne erowisko oraz tras

dobowych przemieszcze  - lokalny korytarz ekologiczny nietoperzy. Wi kszo  stwierdzonych tu 
ta te wykazuj  du  plastyczno  w dostosowaniu si  do 

zmian w krajobrazie i funkcjonowania w miejscach silnie
Trzy spo nale
odbywaj cych w  to: karlik wi kszy, borowiec wielki i borowiaczek. 
Poniewa  Mierzeja Wi lana i  karliki wi ksze i z du ym 
prawdopodobie  borowce wielkie nie mo na wykluczy , e zjawisko to nie ma 

 na kontrolowanym terenie.  
Dane dotycz ce chiropterofauny omawianego obszaru mo  o informacje z 

bada 176 w s siaduj ci 0,6 
km) z planowan  inwestycj  Parku Krajobrazowym Wysoczyzny Elbl
wyst powania na terenie parku co najmniej dziesi
licznie mopka Barbastella barbastellus czniku II Dyrektywy Siedliskowej). 
Jest to gatunek bardzo rzadki na Pomorzu Gda skim, za cie i najbli szych mu 

(wi kszo e 
stare bukowe lasy Wysoczyzny s  wa n  ostoj  rozrodu tego gatunku. Wa nym doniesieniem 
podczas bada
Eptesiocus nilssonii. W Polsce wyst puje on najcz ci kraju. W 
okolicach Gda ska stwierdzany wcze

erwszy.  

                                               176 sku,     http://magazyn.salamandra.org.pl 
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6.7.5. Herpetofauna  
Mierzeja Wi lana 

Prace inwentaryzacyjne prowadzono na czterech powierzchniach badawczych (Piaski, 
Przebrno, Nowy wiat, Skowronki), w zasi

liwych 
miejscach, potencjalnego ich wyst powania. Pierwsz  inwentaryzacj  przeprowadzono w sezonie 

 inwentaryzacj  na 4 powierzchniach badawczych 
r. 169-176). Za stanowisko przyj to zbiornik 

ono obecno , w 
du na specyfik  siedliskow

umo  podstawowych wymaga
ci tekstowej s dej z 4 badanych 

bezpo cych w zbiornikach, poszukiwanie 
ne i 

rozpoznawane na podstawie cech zewn
konieczno

cej powierzchnie, a tak e intensywnie 
u ytkowane drogi le eje d aj ce pojazdy 

to nast puj ce klasy liczebno ci: 

W trakcie prac inwentaryzacyjnych stwierdzono wyst cznie co najmniej 
Bufo bufo, aba wodna Rana kl. 

esculenta, aba mieszka R. ridibunda i aba trawna R. temporaria
ycia 

zwi zana z wod , tote cznie w wodach Zalewu Wi lanego oraz w 
ednak widywane 

 w du
aba moczarowa i cz sto spotykane 

ci Mierzei Wi czaj c w to tereny le ne, a w przypadku ropuchy szarej 
 wymienione wy ej gatunki 

lanego i na zalanych wod kach i w rowach 
melioracyjnych polderu Przebrno, a w przypadku  w 
s siaduj  wyst puje stoj
 Na badanym obszarze stwierdzono wyst
zwinki Lacerta agilis, jaszczurki yworodnej Lacerta vivipara, padalca zwyczajnego Angius fragilis, 
zaskro ca zwyczajnego Natrix natrix i mii zygzakowatej Vipera Berus powanie 
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 w du ej mierze do 
nych polan i 

zr l du pomi dzy lasem a brzegami 
Zalewu Wi lanego, najlepiej rozwini
jaszczurek zwi
Wi siedliskach, przy czym najcz ciej na 

nych zr bach i polanach. Zaskroniec zwyczajny, jako gatunek zwi zany bezpo rednio z 
wod  w bardziej suchych 
biotopach, takich jak ne polany, podobnie jak 

Wszystkie stwierdzone gatunki s  pospolite w skali kraju177, nale
typowych dla tego regionu i dost nie 

u badanego obszaru. Pod wzgl dem ilo ciowym 
ardzo nieliczne (np. jaszczurka yworodna, 

 nizinnej cz ci kraju gatunki te s
powanie aby 

regionie gda skim ogranicza si nie obszaru Mierzei 
Wi lanej178.  
Nowy wiat 

Stwierdzono tu wyst powanie wszystkich 5 odnotowanych podczas bada
.7, str. 189). Klasy 

liczebno sze (A), lub drugie najni sze (B), najni sze 
spo

ch 

sz  Piaski) ocen  w waloryzacji zoologicznej w aspekcie 

Skowronki  
Stwierdzono tu wyst powanie wszystkich 5 odnotowanych podczas bada

.7, str. 189). Klasy 
liczebno sze (A), lub drugie najni

Waloryzacja badanych powierzchni na Mierzei Wi lanej w aspekcie herpetofauny  
nice pomi  du e, a wyra nie pod wzgl dem 

nia si  jedynie lokalizacja w Przebrnie, ze wzgl du na du
norodno

                                               177 ski i Rafi ski 2003 178 Bartel i inni 1995 
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ci Mierzei). Jako najmniej warto ciowe natomiast okre li  mo na warianty Nowy 

Rzeka Elbl g 
cznie wykonano 

14 kontroli obejmuj  powierzchni  badawcz . Podczas prac terenowych 
obszar bada  u yciem GPS wszystkie 

 przej
ab, 

ropuch oraz traszek przeszukiwano przede wszystkim obni  oraz rowy 
e cech zewn

godowych. Poza sezonem l gowym, w okresach deszczowej pogody i du ej wilgotno ci powietrza, 
mi w reprezentatywnych fragmentach 

obecno
uznano tak e siedliska, w obr du. 

Podstawow  metod lnego 
wyst  uwag  zwracano na obszary o mniejszej 

szej intensywno ki, pastwiska, 
obrze
wyszukiwano lady wyst tki zwierz t zabitych przez 
pojazdy na drogach. Aby unikn , za 

cyklu 
np. pobocze drogi, zr ka.  

Na obszarze bada  stwierdzono wyst
 traszki zwyczajnej Lissotriton vulgaris - ci 

powierzchni badawczej,
 ropuchy szarej Bufo bufo - pospolity gatunek stwierdzany we wszystkich l dowych 

cz ciach powierzchni badawczej,
aby trawnej Rana temporaria - pospolity gatunek, stwierdzany we wszystkich l dowych 

cz ciach powierzchni badawczej,
 grupa ab zielonych Rana kl. esculenta zana z siedliskami 

wodnymi) - pospolity takson stwierdzany we wszystkich cz ciach powierzchni 
badawczej, bardzo liczny w przybrze nej cz ci Zatoki Elbl skiej,

 jaszczurki zwinki Lacerta agi lis ci 
powierzchni badawczej, 



EKO-KONSULT 

200 

 jaszczurki yworodnej Zootoca vivipara
cz ci powierzchni badawczej, 

 zaskro ca zwyczajnego Natrix natrix - stwierdzany w wielu miejscach na powierzchni 
badawczej, pospolity. 
Gatunkiem obj tym ochron  w obr  planowane 

przedsi wzi cie mo e by szaru PLH280007 
Zalew Wi lany i Mierzeja Wi
6.7.6. Bezkr gowce 
Zatoka Gda ska - makrozoobentos 

w strefie przybrze nej Zatoki 
Gda terech stanowiskach (Skowronki, Nowy 

wiat, Przebrno i Piaski), w pasie o szeroko
boko ci 2, 5 i 8 m. Dla ka dej z 

boko lono liczb  i liczb
redni  liczebno  na 1 m2 dna i struktur  dominacji (w % liczebno ci). 

Obliczono te  warto ci wska nicowania (dla liczebno
le cych do 13 

Mya arenaria
ci 1 cm. Stosunkowo du y na ka dym 

liczebno  dennej makrofauny bezkr boko ci . Struktura dominacji 
dennej makrofauny bezkr boko

 struktury dominacji makrofauny bezkr gowej 
boko ci nowiskach, 

boko  dennej 
makrofauny bezkr jwi ksz  liczb

, wyra nie ni sz  dla stanowiska Piaski. 
Natomiast wska norodno ci Shannona, informuj

dzy gatunki (a wi sz  warto  osi gn
na stanowisku Piaski, natomiast najni sz  dla stanowiska Skowronki. 

Makrofauna denna badanej cz ci Zatoki Gda skiej jest dosy  jednolita i uboga jako ciowo. 
Prawdopodobnie zwi

 to 
drobny boko ci 2 m) i szcz boko ci 5 i 8 m). 

e uniemo liwia wyst
na badanych stanowiskach gatunki (Hediste diversicolor, Marenzelleria neglecta, Corophium 
volutaor, Macoma balthica i Mya arenaria) s ne przejawy antropopresji179. Trzeba 
przy tym pami ta , e si  zmienia  z roku na rok, co stwierdzono 
                                               179 mudzi 011, Warzocha 2011 
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m.in. w Zatoce Gda skiej180 Mya arenaria, dominuj cy na badanych stanowiskach 
boko ci charakteryzuje si ci181

 Denna makrofauna bezkr gowa przybrze nej cz ci Zatoki Gda skiej jest bardzo uboga 
taksonomicznie. Nie stwierdzono obecno
gatunki inwazyjne lub/i odporne na zanieczyszczenia. W Zatoce Gda skiej jest to wieloszczet 
Marenzelleria neglecta. Liczebno  makrofauny dennej jest najni sza na stanowisku Piaski, 

nice pomi arto ci wska nika 

wiat i Skowronki w Zatoce Gda skiej, w aspekcie 
makrozoobentosu, nale y uzna
Mierzeja Wi lana 

Inwentaryzacj  bezkr
(Piaski, Przebrno, Nowy wiat, Skowronki), w zasi
wariancie. Pierwsz  inwentaryzacj

norodno  taksonomiczn  sztucznie wyodr bnionej jednostki 

zbadanie mo
ukierunkowaniem prac na zdobycie informacji o wyst puj cych gatunkach cennych przyrodniczo - 
chronionych, sporadycznie b d  rzadko spotykanych w kraju i/lub w regionie. Kolejn
inwentaryzacj  na Mierzei Wi lanej przeprowadzono w okresie od maja do pa dziernika 2012 r. 

du chrz szczy 
Coleoptera, ponadto w badaniach uwzgl dniono motyle dzienne (Lepidotera: Rhopalocera) oraz 

wyst powania zmieraczka pla owego, a tak
k tem jego wyst powania, dla ka pach ok. 

k  warstw  piasku i liczono znajduj ce si  w 
e wiosennym (maj) i w okresie letnim, kiedy 

w populacji obecne s  ju
pla y w strefie zalegania wyrzuconej na brzeg ro linno

wy szej aktywno ci ruchowej tego gatunku, co wi e si  z wi ksz  wykrywalno ci . 
W wyniku bada bezkr

1.9, tab. 17, str. 137). Najwy  chrz szcze Coleoptera
 podstaw szcze 

to jeden z najliczniejszych w gatunki rz cy si  ogromn
norodno ci  pod wzgl dem biologii i ekologii reprezentuj du nale y 

 pierwotnych. W
                                               180 Osowiecki 1998, 1999, 2000 181
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bezkr chrz szczy umieszczonych na 
Czerwonej Li cie Zwierz t Gin cych i Zagro onych w Polsce182, (3 gatunki silnie zagro one - EN i 6 

onych). Odnotowano w terenie  b d  odnaleziono w literaturze 
informacje o wyst powaniu innych ni y, 6 

k wymyk szarawy Arctosa cinerea. Spo
ach 

wszystkich powierzchni stwierdzono do  stabilne populacje cennego przyrodniczo zmieraczka 
pla owego Talitrus saltator. W szuwarach Zalewu Wi lanego, wyst puje pijawka lekarska Hirudo 
medicinalis Unio pictorum.  

Mierzeja Wi puj nicowane siedliska. Do najbardziej 
charakterystycznych zgrupowa  nale y fauna halofilna zasiedlaj e i wydmy na 

li nad brzegiem Zalewu Wi lanego183. Na pla ach 
wyst owy Talitrus satator. Mierzeja Wi lana, 
pomimo wysokiego zanieczyszczenia pla , wykazuje najwy sze, a przy tym wzgl
liczebno ci zmieraczka pla owego spo u, 
pomimo obserwowanego wyra nego spadku zag szcze  i zmniejszania si  liczby stanowisk od lat 
1950-70184 cznie w pa li stwierdzono dwa bardzo rzadkie halofilne 
chrz Oedemera croceicollis (lokalizacja Przebrno i Piaski) i Quedius balticus (lokalizacja 
Skowronki).  
Zmieraczek pla owy 

Na pla ach wszystkich powierzchni stwierdzono do  stabilne populacje zmieraczka 
pla owego Talitrus saltator tego cz ciow  ochron  gatunkow  zgodnie z 
Rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierz t (Dz.U.2016.2183) oraz wymienionego na Czerwonej Li cie HELCOM. Gatunek ten 
odgrywa bardzo wa n  rol  w ekosystemie pla . Od ywiaj c si  martw  materi  organiczn , 
pomaga w naturalnym procesie oczyszczania si  pla , stanowi tak e 
siewkowych. Zmieraczek zamieszkuje pla

na kolejnych transektach w ramach tej samej powierzchni wykazuje du  zmienno
19, str. 168) w zwi zku z tym, na podstawie zebranych danych, uznano za bezcelowe dokonywanie 

tem liczebno ci tego gatunku.  
Dane o tym gatunku mo  przeprowadzonych w 

2014 roku185 giem obj e Mierzej  Wi lan
Stanowiska zmieraczka pla owego stwierdzono na pla
z wyj tkiem odcinka pla y na wysoko ci Krynicy Morskiej.  
                                               182 ski 2002 183 Gutowski i in. 2004 184 W185 Transprojekt Gda ski Sp. z o.o. 
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Rysunek 6.25. Lokalizacja profili badawczych zmieraczka pla owego Talitrus saltator wraz ze stwierdzeniami 
ski Sp. z o.o. 

Nowy wiat 
 Odnotowano tu drug  najni sz  liczb sz
liczb ej Listy - Demetrias imperialis (VU), 

letowy Carabus violaceus jednak dwa bardzo 
rzadkie chrz Negastrius arenicola i Harpalus marginellus (uwa
Polsce znany tylko z jednego stanowiska186 niaj cym gatunkiem dla lokalizacji 
Nowy wiat jest wyst puj cy tutaj na skraju pla k wymyk szarawy Arctosa 
cinerea k ten jest gatunkiem rzadkim 

dzany dot d na Mierzei Wi lanej. 
Odznacza si  du  wra liwo ci  na zmiany rodowiska. Nie stwierdzono obecno ci tego gatunku 

Skowronki 
 Stwierdzono drug  najwy sz  liczb
najwy sz  liczb Euconnus denticornis i E. 
hirticollis (EN), Demetrias imperialis, Odacantha melanura i Ceutorhynchus barbareae (VU) 
i Broscus cephalotes (DD). Odnotowano wyst

dziej interesuj cym pod wzgl dem 
lanego. 

Stwierdzono tu rzadkie chrz szcze. Wartym uwagi gatunkiem jest Q. balticus, kusak b d cy 
prawdopodobnie halofilem, zwi zany z siedliskami bagnistymi i torfowiskami na pobrze ach 

autora tego opracowania z okolic Rewy nad Zatok  Puck 187. 
Waloryzacja badanych na Mierzei Wi lanej powierzchni w aspekcie bezkr
                                               186 Burakowski i in. 1974 187 Komosi ski 2001 
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tab. 18, str. 166) w poni szej tabeli 
oceniono warto  przyrodnicz
(malej co): 

Tabela 6.22. Waloryzacja bezkr lanej 
Waloryzacja  Lokalizacja Opis  

+++ Skowronki  
Charakteryzuje si  bardzo wysokimi walorami w aspekcie fauny 
bezkr atunki 
rzadkie i 3 gatunki chronione. Do najcenniejszych siedlisk w tym 
wariancie nale li nad Zalewem Wi lanym oraz 
pas pla y i wydm na wybrze u morskim. 

+ Nowy wiat Charakteryzuje si  najni sz  liczb
pod wzgl dem wyst powania bezkr

Zalew Wi lany - Makrozoobentos 
.2012 r. w Zalewie Wi

cowej, przylegaj cej do otwartej wody strefie trzcinowiska, 
boko boko  ok. 

10-15 cm. Na ka d  trzy 
ciach kilkunastu-kilkudziesi ciu cm od siebie. 

Okre lono liczb  i liczb redni  liczebno  na 
1 m2 dna i struktur  dominacji (w % liczebno ci). Obliczono te  warto ci wska nicowania 
(dla liczebno

eriale 
Gammarus tigrinus Sexton Dreissena 

polymorpha, racicznica zmienna Dreissena polymorpha, larwy ochotkowatych Chironomidae oraz 
sk poszczety Oligochaeta nie si
najwy wiat (10), niewiele ni sza na stanowisku Skowronki i 
Przebrno, najni sza (4) - na stanowisku Piaski. Tak e na tym stanowisku najni sze warto
oba wska norodno  nieznacznie.  
 Kolejn  inwentaryzacj  makrozoobentosu na Zalewie Wi
w dniach 6  i 7 maja oraz 4 i 5 sierpnia 2016 roku na stanowiskach badawczych:  

- w polu projektowanej wyspy,  
cego (po pracach podczyszczeniowych przeprowadzonych w 

marcu 2016r., pomi ciowa, a Staw  Elbl
toru i 3 stanowiska poza torem), 

lanej do Zatoki 
Elbl

- w miejscach najwi kszej koncentracji ornitofauny w zachodniej cz ci Zalewu Wi lanego 
(jako punkty referencyjne). 

nych - w miejscach najwi kszej 
koncentracji ornitofauny w zachodniej cz ci Zalewu Wi
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. Tak e liczebno  i biomasa osi ci wy sze w stosunku do 

Rysunek 6.26. rednia biomasa makrofauny dennej w rejonie toru wodnego na Zalewie Wi lanym i sztucznej wyspy 
cznik 1.10 do niniejszego Raportu 

Rysunek 6.27. rednia liczebno  makrofauny dennej w rejonie toru wodnego na Zalewie Wi lanym i sztucznej wyspy 
cznik 1.10 do niniejszego Raportu 



EKO-KONSULT 

206 

 W polu projektowanej wyspy stwierdzono obecno  przedstawicieli podgromady 
sk poszczety oraz gromad: wieloszczety (z jednym przedstawicielem Marenzelleria sp.), owady 
(reprezentowanych przez rodzin Chironomidae), limaki (reprezentowane przez rodzin

e (reprezentowane przez Dreissena polymorpha i Rangia cuneata). 
Zidentyfikowano gatunki pochodz . 

tunkowy jest typowy dla strefy 
nieco ubo nych. Liczebno  bentofauny zarejestrowana na 

badaniami jak i danych literaturowych uznano za niskie, natomiast biomasa osi ci 
wysokie, co jest wynikiem obecno a R. cuneata. Takson ten, obcy w biocenozie Zalewu 
Wi lanego, notowany w polskiej cz ci od 2011 roku systematycznie zwi g oraz 

ci i biomasie bentofauny188. Aktualnie jest dominantem w biomasie i bardzo 
istotnym elementem liczebno ci zoocenozy dna.  
 W polu planowanego toru zidentyfikowano obecno  przedstawicieli sze

Liczebno masie, co jest wynikiem 
obecno ci R. cuneata stanowi cej 89,2% biomasy makrozoobentosu w tym transekcie. W 

o ci 
biomasy makrobentofauny na omawianym obszarze s  przeci
referencyjnym warto ci te nale y uzna  za niskie.  
 W obr bionego toru 
marcu 2016 r., badaniami obj to tak e najbli sze s bianym torze, 
zidentyfikowano obecno  przedstawicieli trzech gromad (Polychaeta, Clitellata, Insecta), a na 
s siaduj rpniu w obr bie zoocenozy 

ych samych pi ciu grup 
taksonomicznych. rednia liczebno  bezkr

 ni sze ni

Wyra e w redniej biomasie na metr kwadratowy powierzchni dna (
tab. 13, str. 25).  
 Makrofauna denna Zalewu Wi lanego jest wyj tkowo uboga, spo

okazy. Nie stwierdzono obecno  natomiast 
gatunki inwazyjne lub/i odporne na zanieczyszczenia (z nionych 

iteraturze zjawisko 
ubo krofauny bezkr gowej w Zalewie189, 

 mie
190 (Marenzelleria neglecta, Gammarus tigrinus

nicowania gatunkowego mo e by  stan rodowiska Zalewu. Dominuj ce tu gatunki odznaczaj
                                               188 Warzocha i in. 2016, Warzocha i Drgas 2013 189 Ezhova i in. 2005 190 mudzi ski 1996; Ezhova i in. 2005; Grabowski i in. 2006; Konopacka 2011a 
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si  du  tolerancj  na zanieczyszczenie nice pomi dzy stanowiskami s
nieznaczne. 
Nowy wiat 

Na stanowisku w Nowym wiecie wyra D. polymorpha, przy znacznym 
udziale larw Chironomidae oraz G. tigrinus jwi ksza 
liczb sz  liczb sz redni  liczebno /m2

Skowronki 
 tygrysi Gammarus tigrinus i larwy 

ochotkowatych Chironomidae, przy do  znacznym udziale racicznicy zmiennej Dreissena 
polymorpha y szy wska nicowania 

Rzeka Elbl g 
Podczas bada  prowadzonych na rzece Elbl g191 na 11 stanowiskach usytuowanych na 

torze wodnym podej ciowym stwierdzono wyst
2. W

Chironomidae (49%) oraz sk poszczety 
Oligochaeta (ponad 30%). Mniej licznie wyst ytki Hydrobia (ponad 12%) i 
wieloszczety Marenzelleria neglecta  3% 

ci fauny dennej. Na stanowiskach usytuowanych na rzece Elbl g stwierdzono 
wyst Oligochaeta, Gammarus sp. oraz Chironomidae larvae. Liczebno

a torze wodnym wewn trznym 
krofauny. Maksymalna 

odnotowana warto 2 poszczety Oligochaeta, 
stanowi ci makrofauny dennej w tym rejonie192. 

Fauna denna omawianego rejonu charakteryzuje si
typowym dla mulistego dna silnie zdegradowanego zbiornika193

chronionych ani rzadkich. Uboga fauna z dominacj
niekorzystne warunki tlenowe panuj ce w osadach tj. wiadczy, e rejon toru wodnego 
podej ciowego oraz toru wewn trznego w Elbl gu pozostaje w wysokim stopniu zeutrofizowania. 

Gatunki bezkr te ochron  w ramach sieci Natura 2000 to czerwo czyk 
nieparek oraz pachnica d
6.8. F NE OBSZARY W ASPEKCIE 

NORODNO CI BIOLOGICZNEJ
norodno  biologiczn norodno ci biologicznej 

(Dz.U.2002.184.1532), nale y rozumie nicowanie wszystkich 
pochodz
                                               191 Boniecka 2009 192 Boniecka 2009 193 Dubrawski i in., 1995 
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 one cz ci norodno ci w obr bie gatunku 
norodno  genetyczna), pomi dzy gatunkami oraz pomi dzy ekosystemami194.  

nych form ochrony przyrody jak i 
regulacje rodowiskowe, s norodno norodne 

cz ce je korytarze ekologiczne oraz obszary prawnie chroni ce 
sie  ekologiczn  s  strukturalnymi elementami przestrzeni, gwarantuj cymi zachowanie 

norodno ci biologicznej rodowiska195 norodno ci biologicznej rejonu planowanej 
inwestycji wiadcz i 6.29).  

Rysunek 6.28. Planowane przedsi wzi

                                               194 norodno195 PZPWP 2030 
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hronionych (bez Natury 2000) 

Teren planowanego przedsi wzi cia od strony Zatoki Gda
poza obszarami obj tymi formami ochrony przyrody wynikaj cymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o ochronie przyrody (Dz.U.2018.142 t.j.) oraz poza obszarami sieci Natura 2000. W cz ci 
l eglugowy znajdzie si  na terenie Specjalnego 
Obszaru Ochrony Siedlisk - Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana PLH280007 oraz na terenie Parku 

bie Zalewu Wi lanego (stanowisko postojowe oraz tor 
wodny na Zalewie Wi lanym i Zatoce Elbl skiej) przedsi wzi cie przecina nast puj ce obszary 
chronione (rys. 6.28 i 6.29): 

lany PLB280010, 
- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana PLH280007, 
- rezerwat Zatoka Elbl ska, 
- otulina Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbl skiej. 
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Spo siedztwie planowanego 
przedsi wzi cia, w czterech przedmiotem ochrony jest ornitofauna, w pi lin 
naczyniowych (tab. 6.23). Spo  ostoj  ptasi , 

onych. Elementami przyrody o niaj cymi si  najwi kszym 
bogactwem gatunkowym, jako ciowym lub ilo ciowym, jest ornitofauna oraz zbiorowiska ro linne 

lin naczyniowych) i siedliska. Wa norodno ci biologicznej s  tak e 
rodowiskiem lin i zwierz

rzadkich i zagro onych oraz o w skich wymaganiach ekologicznych (gatunki stenotopowe)196. 
 uwa ane za jedne z wa cznie s

z nimi zwi zane wszystkie wyst puj
norodno ci biologicznej tego obszaru dostarczaj  przeprowadzone na potrzeby 

planowanego przedsi wzi k e informacje 
zgromadzone w bazie PK Mierzeja Wi lany i 
Mierzeja Wi lana PLH280007, Zalew Wi dzanych do 

chrony rezerwatu Zatoka Elbl ska. 
Planowane przedsi wzi nym zasi

Poni sza tabela zawiera informacje dotycz c  lokalizacji planowanego przedsi wzi cia pod 
wzgl tych formami ochrony przyrody w zasi gu do 10 km od osi przebiegu 
inwestycji.  

Tabela 6.23. Obszary chronione wyst puj ce w rejonie planowanego przedsi wzi cia 
Nazwa 

chronionego 
obszaru 

Charakterystyka obszaru 
Odl od 

inwestycji  
[km] 

Plan ochrony/Plan 
zada  ochronnych 

Rezerwaty 
Zatoka  
Elbl ska  

Rezerwat ornitologiczny o powierzchni 639 ha 
obejmuj cy Zatok  Elbl sk
Zalewu Wi  Wysp . Szuwary i 
zaro la s  terenami l gowymi dla ptactwa wodno-

 teren odpoczynku dla 
drownych. 

Cz ciowo 
wkracza  

Rozporz dzenie 
Wojewody  

Warm.-Maz. z dnia 
8 listopada 2006 r. 
(Dz. Urz. Woj. war.-
mazur. Nr 190, poz. 

2673). 
Buki Mierzei 
Wi lanej 

Rezerwat le ny utworzony w celu ochrony 
starodrzewu bukowego o powierzchni 5,92 ha.  

4,0 Projekt planu -  
niezatwierdzony 

K ty 
Rybackie  

Rezerwat ornitologiczny utworzony w celu ochrony 
miejsc l gowych kormorana czarnego i czapli 
siwej. Jest to najwi ksza kolonia l gowa 

kszych w 
Europie. Powierzchnia rezerwatu wynosi 102,54 
ha. 

6,6 Projekt planu -  
Niezatwierdzony 

Uj cie 
Nogatu 

Rezerwat ornitologiczny obejmuj cy fragment delty 
lanego u 

uj cznej powierzchni 356,7 ha. 
Rezerwat utworzono w celu zachowania bogatej i 
le nych (l gowych i migruj cych) i ich siedlisk. 

6,9 Projekt planu -  
Niezatwierdzony 

                                               196 http://www.gis-mokradla.info 
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Jezioro 
Dru no   

Rezerwat ornitologiczny obejmuj cy akwen jeziora 
powierzchni 3 021,6 ha. Rezerwat utworzono w 
celu ochrony miejsc l gowych ptactwa wodnego, 

6,8 Rozporz dzenie 
Wojewody  

War-Maz. z dnia  
4 pa dziern. 2005 r. 
(Dz.Urz. Woj. War.-

Maz. Nr 170, 
poz. 1905) 

Buki 
Wysoczyzny 
Elbl skiej  

Rezerwat, o powierzchni 92,1 ha, utworzony w 
celu zachowania i ochrony fragmentu yznej 
buczyny ni ci le y w granicach Parku 
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbl skiej. 

6,4 Projekt planu -  
Niezatwierdzony 

Kady ski Las Rezerwat utworzony w celu zachowania fragmentu 
starego lasu bukowego z pojedynczymi, starymi 
d bami. Zajmuje fragment lasu o powierzchni 8,2 
ha le cy w strefie kraw dziowej Wysoczyzny 
Elbl skiej. 

5,7 Projekt planu -  
Niezatwierdzony 

Dolina 
Stradanki 

Rezerwat le ny obejmuj cy pas lasu 
porastaj cego skarpy w
cz cznej powierzchni 119,9 
ha. Utworzony w celu zachowania i ochrony 
krajobrazu doliny rzeki Stradanki z sieci  bocznych 
dolinek i porastaj cego te tereny lasu bukowego, 
ochrony stanowisk chronionych i rzadkich 

lin oraz ochrony zwierz
awifauny. 

8,9 Projekt planu -  
Niezatwierdzony 

Nowinka  Rezerwat le ny obejmuj cy izolowany kompleks 
le ny o powierzchni 74,3 ha, rozci gaj cy si  na 
kraw dziowej Wysoczyzny Elbl skiej. Celem 
ochrony jest zachowanie oraz ochrona dolin 
erozyjnych, wyst puj cych w nich wysi
i zabagnie  oraz porastaj cych je zbiorowisk 
le nych..  

9,8 Projekt planu -  
Niezatwierdzony 

Natura 2000 
Zalew 
Wi lany 
PLB280010 

Obejmuje polsk  cz
ski pas 

dowych, przylegaj cych 
powierzchni 32 223,86 ha. Obszar stanowi ostoj
ptasi  o randze europejskiej.  

W obr bie  
chronionego 

obszaru 
Projekt planu -  

Niezatwierdzony 

Zalew 
Wi lany i 
Mierzeja 
Wi lana 
PLH280007 

Obejmuje polsk  cz  Zalewu Wi lanego wraz z 
Mierzej  Wi lan  oraz w ski pas niziny 
przyzalewowej, przylegaj cej od strony 
Obszar jest wa n  ostoj  ptasi . 
Stwierdzono wyst
92/43/EWG 

W obr bie  
chronionego 

obszaru 
Projekt planu -  

Niezatwierdzony 

Doliny 
erozyjne 
Wysoczyzny 
Elbl skiej 
PLH280029 

 cz
Wysoczyzny Elbl skiej o powierzchni 2 260,5 ha, 
wyra niaj c  si  geomorfologicznie od 
otaczaj cych j
zachowanie istniej
bukowych, w specyficznej rze bie terenu oraz 
warunkach hydrologicznych i mikroklimatycznych, 
stwarzaj cych sprzyjaj ce warunki bytowania 

1,6 Trwa procedura 
ustanowienia197

                                               197 Informacja pisemna RDO  Olsztyn, z dnia 24 maja 2017 r.  
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licznym rzadkim w kraju reprezentantom flory i 
fauny. 

Jezioro 
Dru no 
PLB280013 

daleko posuni tym procesie l dowacenia, o 

powierzchni 5 995,7 ha. Obejmuje rezerwat 
przyrody Jezioro Dru no. Obszar stanowi ostoj
ptasi  o randze europejskiej.  

6,2 Sporz dzenie planu 
zaplanowane na 

2018 r198

Ostoja 
Dru no 
PLH280028 

Obszar o powierzchni 3 088,8 ha, pokrywa si
z rezerwatem przyrody Jezioro Dru ci 

ony jest w zasi gu obszaru specjalnej 
no PLB 280013. 
boko ci) eutroficzne 

jezioro, o daleko posuni tym procesie 
l dowacenia, o zabagnionych brzegach, z 

. 
Sprzyja wyst

zanych z wodno-l dowym 
rodowiskiem. 

6,8 Rozporz dzenie 
Wojewody  

War-Maz. z dnia  
29 grudnia 2014 r. 

(Dz.Urz. Woj. War.-
Maz., 

poz. 4319) 

Parki Krajobrazowe 

Wi lana" 
unikatowych warto ci przyrodniczych, 
krajobrazowych, widokowych, i rekreacyjnych pasa 
nadmorskiego. Powierzchnia parku wynosi 4 410 
ha.  

Inwestycja 
wkracza w 

obszar oraz 
otulin  parku 

Projekt planu -  
Niezatwierdzony 

PK 
Elbl

Park obejmuje zachodni  cz
wysoczyzny o powierzchni 13,7 ha. Utworzony dla 
kulturowych i krajobrazowych.  

0,6 
Inwestycja 
wkracza w 

otulin  parku 

Rozporz dzenie  
Nr 1 Wojewody 

War.-Maz. z dnia 
31.stycznia 2007 r. 

(Dz. Urz. Woj. War.-
Maz. Nr 16,  
poz. 344) 

Obszary chronionego krajobrazu 
OChK Rzeki 
Nogat (woj. 
pomorskie) 

Obejmuje tereny mi dzywala Nogatu, o 
powierzchni 11 578 ha. Obszar ten w woj. 
warmi sko-mazurskim ma kontynuacj  w kierunku 
posiada to  wodna oraz wyst puj ce w jej 
ro linno ci wodnej, a tak e strefy zadrzewie  i 
zakrzewie  nadwodnych. 

2,6 --- 

OChK Rzeki 
Szkarpawy 

Obejmuje mi dzywale i delt  Szkarpawy o 
powierzchni 4 296 ha. 

7,2 --- 
OChK Rzeki 
Nogat (woj. 
warm.-maz.)  

Obejmuje mi dzywale i delt  Nogatu, o 
krajobrazowe posiadaj  odnogi rzeczne Nogatu ze 

Na styku z 
inwestycj

--- 

OChK 
Jeziora 
Dru no 

Obejmuje otoczenie Jez. Druzno o powierzchni 
 otuliny 

6,3 --- 

OChK 
Wysoczyzny 
Elbl skiej 

Obejmuje otoczenie Parku Krajobrazowego 
Wysoczyzny Elbl skiej od zachodu, o powierzchni 

 jego otuliny. 
0,1 --- 

                                               198 Informacja pisemna RDO  Olsztyn, z dnia 24 maja 2017 r. 
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OChK 
Wysoczyzny 
Elbl skiej 

Obejmuje otoczenie Parku Krajobrazowego 
Wysoczyzny Elbl skiej od wschodu, o powierzchni 

 jego otuliny. 
8,2 --- 

Pomniki przyrody 
Na Mierzei Wi lanej, w gminach Sztutowo i. 
Krynica Morska znajduj  si  nast puj ce pomniki 
wysoko  10 m, na terenie le nictwa Przebrno, 
d
Morskiej, d
Morskiej. Liczne pomniki przyrody ustanowione 

ach Zalewu 
Wi lanego, przede wszystkim na obszarze Parku 
Krajobrazowego Wysoczyzny Elbl cznie w 

 z nich 
znajduje si  w strefie nadbrze nej Zalewu, 
najwi cej w rejonach Rubna Wielkiego i Kadyn. 

1,0 (od toru 
wodnego) 

--- 

U ytki ekologiczne --- 
Polder 
Jagodno 

1,0 --- 
Troyl  Zbiornik wodny 7,8 --- 
Krynicki 
Starodrzew 

chronionych ro lin.  
8,6 --- 

v.pl, www.natura2000.gdos.gov.pl, 
www.geoserwis.gdos.gov.pl, Rejestr u sko-mazurskiego, 

Park Krajobrazowy Mierzeja Wi lana199

Na obszarze Parku Krajobrazowego Mierzei Wi lanej stwierdzono dotychczas wyst powanie 
lin naczyniowych (ok. 30% flory krajowej i ponad 53% flory Pomorza Gda skiego). 

Stwierdzono wyst w flory naczyniowej 
z Czerwonej Listy ro lin naczyniowych 

Pomorza Gda skiego (m. in. 1 krytycznie zagro ony i 4 wymieraj ce) oraz 53 gatunki chronione. 
Spo niaj  si  taksony zwi zane z wybrze
nadmorski, rokitnik zwyczajny, turzyca piaskowa, lnica wonna, gatunki torfowiskowe, np.: rosiczka 
okr giel nadbrze ny, wiciokrzew pomorski, a tak e kilka 

 ci zane jest z zawlekaniem 

lasy, stanowi c 80,7% jego powierzchni. Najwa
 tu funkcj  glebochronn  i klimatyczn , s  te

ostoj

                                               199 http://parkmierzeja.pl/ 
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PLH 280007 Zalew Wi lany i Mierzej Wi lana 
Stwierdzono wyst

 Konwencji Helsi
Obszar Chroniony HELCOM BSPA. Na Mierzei dobrze wyksz
szarych oraz wyra nie wyodr bniona strefa acydofilnych d
wydmowych. W Zalewie Wi
terenie ostoi stwierdzono wyst powanie wielu ro lin naczyniowych zagro onych w Polsce oraz 
charakterystycznych dla rzadkich i zanikaj cych siedlisk (wodnych, wydmowych, solniskowych, 
torfowiskowych, bagiennych), w tym stanowiska ro lin atlantyckich na wschodnich granicach 
zasi bnie najwi ksze stanowisko 

u. Cz cznik II Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG). Zlokalizowano tu jedno z niewielu w Polsce miejsc wyst powania grzybie czyka 

cej oraz ramienic. Rejon Zalewu Wi lanego jest wa ny 
dla ochrony minoga rzecznego i parposza. Regularnie pojawia si  tu szarytka morska. Obszar jest 
te  wa n  ostoj  ptasi  IBA E13200.  
PLB280010 Zalew Wi lany 

Obszar obejmuje polsk  cz boko  2,3 m, 
 Wi lan czy si  z 

puj ci Zalewu uchodzi szereg rzek, od strony 
zachodniej jest to par
Elbl gn  si

niejsze obszary l  si  w Zatoce 
Elbl skiej i w rejonie uj ki. Obszary najwa gowych to strefa 
przybrze na rozci gaj ca si  od Przebrna do uj ska oraz strefa 
przybrze na w okolicy uj ki201. 

Obszar stanowi ostoj  ptasi  o randze europejskiej. Wyst
Polskiej Czerwonej Ksi gi. W 

okresie l
co przekracza 1-2%, a kilka na zbiorniku osi ga liczebno ci 10-20% czy nawet 

powy ej 30% wszystkich gniazduj eruje ok. 7.000 par 
kormorana z pobliskiej kolonii l gowej w K tach Rybackich (najwi
populacji l gowej). W okresie w puje co najmniej 1% populacji szlaku w
nast puj  zbo

d  niemy (pierzy si dzia 
w kraju), g puje co najmniej 1% populacji szlaku 
w ystej; stosunkowo du e koncentracje 
w okresie zimowym osi

ciem 
                                               200 http://natura2000.gdos.gov.pl/ 201 SDF obszaru - http://natura2000.gdos.gov.pl/ 
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okresu zlodzenia) przekraczaj  IUCN 
pozwala ostoi nada  rang  obszaru o znaczeniu globalnym202.  

Istniej cym zidentyfikowanym zagro te w projekcie planu ochrony 
obszaru203, a maj cym zwi zek z planowan  inwestycj
powierzchniowych z powodu transportu i infrastruktury niezwi
uwalnianie zanieczyszcze kich), zdeponowanych w osadach 
dennych Zalewu Wi cych, podczas prac 
zwi zanych z utrzymaniem i rozwojem tras eglugowych oraz podczas nasilonego ruchu jednostek 

cych na terenie 
obszaru obj tego ochron . Do wzrostu wy ej opisanego zjawiska mo e si  przyczyni  realizacja 

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
Potencjalnym zidentyfikowanym zagro te w projekcie planu ochrony 

obszaru204, a maj cym zwi zek z planowan  inwestycj ci wody ze wzgl du na 
antropogeniczne zmiany zasolenia - potencjalny wzrost z lanego mo e 
nast powa bianiem Cie  w wyniku realizacji przekopu 
Mierzei Wi lanej. W wyniku zmian chemizmu wody mo e to skutkowa  ograniczeniem bazy 

cych l
Rezerwat Zatoka Elbl ska 

Rezerwat ornitologiczny obejmuj cy Zatok  Elbl sk t
cz  Zalewu Wi  Wysp . W
zbiorowisk ro linnych przewa aj ce znaczenie maj

kowo-pastwiskowe i zaro lowe. Szuwary i zaro la s  terenami l gowymi dla ptactwa 
 m.in.: perkoz dwuczuby, b k, b czek, g

kowy, kropiatka, zielonka, derkacz, rycyk, rybitwa zwyczajna, rybitwa czarna, 
w o: ohar, ro

 tu 
ody na terenie rezerwatu eruj  znaczne 

ilo dzie nieme i 
g

Zagro eniami zwi ci tymi w Planie ochrony Rezerwatu205

s  zmiany ro linno ci (w wyniku prac hydrotechnicznych - refulacji przeprowadzonej w celu 

stanowi  si  ptaki nurkuj ce), egluga i sporty wodne. 
                                               202 SDF obszaru - http://natura2000.gdos.gov.pl/, Pawelec 2016 203 Projekt Rozporz dzenia Ministra rodowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony 

cznik 1  204 Projekt Rozporz dzenia Ministra rodowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony 
cznik 1  205 cznik Nr 22 do rozporz dzenia Nr 45 Wojewody 

      Warmi sko-Mazurskiego z dnia 8 listopada 2006 r. 
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Podstawowym aktem mi dzynarodowym tworz cym zobowi zania Polski w zakresie 
rska (Dz.U.2010.90.591). Celem 

rodowisko yciowe ptactwa wodnego. W rejonie inwestycji znajduje si

 na li y o znaczeniu 
mi dzynarodowym, jako rodowisko zania w 

 tak e z przyst norodno ci biologicznej 
norodno  biologiczna i krajobrazowa Polski ni owej zwi zana jest z 

rodowiskiem 
ro linnych i zwierz t zwi zanych ze 

dniczka, derkacz i wydra, podtrzymuj
206. 

 to 

stoj
boko c si  powy szym, planowane 

przedsi wzi cie b dzie wkracza lanego, oraz przebiega w 
bezpo rednim s siedztwie zbiorowisk szuwarowych Zatoki Elbl ci od 
planowanego przedsi wzi cia (do 10 km) znajduj  si

- Rezerwat Uj cie Nogatu,  
- OChK Rzeki Nogat,  
- U ytki ekologiczne: Polder Jagodno, Tryol 

HELCOM  
Celem Konwencji o ochronie 

(Dz.U.2000.28.346), tzw. Konwencji Helsi skiej, jest kompleksowa ochrona rodowiska morskiego 
 Helsi skiej jest Komisja ochrony 

obserwacje wdra
one HELCOM (obszary BSPA), 

pokrywaj ce si  z dwoma parkami narodowymi (Woli skim) oraz z dwoma parkami 
krajobrazowymi: Nadmorskim i PK Mierzeja Wi , 
podstawowego dokumentu Konwencji Helsi skiej, podpisanego przez przedstawicieli rz

to zasad , i d
wyznaczone morskie obszary Natura 2000. W rejonie inwestycji jest to obszar PLH280007 Zalew 
Wi lany i Mierzeja Wi o w ramach 
Konwencji Helsi skiej skupiaj  si  (BPD) HELCOM (2007). 

                                               206



EKO-KONSULT 

217 

W ramach powy szego zatwierdzono raport grupy HELCOM RED LIST w sprawie czerwonej listy 
207 208. 

Spo cie HELCOM, w pasie Zatoki Gda skiej 
przylegaj cym do Mierzei Wi lanej, Zalewie Wi lanym wraz z Zatok  Elbl sk  oraz jeziorem 
Druzno, stwierdzono wyst powanie ramienicy - krynicznicy t pej Nitellopsis obtusa
bliski zagro e  dla tego gatunku 
zalicza si : eutrofizacj ce oraz zabudow
budow  i rozbudow wzi cia wyst puje wymieniony na 
li cie zmieraczek pla owy Talitrus saltor. Spo
przedsi wzi cia, stwierdzono wyst nych na 
czerwonej li Lampetra fluviatilis enia), w gorz 
Anguila anguila ony), bole Aspius aspius enia), dorsz 
Gadus morhua (VU - nara one), mi tus Lota lota enia), tro  w drowna Salmo 
trutta (VU - nara one). W rejonie przedsi wzi cia wyst puj
Czerwonej Li
Zalewy. 
Waloryzacja badanych powierzchni na Mierzei Wi norodno ci 
biologicznej 
 Niezale  wysokimi walorami przyrodniczymi, 

norodnymi formami ochrony (por. tab. 6.23). Wykonana na podstawie 
 obszaru w aspekcie przyrody o ywionej 

norodno  biologiczn eglugowego 
przez Mierzej  Wi lan . W waloryzacji zoologicznej (tab. 6.24) zastosowano kryteria odpowiadaj ce 

norodno ci gatunkowej, liczebno ci i istotno ci zachowania danego siedliska dla tych grup 
nicowanie powy

lokalizacjami. Waloryzacj  botaniczn  przeprowadzono na dwa sposoby: uwzgl dniaj c aspekt 
ilo ch systematycznych, liczby 
zbiorowisk ro linnych w ekosystemach le nych, niele nych i wodnych oraz aspekt jako ciowy (tab. 
6.26) - w oparciu o gatunki rzadkie w obr
zachowania zbiorowisk ro linnych w ekosystemach le nych, niele

uj c liczb
flory, uzyskano waloryzacj norodno
Wi lanej powierzchni (tab. 6.27).  

                                               207 HELCOM Red List of Baltic Sea 2013a 208 HELCOM Red List of Baltic Sea underwater biotopes 2013b 
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lizacji. 
sze walory, 1 - najni sze)

Kryterium Lokalizacja 
Skowronki Nowy wiat Przebrno Piaski 

Bogactwo gatunkowe bezkr
Liczebno norodno
Liczebno norodno
Liczebno norodno

czeniem nietoperzy) 1 2 3 4 
Bogactwo gatunkowe i aktywno  nietoperzy 4 1 3 2 
Razem 13 9 17,5 10,5

cznik 1.9, str. 252 

Tabela 6.25. Ilo   
sze walory, 1 - najni sze)

Kryterium Lokalizacja 
Skowronki Nowy wiat Przebrno Piaski 

Flora naczyniowa - bogactwo gatunkowe 1,5 1,5 4 3 
Mszaki - bogactwo gatunkowe 2,5 2,5 4 1 
Grzyby - bogactwo gatunkowe 3,5 2 3,5 1 
Porosty - bogactwo gatunkowe 2 1 4 3 
Liczba zbiorowisk ro linnych w ekosystemach 
wodnych 4 3 2 1 
Liczba zbiorowisk w l dowych ekosystemach 
niele nych 2 1 4 3 
Liczba zbiorowisk w l dowych ekosystemach 
le nych 1 2 4 3 
Razem 16,5 13 25,5 15

cznik 1.9, str. 248 

Tabela 6.26. Jako . 
sze walory, 1 - najni sze)

Kryterium Lokalizacja 
Skowronki Nowy wiat Przebrno Piaski 

Chronione i zagro one ro liny naczyniowe 1,5 1,5 3 4 
Chronione i zagro one mszaki 2 3 4 1 
Chronione i zagro one grzyby 3,5 2 3,5 1 
Chronione i zagro one porosty 1,5 1,5 4 3 
Stan zachowania zbiorowisk ro linnych w 
ekosystemach wodnych 4 3 2 1 
Stan zachowania zbiorowisk ro linnych w 
l dowych ekosystemach niele nych 1,5 1,5 3 4 
Stan zachowania zbiorowisk ro linnych w 
l dowych ekosystemach le nych 2,5 1 4 2,5 
Razem 16,5 13,5 23,5 16,5

cznik 1.9, str. 249
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norodno ci biologicznej Mierzei Wi lanej 
Waloryzacja

flory)  
Lokalizacja Opis  

66,5 Przebrno 
Lokalizacj  cechuj  najwy nia si  tak e 
w aspekcie bogactwa gatunkowego ro

e pod wzgl dem wyst powania chronionych 
i zagro lin.  

49 Skowronki  
Najni sza warto  liczebno norodno
najwy sza warto
liczby chronionych i zagro
najwy sza - stan zachowania szaty ro linnej zbiorowisk wodnych. 

42 Piaski  Najni sza liczebno norodno
szy stan zachowania l dowych zbiorowisk niele nych. 

35,5 Nowy wiat 
Najni sze warto ci dla pi nie 

sz  ocen  pod k norodno ci 

 Dla potrzeb niniejszego Raportu nie przeprowadzono norodno ci 
 Raport bazuje na tych samych inwentaryzacjach, 

 do wy ej przedstawionej oceny. 
Przytoczona powy norodno anych 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan
wcze

 zbli one pod k norodno ci biologicznej. Jak wykazano w 

szego toru wodnego ni
Nowy  ze znacznie wi kszym obci
Zalewu skutkami prac czerpalnych (w fazie budowy) i podczyszczeniowych (w fazie eksploatacji), 
znacznie wi kszymi obj to ciami urobku z prac czerpalnych, ale przede wszystkim znacznie 
wi kszymi kosztami budowy i utrzymania toru wodnego. 
6.9. KORYTARZE EKOLOGICZNE I MIGRACYJNE 

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U.2018.142 t.j.) 
liwiaj cy migracj  ro lin, zwierz t lub 

 korytarzy ekologicznych jest zapewnienie mo liwo dzy 
c si  do utrzymania wzgl dnie stabilnych pul 

ilizuj norodno  gatunkow
 tak norodno ci biologicznej 

wi kszych przestrzeni209. Rejon planowanej inwestycji obj ty jest nast puj cymi opracowaniami 
lono jego znaczenie jako 

korytarza ekologicznego (rys. 6.30): 

                                               209 Prognoza droga wodna,  
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Strategia wdra ania krajowej sieci ekologicznej Econet-Polska210. Zawiera koncepcj
wyznaczenia sieci ekologicznej na obszarze Polski. Jest to

 najcenniejsze tereny istotne pod k tem zachowania 
czno

planowane przedsi wzi one jest w zasi gu mi dzynarodowego obszaru 
w cego znaczn  cz  Pobrze a Gda skiego wraz z Zalewem 
Wi lanym. 
Sie cz cych obszary chronione w Polsce211

skoncentrowano si  przede wszystkim na du niono tzw. korytarze 
ga od wschodu do Zalewu 

Wi lanego, ale go nie obejmuje, podobnie jak nie obejmuje Mierzei Wi lanej; 
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030212(KPZK 2030). Opisuje Mierzej
Wi lan  wraz z Zalewem Wi czno

 ochronnych prowadzonych po obu stronach 
granicy zewn trznej Unii Europejskiej - transgraniczny obszar chroniony: polsko-rosyjski 
park Mierzei Wi lanej i Zalewu Wi lanego.

o dla potrzeb planowania 
przestrzennego (2014) - przeniesiona do Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

213. Definiuje ponadregionalny korytarz ekologiczny (rys. 
6.28), przebiegaj  Mierzei Wi lanej i jej wybrze a, dodatkowo obejmuj cy 
powierzchni 2 nych Zalewu Wi lanego do izobaty 2 m 

boko ci. Odgrywa wa n  rol cznikow
przyrodniczo oraz chronionych w skali kraju i ponadkrajowej. Zachodnia cz ci korytarza 
styka si .  

                                               210 Liro 1995 211 J drzejewski 2009 212 Przyj z. U. 2012 poz. 252).213 przyj ia 29 grudnia 2016 r. 
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Rysunek 6.30. Korytarze ekologiczne w rejonie planowanego przedsi wzi cia 

Mierzeja Wi rzybrze nego pasa 
Zatoki Gda ciwej Mierzei, pasa Zalewu Wi lanego od strony Mierzei i przylegaj cego do 
Mierzei fragmentu lanych, tworz cy si cy realizacji potrzeb 

o kierunek 
(w przybli  szeroko  pasa migracji. Mierzeja Wi lana wraz z 
przylegaj skiej i znacz c  cz ci  Zalewu Wi

214 jeden z najwi kszych 
istniej cy w odniesieniu do tej grupy rang
mi dzynarodow . Obszar ten le y na przebiegu transkontynentalnego, wschodnioatlantyckiego 
szlaku w cz cego l

                                               214 Chylarecki i in. 1995, Goc, Remisiewicz 2001 
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Specyficzne umiejscowienie Mierzei Wi lanej w przestrzeni geograficznej, tj. graniczenie z Zatok
Gda sk  i cz ciowo z Zalewem Wi lanym, powoduje, e jej obszar stanowi prawie stukilometrowy 

215

lana jak i Zalew Wi  ponadto istotn  rol , jako 
miejsca odpoczynku i zdobywania po ywienia przez migruj ce osobniki216. 

wyst puj cych na Mierzei Wi lanej, maj
, 

ch grup taksonomicznych b d
ekologicznych, reprezentuj anego np. dynamiczn  homeostaz

wszy od okresu borealnego, poprzez atlantycki, subborealny i 
subatlantycki, Mierzeja Wi lana poro ni cym si , w wyniku naturalnych 

ptima wyst
ciastych oraz iglastych217 ne 

gatunki ro t zwi zane z ekosystemami le nymi. W wyniku wojen nast
218

terenu przez organizmy kserotermofilne. Planowe zale  zwyczajn
do uzyskania zwartego lasu219.  

eglugowego oraz toru wodnego przecinaj  korytarze 
skiej, 

 wybrze a 
druj  wybrze a korzystaj c z miejsc przystankowych w strefie brzegowej 

y mi dzy innymi 
Zalew Wi lany. Najwa pozostawienie w 

 Mierzei Wi lanej i jej wybrze a oraz nad cz ci
nych Zalewu Wi boko

ptasi korytarz migracyjny o znaczeniu kontynentalnym.
Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego pt. Koncep
pomorskiego dla potrzeb planowania przestrzennego, ja

lno ci wodnych. 
W rejonie planowanego przedsi wzi cia zidentyfikowano dwa wa ne obszary migracji 

nietoperzy220, z czego jeden z nich przebiega przez obszar planowan eglugowego - 
przez Mierzej  Wi lan , drugi natomiast znajduje si  w zasi gu do 10 km od przedsi wzi
obejmuje dolin  zdefiniowane w cytowanej wy ej Koncepcji 

                                               215 Buli ski i in.2006, Gromadzki i in. 1994, Ciechanowski i in. 2008, Jarzembowski 1999 216 Prognoza droga wodna 217 Zachowicz 1998 218 Gerstmannowa 2001 219 Prognoza droga wodna 220 Ciechanowski 2013 
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sieci... Mierzeja Wi lana stanowi potwierdzony, wa
odbywaj kszy221.  

W odniesieniu do ryb bytuj cych w wodach dowych w bezpo rednim rejonie 
inwestycji, istotn  funkcj cia do Zalewu 
Wi ka. Dla rzek tych wymagane jest 
zachowanie ci ci morfologicznej dla w

 rzeka Elbl g od uj cia do Zalewu 
Wi gorza222. W 

 w gorza w Polsce. Za najwa niejsze 
habitaty erowiskowe tego gatunku uznano m. in. wody przej ciowe (w tym Zalew Wi lany). W gorz 

awicielem ryb katadromicznych w wodach 
pnie wraz z Pr dem 

Zatokowym  larwy tego gatunku s  biernie unoszone do wybrze y Europy, gdzie wst puj  do 
uj gorze przechodz

rzystosowuj c si  do ycia w wodach 
czonych z rzekami jeziorach trwa zwykle 7-8 lat po 

gorze przybieraj  srebrna barw  od ywiana i rozpoczynaj
w ntyku, kieruj c si

Przez Zalew Wi lany przebiegaj  szlaki migracji ryb wst puj cych od innych rzek 
uchodz

puj cych z 
cych na 

erowiska do morza223. Ponadto stanowi  one miejsca rozrodu certy oraz minoga rzecznego i 
enia bezpo rednio przy wybrze

wykazuj  wy ynny charakter, z odcinkami o 
wodzie. Dzi ki temu anadromiczne ryby dwu  nale ca 
do ryb karpiowatych certa oraz stanowi ce odr bn  grup  minogi) znajduj  w tych rzekach dogodne 
warunki do rozrodu: tarliska i miejsca podrostu narybku. Dzi eniu w bezpo redniej zlewni 
Zalewu Wi lanego znaczne odcinki tych rzek, wolne od nieprzekraczalnych dla ryb barier 
migracyjnych, zachowuj  dro no  ekologiczn  siedliskiem 
erowiskowym i drog  migracji w rodowiskowych prowadz  z 

cie lanego, 
przebiegaj  zatem w pewnym oddaleniu od rejonu planowanej inwestycji.  

W odniesieniu do du d Badania 

inisterstwa rodowiska opracowano 
map dnieniem potrzeb ochrony kluczowych 

i  na rzecz Wszystkich 
Istot (w ramach projektu ze  map  korytarzy istotnych 
                                               221 Jarzembowski 1999; 2003 222
223 Ibidem 
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dla populacji du ci siedlisk le

charakterze multifunkcjonalnym - przeznaczonych dla mo liwie najwi
cz ce ochronie w ramach sieci 

Natura 2000 oraz stworzenie praktycznego narz onych 
fragmentacj rodowiska. Zgodnie z t  koncepcj , teren Mierzei Wi lanej znajduje si  poza 
korytarzami ekologicznymi. Korytarze migracyjne ziden
przedsi wzi cia. Biegn  rzeki Nogat, obejmuj  Zatok  Elbl sk  i biegn

 Elbl sk 224.     
cych l dowy tryb ycia, topografia 

terenu Mierzei Wi lanej umo
 mie  jedynie charakter lokalny, gdy  teren Mierzei Wi lanej jest od 

lanego, od wschodu za
przecina j  Cie no zez 
pas graniczny mi dzy RP a Obwodem Kaliningradzkim, szczelnie ogrodzony 
uniemo liwiaj cym pokonanie bariery przez zwierz ta wi
Mierzei Wi lanej, a tak e sztucznie utrzymywane wysokie zag szczenia zwierz t kopytnych, w 

czeniu z intensywn  penetracj e du e 
ssaki (daniele, sarny i dziki) przebywaj  w najmniej dost

nych), na zboczach wydmowych. Z przeprowadzonych tropie , 
obserwacji i rejestracji cie wynika, e przebieg 
najwa  si

, zalesion  cz ci  l  najwy szych wniesie
nym jest brzeg od strony Zalewu Wi lanego. Brzeg Zalewu 

ci jest poro ni
schronienie dla du ych zwierz t oraz zapewniaj  dost pno lino ercom, jak i 
drapie cie

 najwy szych wzniesie  ci gn cych si  w centralnej cz
rozmieszczenia jest podobny na wszystkich lokalizacjach. Na ka niono dwa 
najwa niejsze lokalne szlaki w  z topografi  terenu. 
Biegn  one zboczami wydm, rzadko wst puj c na ich szczyty. Prawdopodobnie cie ki u ytkowane 
przez zwierz ta lokalnie maj  tak e znaczenie dla migracji regionalnych i ponadregionalnych 

, kiedy prawdopodobnie dostaj  si  na Mierzej  przechodz c po zamarzni tej tafli 
Zalewu Wi lanego. Na podstawie okazjonalnych obserwacji zim
Mierzei Wi Alces alces225 i jelenia wschodniego Cervus nippon226 mo na 
przypuszcza , e dostaj  si  tam one pokonuj c zamarzni t  tafl  Zalewu Wi lanego. Ponadto 
istniej  doniesienia o migruj cych ssakach227 z kraw dzi Wysoczyzny Elbl skiej, na wysoko ci 

wi ta (obserwacje sporadyczne) w
o sarny Capreolus capreolus, dziki Sus 

                                               224 J drzejewski 2011225 2009 i 2013 - informacje ustne 226 2011 - informacje ustne 227
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strofa, lisa Vulpes vulpes (jedna obserwacja). Nie ma doniesie  dotycz cych jeleni i danieli. Znana 
jest tak  utopionego w wodach zalewu dzika na 
wysoko ci od brzegu. Z kolei nie odnotowano migracji du ych 

skiej i w kierunku przeciwnym228. 
Mierzeja Wi lana, b d ca w skim pasem l du pomi dzy Zatok  Gda sk  a Zalewem 

Wi lanym, nie stanowi istotnego w skali regionu ani kraj
rpetofauny odbywa si  Mierzei, w obr bie 

charakterystycznych dla tych zwierz  odbywa  si nych 
aba trawna i moczarowa) po zako

opuszczaj  zbiorniki wodne i rozprzestrzeniaj  si  promieni  wi c by

mo liwo ciach dyspersyjnych nie maj  mo liwo ci rozprzestrzenienia si  poza omawiany teren. 
St d ocenia si , cznie znaczenie lokalne. Z tego wzgl du, w przypadku 

y rozwa y  raczej 
bezpiecze stwo zwierz t w okresie w ci w kontek cie 

zecinaj cej szalki tych migracji. 
Waloryzacja badanych powierzchni na Mierzei Wi lanej w aspekcie korytarzy ekologicznych i 
migracyjnych 

Mierzeja Wi ci, poprzecinana jest licznymi barierami i zarazem 
nia antropogenicznego. Maj  one charakter 

liniowy (rzeki, granica, cie nina), jak i obszarowy (jednostki osadnicze). Lokalizacja przyl dowej 
(zachodniej) cz ci Mierzei Wi lanej czyni j  bardziej otwart
przylegaj cych Pojezierzy: Kaszubskiego i Starogardzkiego, a tak
Wi lane. Przyzalewowy odcinek Mierzei Wi
antropogenicznie. Ze wzgl du na otoczenie z trzech stron wodami, stanowi on dla 

 migracji stanowi Cie
infrastruktura granicy polsko-rosyjskiej229. Korytarze ekologiczne na Mierzei maj  charakter 
pasmowy i przebiegaj ci, s dej z badanych lokalizacji.  
6.10. ZAGRO ENIA PRZYRODNICZE W REJONIE INWESTYCJI, W TYM ZAGRO ENIA EKOLOGICZNE 

ZALEWU WI LANEGO 
 Obecny re im hydrologiczny Zalewu Wi
wyniku zachodz cych od ko  antropogenicznych, zwi zanych ze 
zmian d bezpo rednio do Zatoki Gda skiej. 

 akwen. W powi zaniu z niewielk
boko ci  Zalewu ( rednio 2,7 m), oraz du  mi szo ci

podlegaj cych resuspensji, stwarza znaczne ryzyko powstawania okresowy
boko

                                               228
229 Prognoza droga wodna 
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Zalewu sprzyja wyst e to nasila  niedobory tlenu i 
prowadzi  do zjawiska przyduchy w okresie letnim, i masowych ni  ryb. Ponadto nale
uwag , e zakwity sinic mog  wi za  si  z uwalnianiem do wody toksyn wytwarzanych przez te 
organizmy, co stwarza zagro
m tno zaniu z intensywnym rozwojem fitoplanktonu mo e powodowa
ograniczenie wyst powania ro linno  docieraj cego do dna 

ofii, ze wzgl du na brak akumulacji 
linach oraz niezwi linno  podwodn . Proces ten 

jest dodatkowo pot gowany przez zjawisko tzw. ichtiouetrofizacji, czyli u
przez eruj ce w osadach ryby (np. leszcza). Bior c powy sze pod uwag  najpowa niejszym 
zagro eniem ekologicznym dla omawianego akwenu jest post puj

ch.  
6.11. WALORY KULTUROWE I ZABYTKI

W rejonie Zalewu Wi lanego znajduje si

tysi cy lat, przy czym najstarsze lady pochodz
ci osadnictwa, historyczne 

miasta i wsie, liczne obiekty sakralne, w tym ko enia klasztorne, obiekty kultury ludowej, 
ikacyjnej i hydrotechnicznej.  

W s siedztwie lub w zasi wzi cia 
zlokalizowane jest wiele materialnych lanej i 
Wi lanych, o znacz cej warto ci historycznej i kulturowej.  

Pierwsze lady osadnictwa na c pod uwag  osad prehistorycznych, 
pochodz  z XIII wieku. Wi  ono z prowadzeniem ci  osuszaj cych Delt
budow  licznych urz dze  osuszaj co-nawadniaj  s
charakterystyczne dla tego obszaru. Na przedmiotowym terenie przez stulecia osadzali si

dzenia melioracyjne i hydrotechniczne oraz 
utrzymywali je w ci ci. Byli to przede wszystkimi osadnicy niderlandzcy, zwani 

tno ci odwadniania i zagospodarowania 
ch. Rozkwit ich osadnictwa nast

XV do ko ca XVII wieku, a na 
ci zwartym 

ich podwy szeniach (tzw. terpach) 
czonych z budynkami gospodarczymi. 

ga oraz okolic Jez. 
 te  w rejonie Szkarpawy, na terenie przylegaj cym 

do Mierzei Wi lanej, gdzie mo na spotka ne typy zabudowy, w tym zabudow  rozproszon , o 
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czonych z gospodarczymi usytuowanych na terpach. Obecna jest te
drewniana zabudowa z XIX wieku.230  

Teren Mierzei, w skiego pasa wydm oddzielaj cego wody Zatoki Gda skiej od Zalewu 
Wi lane. lady pierwszego osadnictwa pochodz  z 

 t dy Szlak Bursztynowy wiod
rednich w zachodniej cz ci Mierzei, na pograniczu z 

rolnicze, a we wschodniej przede wszystkim osady rybackie. Drewniana zabudowa, w tym dawne 

 przedmiotem ochrony 
np. w Sztutowie czy K tach Rybackich. Ze wzgl enie nad Zatok  Gda sk  od 

 te  zabudowa letniskowa, w tym wille i 
pensjonaty, przede wszystkim  w Krynicy Morskiej. W XIX wieku, tak e w zwi zku z rozwojem 

rystycznymi zdobieniami wycinanymi w 
deskach, cz  znakiem rozpoznawczym budownictwa 
ludowego na Mierzei Wi lanej231. Na Mierzei Wi lanej w bli szym lub dalszym s siedztwie 

 si  zabytki i obiekty o warto ci kulturowej: 
Nowy wiat

Planowane przedsi wzi cie cz ciowo wkracza w obszar ochrony archeologicznej - ok. 
 osada pradziejowa z okresu epoki 

kamienia232. Ustalono stref  ochrony stanowiska archeologicznego dla tego miejsca. Ponadto w 
ci 5 km od planowanego przedsi wzi cia ustalono stref

ci wschodniej, rodkowej i zachodniej wsi K ty Rybackie. 
one s  obiekty o zachowanych warto ciach kulturowych, wpisane do 

enie ruralistyczne K
233 ci znajduj  si

234

11 km w kierunku zachodnim). Do 
najwa niejszych nale : 

 W Krynicy Morskiej: 
1.1990, 

- dom, ul. Gda ska 23, k. XIX, nr rej.: 373/94 z 13.07.1994, 
- willa, ul. Gda ska 39, pocz. XX, nr rej.: 371/94 z 22.06.1994, 
- dom, ul. Gda ska 67, nr rej.: 152/90 z 12.02.1990, 

350/94 z 29.04.1994, 
y 1, pocz. XX, nr rej.: 364/94 z 10.06.1994, 

                                               230 Lipi ska 2011 231 Baum, Kistowski 2004 232 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi K dy  
     Gminy Sztutowo z dnia 10 listopada 2010 roku 
233
234 www.nid.pl
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y 2, 1900, nr rej.: 522/96 z 
30.12.1996, 

- willa, ul. Portowa 9, pocz. XX, nr rej.: 376/94 z 4.08.1994, 
- dom, ul. Przyja ni 11, pocz. XX, nr rej.: 367/94 z 14.06.1994 - will

pocz. XX, nr rej.: 359/94 z 11.06.1994, 
 z 20.06.1994, 

ej.: 273/93 z 15.06.1993, 
 z 22.06.1994, 
4 z 22.06.1994 i z 21.05.1997, 

- ogrodzenie, nr rej.: j.w. , 
.: 233/92 z 

26.10.1992, 
r.-szach., pocz. XX, nr rej.: 194/91z 

5.07.1991, 
- dom letniskowy, ul. Rybacka 6, drewn., 1900, nr rej.: 533/97 z 23.04.1997. 

 W Sztutowie: 
- Miejsce Pami

cego w latach 1939-1945,  
 z 27.10.1992, 

- magazyn, szach., nr rej.: j.w., 
- dom, ul. Gda ska 31, ok. 1901, nr rej.: 231/92 z 18.11.1992, 
- budynek gospodarczy, drewniany, nr rej.: j.w., 
- most drogowy zwodzony na Wi

Skowronki 
 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego235

obszarze opracowania planu ustanowiono stref  ochrony archeologicznej. Ustanowiono te  stref
Rybackiej w cz ci wschodniej, rodkowej 

i zachodniej wsi K ci 3,5 km od planowanego przedsi wzi cia. 
 Najbli ej zlokalizowane obiekty o zachowanych warto ciach kulturowych, wpisane do 

 si  w obr bie miejscowo ci K ty Rybackie. 
enie ruralistyczne K

 obj tych ochron
konserwatorsk
znajduje si  osada pradziejowa z okresu epoki kamienia. Ustalono stref  ochrony stanowiska 
archeologicznego dla tego miejsca. 
 Podobnie jak w przypadku lokalizacji Nowy wiat, najwi
si dnim) oraz Krynicy Morskiej (oddalone o 

je si

                                               235 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi K ty Rybackie, gm. Sztutowo.  
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Rzeka Elbl g 
 W zwi zku z planowanym przedsi wzi ciem w obr bie rzeki Elbl g nie zinwentaryzowano 

g od uj cia do Zalewu Wi lanego do 
cznie stanowi cz skiego uznanego za Pomnik Historii na mocy 

rozporz dzenia Prezydenta RP z dnia 14.01.2011 r. (Dz. U. z 2011, nr 20, poz. 100) ze wzgl du na 
unikatowe dziewi tnastowieczne rozwi zania techniczne z zakresu hydrotechniki i mechaniki. 
Najwa niejsze elementy, w tym 5 pochylni, 4 luzy, 4 bramy ochronne - przeciwpowodziowe, 3 jazy, 
zabudowa usprawniaj opatrzeniowe w 
wod  oraz towarzysz 236 znajduj  si
na terenie nie obj tym planowanym przedsi wzi

eglugowego na rzece Elbl g. 
 W rejonie uj cia rzeki Elbl g do Zalewu Wi lanego w miejscowo ci Nowakowo na terenie 
gminy Elbl g po lewej stronie rzeki Elbl g usytuowane s  budynki mieszkalne wpisane do rejestru 

kowy dom podcieniowy, charakterystyczny 
dla krajobrazu kulturowego  na prawym brzegu rzeki Elbl g, w Kamionku Wielkim.  

ci ok. 3 km od planowanego przedsi wzi one jest miasto Elbl
 port 

nad rzek  Elbl g i wymiana handlowa z innymi miastami hanzeatyckimi. Do najwa niejszych 
onych w bezpo rednim s siedztwie rzeki Elbl g nale

m.in.:  
7/1/59 z 27.06.1959, 

- ko
1226, 1340, 1380, nr rej.: 17/N z 21.11.1959, 

nierska, 
XIII, po 1960: ko 7.12.1961, 

- kru ganek przy ko ciele, nr rej.: j.w.,  
- klasztor, nr rej.: 405 z 14.10.1971,  
- mur klasztorny z bram  wjazdow , nr rej.: 186/N z 27.12.1961, 
- kaplica klasztorna Katarzynek, ul. Zamkowa 17, 1910-12, nr rej.: A-4349 z 16.11.2006, 

wi tego Ducha, obecnie Biblioteka Elbl ska, ul. wi tego Ducha 6/7, 
XIII, XIV, po 1968, nr rej.: 184/N z 27.12.1961, 

- ko  od. ul. Gimnazjalnej, nr rej.: 406 z 
14.10.1971, 

11.1977, 
- przeniesione na Wysp owy Dom 

Kultury, ul. Warszawska 51 (dawniej ul. 12 Lutego 5a), XIX/XX, nr rej.: A-3790 z 
24.01.1995 oraz willa, ul. Warszawska 55, XIX/XX, nr rej.: 497/96 z 11.06.1996,  

- zabudowania na terenie dawnego zamku krzy ackiego: - gimnazjum elbl skie (dawniej 
spichrz krzy acki), ul. Wybrze na 11-12, XIII-XIV, XVI, XIX, nr rej.: 187/N z 28.12.1961 

                                               236 www.nid.pl 
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- budynek podzamcza, nr rej.: j.w.,  
- browar (budynek podzamcza) z murem gotyckim, ul. Gimnazjalna, XIV-XVII, nr rej.: 407 

z 14.10.1971, 
- brama targowa, ul. Stary Rynek, 1319, 1420, nr rej.: 197/N z 28.12.1961,  

 Augusta 12, 1914, nr rej.: 419/95 
z 19.01.1995, 

cie k  ko cieln wi tego Ducha, XIV-XVIII, po 
1959, nr rej.: 365 z 14.10.1971, 

z 17.02.1994 i z 22.09.2003, 
- dawne domy i ich fasady na terenie Starego Miasta przy ul. Garbary i wi tego Ducha. 

 W Elbl gu na uwag

dinanda Schichau w bezpo rednim 
s siedztwie rzeki Elbl g. Nad jeziorem Druzno, w pobli u miejscowo

ci archeologiczne wczesno redniowiecznej osady, najprawdopodobniej Truso. Na 
u Zalewu Wi ci od planowanego przedsi wzi cia 

znajduj  si  miasta i miejscowo ci o bogatej historii i licznych zabytkach. Do najwa niejszych 
nale  Frombork i Tolkmicko. Wa nym elementem dziedzictwa kulturowego s  tak e warto ci 
niematerialne, jak zachowane tradycje rolnicze na 

nego na Mierzei Wi lanej. 
6.12. KRAJOBRAZ, W TYM KRAJOBRAZ KULTUROWY
 Wszystkie elementy przedsi wzi cia w obr bie Mierzei Wi lanej, z uwagi na znaczne 
rozmiary, b d  ingerowa  postojowy z 
falochronami, b d  ponadto silnie eksponowane w krajobrazie, zmieniaj c percepcj  krajobrazu. 

alizie widokowej. 
 Po przeprowadzeniu wst e takie elementy inwestycji, jak 

modernizacja wej cia do Portu Morskiego Elbl g na odcinku od Zalewu Wi lanego do mostu 
w Nowakowie oraz na odcinku od mostu w Nowakowie na d
zrzutu z oczyszczalni cego mostu w Nowakowie oraz budowa 
nowego mostu na rzece Elbl g w ci gu istniej cej drogi powiatowej nr DP1100N, nie b d

 na krajobraz i aspekty wizualne, z uwagi na zakres przestrzenny tych 
inwestycji, charakter otoczenia i skal  zmian w krajobrazie. Z tego powodu niniejsza ocena 
odnosi si  jedynie do inwestycji zaplanowanych na Mierzei Wi lanej i Zalewie Wi lanym. 

wa warianty lokalizacyjne przekopu: 
Nowy wiat (wariant inwestora) i Skowronki (racjonalny wariant alternatywny). Dla ka dej z tych 

  
 odniesienia si

i inwestycji warunkuj cych realizacj  oraz funkcjonowanie projektowanej drogi wodnej oraz 
inwestycji towarzysz cych, nie uwzgl dnionych w elementach inwestycji, takich jak okresowe 

skiej i na Zalewie Wi
pojawiaj cego si  urobku, mo liwe pojawienie si
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ciwo ci nara
braz uwzgl dniono nie tylko obszar Mierzei 

Wi  wybudowany przekop, ale te  jej otoczenie wodne i l dowe w zasi gu 
wzroku. Krajobraz Mierzei Wi lanej, rozpatrywany w szerszym kontek cie przestrzennym, przy 
uwzgl  Wi
Gda skiej, cechuje si norodno ci ciwo ci, wybitnymi walorami 
ekspozycyjnymi oraz silnymi kontrastami wizualnymi. W strefie widoczno ci, uzale nionej od 

lanego rozci ga si Park Krajobrazowy 
Wysoczyzny Elbl skiej, obszar chronionego krajobrazu (OCHK) Wysoczyzny Elbl skiej, Nadmorski 
Park Krajobrazowy wraz z otulin . 
Przyroda nieo ywiona buduj ca krajobraz  
 Charakterystycznymi cechami krajobrazu Mierzei Wi lanej s
z charakterystycznym garbem biegn ci 

enie pomi nocy i Zalewem 
Wi  Elbl sk , 
tworz c  dominant  krajobrazow  na tle Zalewu Wi skiej, 

enia na 
nych struktur przyrodniczych: l

dem wyj tkowo ci w kraju 
nia si  szeroka piaszczysta pla a od strony Zatoki Gda skiej, ci gn ca si  nieprzerwanie na 

(morze, piaszczysta pla a, wydmy nadmorskie z ubog  ro linno ci , las, szuwary, wody Zalewu 
Wi lanego) cechuj  si  znacznymi rozmiarami, wyrazisto ci
jedno ci  wizualn . Pomi dzy nimi zachodz  silne kontrasty (l

bienia mi
lanego, bogactwo 

s siaduj  i latem, ich rudo ci jesieni y, morza 
zmieniaj cego cz sto barwy). Dodatkowymi atutami s  dynamika przemian rodowiska 
przyrodniczego (zanikaj ce przesmyki, w druj ce wydmy, narastaj cy sto

) oraz 
wyst zych). Przewaga naturalnych, 

urozmaicona rze ba, piaszczyste pla
lasy porastaj ce wydmy, wyj ciwo ci ekspozycyjne, dalekie otwarcia widokowe z 

 wydm w stron  Zatoki Gda skiej, 
wysoczyzn , malownicze szlaki 

turystyczne, a przy tym wszystkim niewielkie zainwestowa  si  na wysokie 
walory krajobrazowe i estetyczne Mierzei Wi lanej i jej otoczenia w zasi gu wzroku. Zasoby 
przyrodnicze s  zabudow  mieszkaniow , 
letniskow  i uzdrowiskow  oraz nawarstwianiem kultur i tradycji, tworz c specyficzny krajobraz 
kulturowy.  
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Przyroda o ywiona maj  krajobrazu 
 Mierzeja Wi lana i jej otoczenie cechuj  si
rodowiska przyrodniczego. Wyst puj  tu gatunki cenne i chronione, w tym siedliska priorytetowe. 

Zalew Wi lany jest ostoj

ci najwi ksz  w Polsce ostoj
 percepcj  krajobrazu (doznania wzrokowe zwi

wzmacnian  dynamik  i unikatowo ci  zjawisk zwi zanych z przelotami i gniazdowaniem ptactwa.  
Ocena krajobrazu 
 W literaturze przedmiotu krajobraz jest oceniany, niezale nie od form ochrony prawnej, m.in. 

rzadko  w skali krajowej i regionalnej; jako  wizualna (w tym 
forma, kompozycja, warto ci estetyczne, urok miejsca); niezniszczony charakter (mierzony brakiem 

ch lub innych duch miejsca
niaj cy si , jednolity charakter, wynikaj cy z jedno ci topograficznej i wizualnej oraz wyrazisty 

charakter miejsca); wyst powanie  (w tym historycznych i  przyrodniczych); 
 - bada si ci na temat znaczenia 

krajobrazu (Goodey 1995). Wa na te  jest liczba odwiedzaj cych (Milieu-Effect Rapportage. 
Environmental Impact Assessment. T. 17: Prediction in Environmental Impact Assessment, 1985).
Inne  do oceny krajobrazu takie aspekty, jak m.in. wielko  jednostki, struktur , 
autentyzm, unikatowo /rzadko  wyst powania tych cech; powi zanie z warto ciami kulturowymi, 
przyrodniczymi, symbolicznymi; reprezentatywno , obecno  charakterystycznych i wa nych cech; 

norodno , koloryt, wyst , niedost pno . Subiektywizm 
r  pod wiadomo

subiektywnej opartej na intuicyjnym os dzie podlegaj warto  estetyczna, atrakcyjno , znaczenie 
 (zob. wi cej w: Preparation of Environmental 

Statements ...1995; Harrop, Nixon 1999; D
m.in. na znaczenie krajobrazu w skali kraju lub regionu, odmienno  i oryginalno  regionalizmu, 
znaczenie panoram, to samo  regionaln . Podkre lana jest m.in. rola warto ci estetycznej 
krajobrazu, harmonia form lub jej braku, czytelno , wyrazisto  (D
1996). Ta sama autorka wymienia za innymi takie uzupe ce kryteria oceny warto ci krajobrazu, 
jak atrakcyjno  form, istnienie kumulacji terenowych, osi widokowy
malowniczo pi , jako 
warto ci samej w sobie, odczuwanej w skali lokalnej, regionaln nych 
uj ska, 
Sas-Bojarska jako kryteria oceny krajobrazu przyjmuj cechy ekspozycyjne krajobrazu, obejmuj ce: 

 i czytelno  form historycznych, istniej ciwo ci kompozycyjne oraz potencjalne 
ciwo ci ekspozycyjne, warto ci estetyczne oraz podatno  na degradacj . Lenartowicz (1999) 

wymienia m.in. charakter krajobrazu, znaczenie kulturowe, znaczenie w danej przestrzeni, rzadko
wyst powania, atrakcyjno  turystyczn  i wypoczynkow , wra liwo . Mo na bada
takie cechy jak 237. T. J. Chmielewski, aby 
                                               237 Zob. wi cej: Sas-Bojarska, 2006 
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zobiektywizowa  ocen  krajobrazu, wskazuje metody oceny stopnia antropogenicznego 
niaj c metod lub w 

panoramie (opracowan  przez Janusza Janeckiego w latach 70.), metod
m pokrycia terenu oraz metod oceny 

nic krajobrazowych.
W badanym krajobrazie wyst puje wi kszo  z wymienionych powy cych 

na wysok  ocen  krajobrazu: rzadko  wyst powania w skali krajowej, wysoka jako  wizualna, 
du e warto ci estetyczne, urok miejsca, niezniszczony charakter (nie wyst puj  w zasi gu wzroku 
wielko skalarne obiekty in niaj cy si  jednolity charakter, jedno
topograficzna i wizualna, wyrazisty charakter miejsca); chronione prawem dobra  przyrodnicze, 
bardzo du a liczba odwiedzaj cych w sezonie letnim, intensywne u ytkowanie turystyczne, du a 
wielko  jednostki krajobrazowej, autentyzm, powi zanie z warto ciami kulturowymi i 

norodno , koloryt, wyst zanych z 
s siedztwem morza i towarzysz cych mu zjawisk), dziko , niedost pno , atrakcyjno , du e 

ecnie w skali kraju, odmienno  i 
oryginalno  regionalizmu, unikatowe nadmorskie panoramy, to samo  regionalna, harmonia 

 form, istnienie kumulacji terenowych, osi widokowych, 
malowniczo  skali lokalnej, 
regionalnej, a nawet krajowej, wyraziste cechy ekspozycy  i czytelno  form, 

ciwo ci ekspozycyjne, warto ci estetyczne, wyj tkowy charakter krajobrazu, znaczenie w danej 
przestrzeni, atrakcyjno  krajobrazu, 

naturalnych form pokrycia terenu oraz brak antropogenicznych granic krajobrazowych. Oznacza to, 
e krajobraz badanego obszaru cechuje si  zasobami i walorami unikatowymi i wybitnymi w skali 

nych form ochrony prawnej (por. r. 6.8) 
 Wszystko to czyni krajobraz Mierzei Wi lanej unikatowym w kraju. Wymienione powy ej 
cechy oraz dobra dost pno , e Mierzeja Wi lana jest niezwykle popularnym 

j. Znaczny popyt na cenne i 
ograniczone zasoby  antropopresj . Efektem trudno ci w 

rodowiska i krajobrazu, cechuj cych si
odporno ci  na degradacj , z celami rozwojowymi gospodarki rybackiej, turystyki i rekreacji, a 

 gospodarki morskiej na Zalewie i w portach nadzalewowych, s  obserwowane tu 
zwi zanej z rozwojem turystyki jest 

biaj cy si  chaos przestrzenny w miejscowo ciach nadmorskich, najjaskrawiej widoczny w 
wi kszych miejscowo ciach, jak Krynica Morska czy K ty Rybackie. Na ich tle pas pla y otoczony 
wydmami i lasem nabiera jeszcze wi
niezwykle harmonijny i cenny. 
 Na unikalny charakter krajobrazu w rejonie planowanego przedsi wzi cia maj

norodno  form 
a, zachodz cych w krajobrazie 

trza krajobrazowe. 
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: 
- otwarta przestrze lanego otoczonego Mierzej  Wi lan  i Wysoczyzn

Elbl sk ,  
lanej o przewa aj cym krajobrazie naturalnym, 

- otwarta przestrze skiej, 
lanego, gdzie 

wyst
lanych o unikatowym krajobrazie kulturowym. 

 Krajobraz rejonu Zalewu Wi lanego mo e by  postrzegany w nast puj cych skalach 
przestrzennych: 

- w skali regionalnej wschodniej cz ci Pobrze a Gda skiego i Zatoki Gda skiej (tylko z 
powietrza w warunkach dobrej widoczno ci); 

- w skali mi lanego i Wysoczyzny Elbl skiej z Mierzei 
Wi lanej oraz widok Zalewu Wi lanego i Mierzei z Wysoczyzny Elbl skiej; 

kowych na fragmenty Mierzei Wi lanej i 
Zalewu Wi lanego; 

- w skali lokalnej na Mierzei Wi  i na 
wydmy), w strefie brzegowej Zalewu Wi lanego (otwarty krajobraz wybrze a 
nadzalewowego) oraz we wn 238. 

6.13. U
W projekcie badawczym kierowanym przez prof. Tadeusza Je  poj cie 

Ekoregionu Zalewu Wi lanego. Delimituje ono ten subregion w otoczeniu polskiej cz ci Zalewu 
 geograficznych: Mierzei, 

Wysoczyzny Elbl skiej i Pojezierza Staropruskiego.  
W rejonie planowanego przedsi wzi cia w przewadze wyst puj  historyczne jednostki 

osadnicze. Sie  osadnicz  Mierzei tworz : Krynica Morska z osadami Przebrno i Piaski oraz 
Sztutowo i K a Zalewu zajmuj  miasta: Elbl g, Tolkmicko i 
Frombork oraz mniejsze osady: Nowe Batorowo, Nowakowo, Jagodno, Nadbrze e, Suchacz, 

ka. 
Mierzej  Wi lan

dniowej stronie Zalewu, miasto Elbl g liczy 
cy mieszka ce 

mieszka cych si  (poza Miastem Elbl g) przede wszystkim z rolnictwa, le nictwa, i 
ywno cznie w zasi wzi cia 

sko - mazurskie cechuje od lat najwy sza stopa bezrobocia. Dramatyczna 
 w powiatach nowodworskim, elbl

bezrobocie si ga 25 %. Przyczyn  tak wysokiego bezrobocia jest niski poziom aktywno ci 
                                               238 Prognoza droga wodna
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 zatrudnienia (turystyka, rolnictwo oraz specyfika 

Otoczenie Zalewu Wi lanego charakteryzuje si nicowaniem zagospodarowania. 
a turystyczna, intensywne rolnictwo, 

le ce na wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych Ekoregionu 
Zalewu Wi lanego.  

Elbl rodkiem rejonu Zalewu Wi lanego. Jest o

odzie owym, drzewnym. Port w Elbl  i pasa ersk eglug  po Zalewie. 
Poza wielofunkcyjnym portem w Elbl gu, w obr bie Zalewu funkcjonuj  jeszcze porty rybackie i 
jachtowe w Krynicy Morskiej, Fromborku, Tolkmicku i K tach Rybackich oraz przystanie w : 

ce, Suchaczu, Kadynach i Kamienicy Elbl skiej.         
Na u Staropruskim funkcjonuje rozwini ta infrastruktura gospodarki 

wodnej obejmuj niczne takie jak luzy, jazy, 
przepusty.  

czy si  sie , Nogat i 
inne cieki w obr tla 
Zasoby ryb 
 Zalew Wi lany i przybrze ne wody Zatoki Gda skiej s ci 
zwi
elementem kulturowym, maj
przeprowadzonych w

lanym nale : sandacz, leszcz, oko  i w nym 
gatunkiem, przede wszystkim w rejonie Zalewu rodkowego i wschodniego, jest led . Wyniki ankiet 
wskazuj gorz, 
sandacz i tro , przy jednoczesnym wzro ledzia.  

cy na wodach Zatoki Gda skiej wskazywali jako 
ledzia, storni  i dorsza. Cz  tak e: szprot, stynka i 

certa. Pewne znaczenie ekonomiczne maj : turbot, tro
incydentalnie.  

ci gospodarczej na wodach obu omawianych 
dkarskie. W przeciwie

wybrze sk) brak jest w Internecie ofert takich 
zi 

turystyki w dkarskiej. 
 Obecnie rybacy upatruj  zagro e  dla rybostanu Zalewy Wi

planowanej inwestycji na zasoby ryb o istotnym znaczeniu 
Zalewu Wi lanego mo e generowa ci
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enia, jak wzrost ruchu turystycznego na Zalewie po 
rodki zaradcze wskazywano przede 

gorzem) oraz zwi
w
Dobra materialne 

 planowane przedsi wzi cie, to przede 
wszystkim zainwestowane otoczenie rzeki Elbl g. S  to takie obiekty jak: 

- budynki mieszkalne i gospodarstwa rolne (Nowakowo i Nowe Batorowo oraz zabudowa 
rozproszona), 

rowy), 
, przystanie, dalby, 

oznakowanie nawigacyjne itp.), 
- most pontonowy w Nowakowie, 
- drogi gminne i powiatowe, 
- wylot z oczyszczalni g. 

6.14. ZAGRO ENIA ZWI ZANE Z ARTEFAKTAMI  II WOJNY WIATOWEJ 
 Tereny  miejscem gehenny ludno ci niemieckiej, 
uciekaj  Czerwon 239. Ewakuacja mieszka

jwi ksz
ewakuacj  w historii. 
 Jesieni  niemiecki front wschodni, a wojska hitlerowskie rozpocz
ucieczk tych we wcze niejszej fazie II wojny wiatowej. Podj to decyzj  o ewakuacji 

240  o 
kolumnach mog cych liczy aj

niejsi pod ali saniami zaprz gni tymi w konie. W

a tak e Rosjanie uciekaj  armi . Mieszka cy miast do ko ca czekali na poci gi 
cych liczbach. 27 stycznia 1945 r. wojska radzieckie 

czenie kolejowe i drogowe Prus Wschodnich z Gda
chodowego. Po zdobyciu Gda ska i 

ta, a z ni  tysi ce ludzi. Ludno
okolic Mierzej  Wi lan  do Gda ska i Gdyni, aby tam dosta  si  na statek. Uciekinierzy byli 

skich i bombardowani z powietrza.  
 Wi lan

mo na si  jedynie przez skuty lodem Zalew Wi lany (rys. 6.31). Przebycie licz cej 80-
 jednym 

                                               239http://warszawa.naszemiasto.pl/archiwum/pomorska-historia-1945-roku-ucieczka-po-zamarznietym-
zalewie,1913152,art,t,id,tm.html 240 Kieser 2014 
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j. Kto nie zgin
w lodowatej wodzie. Ucieczka przez Zalew Wi
do tku marca, a pod wod
spocz tki zabitych ludzi, zwierz  i 
pochowa . Historycy oceniaj , e w okresie od 26 stycznia do 4 marca z licz cej 2,3 mln ludno ci 
Prus Wschodnich, na Mierzej  Wi lan  po Zalewie Wi cy ludzi. Cz  z 

 w kierunku Mikoszewa, a nast
Gda ska i Gdyni. Inni maszerowali w przeciwnym kierunku, d

 dotrze  morzem do Niemiec. Inni uwi zieni na Mierzei Wi lanej i 
ca wojny i wkroczenia wojsk sowieckich.   

 Spo cych z Prus, prze cia i 
 zbrojnych jest nieznana. Najcz ciej podaje si  liczb  kilkudziesi ciu tysi cy. 

Obj  Wi lan
cz unkow  kapitulacj . Na Mierzej
wysadzono desant i jednocze nie zaatakowano od strony Nowego Dworu Gda
Najci  w okolicach K wiatu  - 

, jednak w wyniku 
bombardowa  ludzie gin

Rysunek 6.31. Ludno  uciekaj ca przez zamarzni ty Zalew Wi lany 
1945-zapomniana-masakra-miasta/42042 
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 PRZEDSI WZIECIA W  WARIANCIE 
INWESTORA 

7.1. W , W TYM NA ZDROWIE I WARUNKI YCIA
Faza budowy 

gu b nicowany na 
nych odcinkach. Budowa awanportu trwale rozdzieli Mierzej  eliminuj c na 

kilkudziesi ciometrowym odcinku mo liwo  rekreacyjnego wykorzystania nadmorskich pla  oraz 
skiej dla rekreacji, przybrze nej eglarstwa. 

eglugowy w niewielkim stopniu b
Zalew i na rzece Elbl g b dzie ogranicza  mo liwo  rybackiego i rekreacyjnego wykorzystania 

e mo e pogorszy kszonego 
zm liwo
ryb).  

B  na warunki ich ycia. Ulegn  one zmianom w otoczeniu 
planowanego przedsi wzi cia i b d  wyst powa nym nat
inwestycji.  

zane b d  z realizacj eglugowego przez Mierzej  oraz  
toru wodnego na Zalewie i rzece Elbl ia 
w funkcjonowaniu osadnictwa, infrastruktury komunikacyjnej i elektroenergetycznej na Mierzei, 

turystycznych i rekreacji na znacznym fragmencie Mierzei Wi ycia 
mieszka eglugowego wynika  b

cych okresow  dysfunkcjonalno ci  powi za , oraz 

uzdrowiskowych, co b dzie skutkowa
(intensywne roboty na Mierzei Wi lanej obejmuj  okres jednego roku).  

Zmiany w rodowisku przyrodniczym mog y  si  na rekreacyjne 
wykorzystanie bazy turystycznej Mierzei Wi

eglugowego na mieszka lanej mo e dotyczy  okresowo: 
ycia mieszka siaduj cym z terenem 

przedsi wzi cia, zwi zanych z uci liwo
 i osad znajduj cych si

eglugowego (Przebrno, Krynica Morska, Nowa Karczma, Piaski); 
 Mierzei; 

W obr bie rzeki Elbl g zmiany b d gu zwi zane z 
uci liwo ci du na bliskie s siedztwo zabudowy 
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jednorodzinnej w rejonie Nowego Batorowa, Nowakowa oraz pojedynczych zabudowa
mieszkalnych w bezpo rednim s liwo ci 
b d powietrza (praca urz dze

pno ci komunikacyjnej mi dzy zabudowaniami 
ie pracy mostu pontonowego w Nowakowie 

anych dla potrzeb budowy oraz zwi zane 
z budow d lonego czasu przeznaczonego na 
budow , jednak mog  by  lokalnie uci liwe. 

Aby zmniejszy ej w raporcie zaproponowano 
ce opisane w punkcie 13.7. 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

1
1
1

Zasi g przestrzenny oddzi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2

Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 12

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Faza funkcjonowania 
 

drogowego, infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej b dzie mo liwo  odtworzenia 
dotychczasowego stanu powi za  obu cz eglugowym. Nie 
zostanie natomiast odtworzona naturalna przestrzenna ci

 i krajobrazowych, stanowi cych 
zasadnicze uwarunkowanie rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych na Mierzei. Natomiast 
poprawi  si  warunki funkcjonowania i rozwoju funkcji portowych w Elbl gu. Mo na spodziewa  si
pojawienia nowych miejsc pracy w zwi zku z rozwojem eglugi towarowej  i pasa erskiej zwi zanej 
z portem w Elbl y oczekiwa  aktywizacji sezonowych 

cych si  do o ywienia wybranych miejscowo
warmi zaniu z rewitalizacj skiego oraz realizacj  P tli 

eglugowego uci liwo ci dla mieszka
Wi lanej b d  znacznie mniejsze. Konstrukcja luzy oraz wysoko  mostu obrotowego powoduj , 
e wiele jednostek b  bez konieczno ci otwierania mostu. Je eli jednak zaistnieje 

rzekierowany na drugi most 
obrotowy. Na stronach Urz du Morskiego w Gdyni mo na obejrze  animacj  obrazuj c

eglugowy: 
http://www.umgdy.gov.pl/?page_id=8064.  
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 Odcinek toru wodnego w obr bie rzeki Elbl g, ze wzgl du na blisk  zabudow
mieszkaniow , mo e powodowa  uci liwo ci, je eli znacznie wzro nie ilo  zawini  do Portu 
Morskiego w Elbl gu. Jednocze czona z podniesieniem 

enia powodziowe w rejonie Wyspy Nowakowskiej, 
sto nara  z powodu obni

Aby zachowa  dotychczasow  dost pno  do rzeki zaprojektowano dwie przystanie w rejonie 
onym brzegiem w miejscu, gdzie zabudowa mieszkaniowa 

znajduje si  w s siedztwie rzeki (rys. 7.1). 

Rysunek 7.1. Planowane przedsi wzi cie a zagospodarowanie otoczenia rzeki Elbl g 
pnej wersji Projektu Budowlanego (marzec 2018) oraz 

kzgw.gov.pl 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  mo na wskaza
 na warunki ycia ludzi: 

ej cz ci Zalewu Wi lanego, a tak e 
delty 
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gu, a nast
portow ; 

ci Zalewu Wi
wodnej; 

 mo liwo
Zalewu Wi lanego; 

 zwi kszenie bezpiecze stwa powodziowego w rejonie Nowakowa w wyniku podniesienia 
g. 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               1

1
        1

1
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2
Wra liwo rodowiska

Du a/ 3
cznie 10

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Nale y podkre li , e na etapie funkcjonowania prognozuje si
warunki ycia mieszka lanego oraz w Elbl gu. 
7.2. ZAGRO ENIA ZWI ZANE Z MO LIWO CI CI PO II WOJNIE 

WIATOWEJ W OSADACH ZALEWU WI LANEGO I NA MIERZEI WI LANEJ
Faza budowy  

y liczy  si
z mo liwo ci  napotkania ludzkich szcz ne zagro enie dla utrzymania 

 ka dy taki przypadek b za  si  b dzie 
liwym do oszacowania jest 

ch ofiar II Wojny wiatowej oraz 
cywilizowanego post powania ze szcz tkami. 
 Innym istotnym zagro eniem jest mo liwo

Wojny   
 Aby ograniczy
w marcu 2018 roku wykonanie bada  

bie projektowanego toru wodnego na Zalewie 
Wi lanym, rzece Elbl atoce Gda skiej.  
 Przed przyst pieniem do prac ziemnych i czerpalnych konieczne b dzie wykonanie bada
ferromagnetycznych w obr  oszacowa  takie ryzyko i umo liwi
podj
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Faza funkcjonowania 
 Po wykonaniu docelowego toru wodnego i usuni ciu wszystkich zagro e  z okresu II Wojny 

wiatowej, ryzyko zagro minowane. 
7.3. W

W fazie budowy planowane przedsi wzi cie b  na dobra materialne w 
zwi zku z konieczno ci dze  rzeki Elbl g (wylot z 
oczyszczalni 

Planowane przedsi wzi cie realizowane b ci od zabudowa  wsi 
Nowe Batorowo oraz Nowakowo zlokalizowanych na terenie gminy wiejskiej Elbl g. W  rejonie 

ony do 40 m, ze wzgl du na blisk  zabudow ci do 
 rzeki Elbl g znajduje si  w 

miejscowo ci Nowakowo oraz 6 zabudowa
ci mo e spowodowa  wibracje i uszkodzenia elewacji 

cych si  w bliskim s siedztwie. 
 wsi Nowakowo w bezpo rednim s siedztwie istniej cych 

 doboru sposobu prowadzenia prac budowlanych, a 
tak e odpowiedniej konstrukcji umocnienia brzegu. Na terenach w pobli u zabudowy mieszkaniowej 

 rzeki Elbl g przewiduje si  zastosowanie metod pogr ania cianek szczelnych, 
ograniczaj cych emisj liwych akustycznie wykonywane 
b d  jedynie w porze dziennej. Podczas prac b dzie prowadzony monitoring istniej cych budowli. 

W fazie funkcjonowania przedsi wzi cie mo  na zmiany w zagospodarowaniu 
siaduj cych. Dotychczasowe u

nieodwracalnym lokalnym zmianom w wyniku realizacji dr cz cej port w Elbl gu z 
Zatok  Gda sk ne ekosystemy: l nych i 
przej ciowych: Zatoki Gda skiej, Zalewu Wi lanego i Zatoki Elbl skiej b d
dotychczasowe funkcje przyrodnicze w ograniczonym zakresie w wyniku realizacji i funkcjonowania 
nowej drogi wodnej. Lokalnie zmieni  si  nie tylko krajobraz, ale i warunki funkcjonowania 

korytarzy migracyjnych zapocz tkowane budow
elementach biona podczas eksploatacji. Nie tylko zreszt  w rejonie samego 

U eglugowego zmieni si  nieodwracalnie. 
Ci o ni tymi lasem, szlakami migracji 

piona antropogenicznymi formami konstrukcji hydrotechnicznych. 
Budowle hydrotechniczne przerw  ci  mierzejowego brzegu Zatoki Gda skiej oraz brzegu 

tego szuwarem b d cym unikalnym siedliskiem przyrodniczym. Odwodnienia w 
 spowodowa

wodnych, naruszaj e mie
integralno  ekosystemu le nego.  
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j drogi wodnej. Chocia  specustawa 
cza funkcjonowanie systemu planowania przestrzennego, w przypadku omawianego 

przedsi wzi cia, inwestycje pochodne realizowanej drogi wodnej, inwe ne, a tak e 
nych jednostek przestrzennych do 

zmienionego zagospodarowania w wyniku realizacji drogi wodnej, powinny zosta  zrealizowane na 
m. Dotyczy to w pierwszej kolejno ci 

 zagospodarowania przestrzennego Mierzei Wi
g na odcinku od Zatoki Elbl skiej do Portu w 

Elbl gu.  
Za prowadzeniem rozwoju miejscowo onego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego na obszarach bezpo redniego i po redniego 
wzi cia, przewa a fakt, e w tym samym obszarze 

realizowane s odziowe 
P tla ce km 2

poprawa bezpiecze stwa powszechnego 

enia rozwoju i zagospodarowania tego unikalnego subre tla 

Zalewu Wi lanego, obejmuj c: 
 budow  i rozbudow  infrastruktury turystycznej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego 

(sie  towarzysz c ); 
 popraw eglowno ci i bezpiecze
 reaktywacj
 system informacji i promocji turystyki wodnej. 

eglugowego i toru wodnego utrwali efekt fragmentacji Mierzei. 
Czynniki antropogeniczne zmieni  charakter u
Nale y tak rzegu Zalewu. 

ci mog  w wyniku realizacji drogi wodnej uzyska
impulsy rozwojowe, umo liwiaj ce rozbudow
turystycznych. U
u ytkowania powinno uwzgl dnia onego rozwoju. 

Trudno oceni  wag  Wi lanego 
oraz Elbl ga mo na uzna dane, jednak warunkiem jest 

onego rozwoju tego obszaru, z poszanowaniem wyj
 temu takie narz rodowisko 

oraz decyzje d  musieli uzyska  przed realizacj
planowanych inwestycji. Skuteczno  tych narz dzi ochrony rodowiska b  na 
skal rodowisko przyrodnicze oraz warunki ycia ludzi. 
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7.4. W
7.4.1. Strefa brzegowa Mierzei Wi lanej od strony Zatoki Gda skiej 
Faza budowy 

Podczas budowy nast pi ingerencja w dno Zatoki Gda
okresowe zwi kszenie zm tnienia wody powodowane robotami hydrotechnicznymi. 

Brzegi Mierzei Wi lanej, w rejonie realizacji Nowy wiat, charakteryzuj  si
procesami litodynamicznymi, powolnymi zmianami konfiguracji dna, a co za tym idzie niewielkim 

boko
boko ci powy ej 6.0 m transport rumowiska jest niemal zerowy. Przemieszczanie si

rumowiska w kierunku wschodnim i zachodnim jest nieznaczne i praktycznie wzajemnie si
ce241.  

Podczas budowy planuje si  zasilenie pla  Mierzei Wi lanej od strony Zatoki 
Gda skiej piaskiem pochodz
czerpalnych na Zatoce Gda d  to 
prawdopodobnie du e obj to 3 d Morski planuje 
wykorzysta lanej 
oraz zasilenia pla , mi e b d  prowadzone na 
Zalewie Wi lanym, jedynie od strony Zatoki Gda

nienie w czasie 

 Na podstawie powy szych stwierdze  nale y przypuszcza , 
skiej w rejonie 

Nowy wiat nie b dzie znacz
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

1
1
3

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 1

cznie 11

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

                                               241 Szymkiewicz i in. 2017 
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Faza funkcjonowania  
Ka ca  b dzie naturalne procesy 

hydro- i litodynamiczne wyst puj ce w strefie brzegowej morza. Je eli przemieszczaj cy si
 przeszkod

siedztwie nast pi przebudowa brzegu. Je eli wypadkowy roczny 
transport rumowiska b  zachodniej 

dzie nast
linii brzegowej, a po stronie wschodniej, w wyniku pew pi  procesy 
erozyjne, brzeg b dzie si
b dzie 
nast dzie si
sytuacja b dzie mie  miejsce w rejonie Nowego wiata gdzie w rednim roku statystycznym 
wypadkowy transport rumowiska jest skierowany ze wschodu 242.  

lanej od strony Zatoki Gda skiej w rejonie 
eglugowego w Nowym wiecie b dzie najmniejsze spo

wcze 243. Wynika to z faktu, na 
b dzie oczekiwa , rz du 5 m bezpo rednio przy 
falochronie zachodnim i zasi

enia linii brzegowej w Nowym wiecie po 10 latach 
nia i ruchu rumowiska dla inwestycji pod nazw

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk sku 

rednio przy falochronie wschodnim i zasi gu obszaru akumulacyjnego 
lanej w Nowym wiecie b d  w kilkuletniej skali 

czasowej okresowe. Z uwagi na niewielki wypadkowy transp
d  powolne i zmienne. W zale no

docieraj cego do brzegu w kolejnych latach b d  wyst

                                               242 Szmytkiewicz M. i in. 2017 243 ibidem 
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244. Powy sze wnioski dotycz
. Dla tego rozwi zania oraz dla innych 

d
uwzgl dnione w projekcie budowlanym. Niezale
powinny si  one mie ci  w obszarze 50 ha przyj rodowisko, jako obszar 
inwestycji. 

Na podstawie analizy zebranych danych i bada  modelowych wykonanych przez Instytut 
Budownictwa Wodnego PAN w Gda sku mo na przyj , 
transporcie rumowiska w rejonie osady Nowy  Mierzei Wi lanej od strony Zatoki 
Gda skiej, na przestrzeni wielolecia, b rodowisko 
b rodowisko akwenu b dzie niewielkie.   

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               1

1
1
1

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 1

cznie 7

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

 brzegow  Zalewu Wi lanego  
Faza budowy   

eglugowego nie b
ony Wysoczyzny Elbl skiej jak i od strony 

Mierzei Wi lanej245. Mo na przypuszcza , eglugowego przez Mierzej
Wi lan lanego w rejonie Nowy wiat nie b dzie 
znacz ce. 

Ilo  refulatu pochodz cego z budowy nowego toru wodnego na Zalewie Wi lanym oraz 
przebudowy toru na rzece Elbl cznie 5,9 mln m3. S  to bardzo du e ilo ci, w 

alewie, kiedy to rocznie przemieszcza 
si  maksymalnie ok. 50 tys. m3 refulatu. 
Przed II wojn wiatow  urobek czerpany z toru wodnego w Zatoce Elbl skiej refulowano po 
wschodniej stronie toru, tworz  Wysp  (obecnie rezerwat ornitofauny). Refulat 
pochodz cy z prac czerpalnych wykonywanych po wojnie, maj

                                               244 Szmytkiewicz M. i in. 2017 245 Boniecka 2009, Pawelec 2015, 2016 
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brze a i na brzegach Zalewu. W trakcie II 
wojny e w rejonie Przebrna, tworz c tam ostatecznie polder. 

Zgodnie z ustaleniami (Ustawa z dnia 28 marca 2003, 
lanego przewidziana jest do ochrony poprzez 

sztuczne zasilanie i umocnienia brzegowe. Wskazuje si  na konieczno  monitoringu i 
bada  aktualnego stanu brzegu morskiego. Na wcze niejszych etapach przygotowania ocenianego 
przedsi wzi cia rozwa ano wykorzystanie refulatu z budowy toru wodnego do sztucznego zasilania 
zatok erozyjnych przy portach we Fromborku, Tolkmicku, K tach Rybackich, Krynicy Morskiej oraz 

ozwi
zagospodarowania urobku ze wzgl du na niewielkie obj to . Z tego 
wzgl cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
zaprojektowano utworzenie sztucznej wyspy w centralnej cz ci Zalewu Wi lanego. 

W fazie budowy w pierwszej kolejno
biania Zalewu Wi , e 

to ci planowanej sztucznej wyspy.  

Rodzaj oddzia
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

1
1
2

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2

Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 13

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Faza funkcjonowania 
 brzegow  b d  zwi zane z budow

konstrukcji stanowiska oczekiwania przed wej ciem do luzy. Falochrony b d
b Zalewu Wi lanego, na szeroko ci Zalewu na 

wysoko ci Przebrna powstanie du i 
to du na szeroko

wysp ); stanowi to 0,6% powierzchni polskiej cz ci Zalewu Wi czna 
ingerencja w batymetri  Zalewu obejmie 1,1% jego powierzchni. 

 wchodz b Zalewu 
nie powinno mie ce w wodach Zalewu oraz 

no od strony Wysoczyzny Elbl skiej jak 
i od strony Mierzei Wi lanej246. Wynika to z faktu, e procesy litodynamiczne s  sterowane przez 

                                               246 Boniecka 2009, Pawelec 2015, 2016 
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hydrodynamik , a fale i pr odnego nie 
ulegn

Nale y przypuszcza , co 
 b dzie na rodowisko Zalewu 

Wi lanego w lokalizacji Nowy wiat.  
ci 2 km od brzegu Mierzei 

ci fal nast pi
si nabiegaj
zmiany w falowaniu wyst pi  w jej cieniu, po stronach zawietrznych, gdzie wysoko ci fal zostan
zredukowane. Z uwagi na stosunkowo niewielkie pr dko ci pr
najwy dko siedztwie wyspy247.  

Powy sze wnioski potwierdza ekspertyza IBW PAN wykonana w styczniu 2018 r. na 
zlecenie Urz du Morskiego w Gdyni. Wnioski ekspertyzy s  nast puj ce: 

enia linii brzegowej po 10 latach od wybudowania fal cych 
wej eglugowego wynios
przyrost brzegu w s brzegowy zasi g zmian 
ograniczony do przyportowego odcinka nieporo ni tego trzcinowiskami); po stronie 

 przyportowym trzcinowisku.  
 obecno

czasowej mog  si  jedynie pojawi dzy wysp , a brzegiem 
Mierzei Wi lanej.  

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               1

2
3
2

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2

Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 14

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

7.5. W (JCWPD) 
7.5.1. Mierzeja Wi lana 

Wody infiltruj ce z powierzchni terenu s  wodami typu wodorow glanowo-wapniowego, o 
niskiej mineralizacji w zakresie 200-300 mg/l, co 
o rodku skalnym. S  bardzo nara one na zanieczyszczenie z powierzchni terenu, gdy
wodono
                                               247 Pawelec i in. 2016 
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bieniach mi dzywydmowych wyst puj
przepuszczalne.  

Wody podziemne wykorzystywane do zaopatrzenia mieszka  zagro one 
ascenzj
Gda  nadmiern  eksploatacj  uj
melioracyjnych b d czeniu ze stacjami pomp. Zagro enie to jest wzmacniane wysokimi 

trzeniami wiatrowymi. W wieloleciu 
1951-2000 amplituda waha
powierzchniowych w Zalewie waha si  sezonowo od 0,8 do 3,4 %0
Zatoki Gda skiej wynosi 7,1-7,5 %o.  

gowana (99% terenu). Centralny Wodoci g 
cia w Z browie, dostarcza wod  pitn  ludno ci zamieszkuj cej obszary Mierzei 

Wi lanej i lanych. Uj cie w Z u 
eglugowego przez Mierzej  Wi lan . Centralny Wodoci g  uj cie w 

K tach Rybackich, nie jest obecnie eksploatowane248. 
Najwi kszym lokalnym uj cie dla Krynicy 

eglugowego. 
 na Mierzei odbywa si  na podstawie pozwole  wodnoprawnych, 

udzielonych przez Starost  Nowodworskiego. W zasi
zlokalizowane s  uj ci249:  

O .6341.41.2013 z dnia 16.12. 
2013r.) w Przebrnie, 

az na cele gospodarcze (nr 
RO .6341.41.2013 z dnia 16.12.2013 r.) w Przebrnie,  

 RO -6223/17/2003 z dnia 
01.10.2003 r.) w Krynicy Morskiej 

-6223/3/2007 z dnia 19.09.2007 r.) w Krynicy 
Morskiej. 

Faza budowy 
 Wykop b  drena d

bie 
inwestycji i w jej otoczeniu. 

eglugowy w obr bie Mierzei Wi lanej b bnych pod 
wzgl dem szczelno ci konstrukcji: 

e b d
natomiast dno b ci ok. 1080 m; 

                                               248 Program Ochrony rodowiska dla Gminy Sztutowo na lata 2013-2016 z perspektyw  do roku 2020 249 Portal RZGW GeoSMoPR http://www.smorp.pl, stan na dzie  10.06.2017 r. 
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tyczy to 
ci 270 m w centralnej cz ci Mierzei. 

 Przyj ta technologia budowy stanowisk oczekiwania eliminuje n
eglugowego - konstrukcj  nabrze a przewidziano do wykonania w postaci 

stalowej cianki szczelnej zapuszczanej z l du (po wcze
Oznacza to, ciankami szczelnymi zakotwionymi 
na du o wi ksz boko  ni
natomiast jedyn  stref dzie nieutwardzone dno 

od strony Zatoki Gda skiej  

rys. II.3.H002 
 Konstrukcj luzy przewidziano natomiast do wykonania w grodzy ze cianki szczelnej 
stalowej lub z wykonaniem cianki szczelinowej (rys. 7.4.). Po wykonaniu mikropali przewiduje si
wybranie gruntu z wn trza grodzy do rz dnej -9,5 m. Ten fakt powoduje, i ciany luzy musz  by
wcze niej kotwione mikropalami. Po wyczerpaniu gruntu, metod  betonowania podwodnego, 
wykonana b luzy o grubo ci 2 m. Nast pnie po zwi zaniu betonu i 
wypompowaniu wody z wn trza grodzy b dzie mo  dno ci 
1 m) oraz ciany boczne (je li grodz  wykonano ze stalowej cianki szczelnej). luza powinna by
wykonana w pierwszej kolejno ci (wraz z robotami czerpalnymi). Natomiast roboty czerpalne w 
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obr bie obu stanowisk oczekiwania mog  by  wykonane w ko cowej fazie realizacji prac (po 
zapuszczeniu cianki szczelnej i jej zakotwieniu). 

eglugowego wraz ze luz  nie b dzie 

 powodowa  na warunki 
siednich. 

 Ze wzgl du na mo liwo izolacji 
warstwy wodono ne b dzie stosowanie wszelkich 
zabezpiecze  przed dostaniem si
ropopochodnych lub innych substancji szkodliwych dla  na 

przeno ne oraz miejsca postojowe sprz tu powinny by  lokalizowane na powierzchniach 
utwardzonych.  

luzy 
rys. II.3.H004 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

1
1
2

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 12

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce
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Faza funkcjonowania 
Usuni cie mas ziemnych i zabudowanie  fragmentu Mierzei (budynki, parkingi, drogi), 

dowej warstwy wodono nej wodami 
opadowymi. Z 32 ha obszaru zaj tego pod inwestycj , powierzchnie utwardzone stanowi  b d

250, tj. 23% powierzchni zaj tej pod inwestycj .  
eglugowego b d  odprowadzane po 

podczyszczeniu w systemie pompowym lub grawitacyjnie. Z uwagi na istotne wahania poziomu 
wody w obr eglugowego, a tak e mo liwe warunki sztormowe, zrzut 

zatapialnymi, w wykonaniu morskim. Orientacyjne parametry przepompowni: 
- Qp
- Hp  2,5 m H2O, 
- Np  2 x 11,0/9,0 kW. 

lanej uszczuplenie powierzchni 
biologicznie czynnych, w wyniku utwardzenia terenu i 
powinno mie  znacz

eglugowy, 

w hydrogeologicznych w wyniku 
przekopu Mierzei w oparciu o symulacje komputerowe modelu matematycznego BANDOP251. 

 (przy stropie warstwy wodono nej) b dzie 
zbli ona do szeroko gu warstwy wodono nej b dzie zale
wody w Zatoce Gda
rednich stanach wody jego szeroko  przy sp

szych o 1 m od stanu 
 Dla obszaru obj tego modelem (ok. 0,9 km2) obj to  o 
od 22,75% przy m. Bior c pod uwag
obj to ci Mierzei Wi lanej (tj. od K
granicy Pa stwa), uszczuplenie to mo na szacowa  na ok. 1%, czyli mniej ni d 
szacowania jej obj to ci. 
   

                                               250 Do powierzchni utwardzonych przyj to: jezdnie, chodniki, cie ki rowerowe, parkingi, pas ttechnologiczny 
oraz powierzchni251 Sadurski i in., 1996 
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Rysunek 7.5. Wyniki symulacji na modelu numerycznym przy rednich stanach wody w Zatoce Gda skiej i w Zalewie Wi trzeniu wody do +1 m n.p.m. na 
Zatoce Gda eglugowego 

lanej w obszarze 
eglugowego i w jego otoczeniu. PPW "Glob" Gda sk (mscr) 
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boko
ci w obr bie Mierzei Wi ci uszczelnionej luzy). 

Przyj te rozwi zania spowoduj  znacznie mniejsz  ingerencj  w u ytkowej warstwie wodono nej, 
jednak nie spowoduj

e oznacza , siedztwie, nie b dzie 
mo

Uj ciem zlokalizowanym najbli cie 
wody pitnej oraz na cele gospodarcze w Przebrnie (pozwolenie wodnoprawne nr 
RO .6341.41.2013 z dnia 16.12.2013 r.). Planowane przedsi wzi  na 
jako ciu jednak konieczne jest systematyczne kontrolowanie zasi

Uj cie  w K  eglugowego 
obecnie nie jest eksploatowane ze wzgl  jako

 si  uj cia wody w Krynicy Morskiej. W 
 systemu wodno- ciekowego Gminy Miasta Krynica 

lnego uj cia wody w Krynicy 
Morskiej w kierunku zachodnim (w kierunku planowanego 
Mierzeja Wi lana ma najwi ksz  szeroko ksz
obj to . Jest to rejon o potencjalnie najkorzystniejszych warunkach hydrogeologicznych do 

cia. Po zrealizowaniu tych prac, pomi dzy granic  obszaru 
zasobowego uj cia a przypuszczalnym zasi
wykonanym w rejonie osady Nowy wiat b stwa.  
 Bior c pod uwag  obecn  lokalizacj  uj  szeroko

o na warunki eksploatacji uj  wody. 
Konieczne jest natomiast monitorowanie ewentualnych zmian jako ci wody w s

eksploatacji, w celu zebrania informacji o ewentualnych
eglugowego. 

 mo e spowodowa
pokrywy ro linnej bezpo rednio s siaduj cej z teren inwestycji. 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               1

1
3
2

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 1

cznie 10

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce
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 Opisane wy ej przerwanie ci ci czwartorz dowego poziomu wodono nego JCWPd 
eglugowego przez Mierzeje Wi lan  mo e spowodowa  lokalne 

du na zwi kszenie powierzchni styku 
 ingresj rednim s

eglugowego. Powierzchnia JCWPd wynosi 47,4 km2 natomiast obszar planowanej inwestycji 
w obr bie Mierzei Wi lanej wynosi 0,3 km2. Zasi
wi kszy ni y252 ze wzgl du przede 
wszystkim na ingresj bszych warstw 
geologicznych. Dlatego uzyskano derogacj  od osi gni
uzasadniaj c to brakiem mo liwo zku z tym 
planowane przedsi wzi cie mo e spowodowa
jednak o niedu ym zasi

 bursztynu 
 Planowane przedsi wzi cie wymaga  b

 bursztynu. Urz
eglugowego przez Mierzej  Wi lan  w ramach 

przedsi wzi cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
obowi  w art. 88 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z 

ierdzenie dokumentacji zostanie uzyskane 
zgodnie z Ustaw  z dn. 24 lutego 2017r. o inwestycjach w zakresie budow cz cej 
Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk .  
 Prace zwi  bursztynu przeprowadzane b d
na Mierzei Wi eglugowego. Prace geologiczne w ramach poszukiwania i 

 bursztynu polega  b d  na wykonaniu wierce
mechanicznych rurowych o konywane 
b d  w siatce 100x100m (ilo  wykona boko ci 
-10 m pp morza, boko

rodowisko planowanych prac geologicznych zwi
 wierce boko

30 m.  
 Prace geologiczne powinny by liwy dla 
rodowiska. Technologia oraz organizacja prowadzenia prac powinna by  tak dobrana, aby nie 

wi  z potrzeb  wycinania drzew. Wykonawca prac geologicznych powinien ciwie 
eksploatowa  urz dzenia wiertnicze, a tak e monitorowa  ewentualne awarie urz dze  oraz 
eliminowa
geologicznych powinna zosta
 Ze wzgl
si , e roboty geologiczne nie b d  na rodowisko. 
                                               252 Plan Gospodarowania Wodami dla Obszaru Dorzecza Wi
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7.5.2. Rejon rzeki Elbl g 
 Zgodnie z opisem JCWPd dotycz cym kr g znajduje si

skiej. Rzeka Elbl g jest miejscem 
bszego do 

nych 
i ocenia si , bszych warstw wodono nych nie jest zaburzany, natomiast 
z uwagi na wyst w rejonie Elbl ga 

e by  zaburzany. Powy sze stwierdzenia potwierdza:  
 mapa hydrogeologiczna, mapa litologiczna, mapa Pierwszego poziomu wodono nego 

Pa stwowego Instytutu Geologicznego w skali 1:50 000 arkusz 58-Elbl ci 
 wielootworowych uj  podziemnych w obszarze 

Elbl ga i bezpo wszej warstwy 
wodono nej i poziomu u ytkowego, obecno  licznych wysi
wysoczyzny przylegaj cym do rzeki Elbl

 baza danych Pa by Hydrogeologicznej (http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/) dotycz ca 
cznych, pobory, zasoby dyspozycyjne, 

wydajno .    

cych na umocnieniu istniej

 Analizowany obszar znajduje si  w obr bie JCWPd nr 18, o kodzie PLGW200018 (obszar 
Jeziora Druzno oraz rzeki Elbl g) i nr 16, o PLGW200016a (rejon rzeki Elbl g). 
 Wyniki bada g na odcinku planowanej przebudowy koryta rzeki, 
stwierdzono mi kkoplastyczne, ilaste osady trudno przepuszczalne, wy ce dno rzeki poni ej 

u nie powinno 
w zwi zku z tym spowodowa  w wodach podziemnych, Ponadto w wyniku 
bada  geologicznych dla potrzeb projektu budowlanego253 stwierdzono s

boko ciach, stabilizuj cych si  na poziomie odpowiadaj cym, b d  zbli onym do 
poziomu wody w rzece Elbl g i Zatoce Elbl
roboty czerpalne w korycie rzeki b dzie drena
oraz b ena u systemu hydrograficznego 

                                               253 Badania geologiczne dla potrzeb projektu budowlanego, Geoprojekt, Szczecin 2017 
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7.6. W ZALEWU WI LANEGO
 Wi lanego 

Planowane przedsi wzi
Zalewie Wi lanym mo e spowodowa  na ekosystem Zalewu Wi lanego. 
Prognozuje si  wyst pienie nast puj : 

 wzrost zm tnienia wody w zale no ci od wybranej technologii oraz skali zjawiska, mo e 
spowodowa  ograniczenie produkcji pierwotnej; 

 wzrost zawarto ci zawiesin w wodzie mo  na ograniczenie wyst powania 
ro linno ci o li rlisk; 

ganicznej) zdeponowanych 
w osadach spowoduje wzrost biologicznego zapotrzebowania na tlen; 

 uwalnianie zwi biania toru wodnego 
co na wzrost trofii akwenu i w niesprzyjaj cych warunkach termicznych mo e 

doprowadzi  do niepo
 bezpo cych na dnie. 

 Wszystkie wymienione powy ej czynniki b d  wyst
funkcjonowania toru wodnego; skala tego zjawiska b dzie jednak wi ksza w fazie budowy ze 
wzgl du na intensywno e si  z cz stymi robotami 
podczyszczeniowymi w pocz tkowych latach funkcjonowania. Przewiduje si  prac  na Zalewie 

biarki, natomiast w fazie budowy jednoczesn  prac biarek. 
Faza budowy  
Prognozowany zasi g zm tnienia wody254

 W wyniku prac czerpalnych wyst pi zm tnienie wody wynikaj cy z poderwania z dna 
ci cz liwo

zanieczyszczenia wody (resuspensji) zwi zkami zawartymi w osadach dennych - wydobywanie 
urobku, poza wzrostem zm tnienia, mo e spowodowa  (w zale no ci od potencjalnego rodzaju 
zanieczyszczenia i jego koncentracji) uwolnienie pewnej cz ci materii organicznej oraz zwi
biogenicznych zdeponowanych w osadach dennych. 
 Prace czerpalne mo na uzna  za jedno z najwi kszych zagro e  dla ekosystemu Zalewu 
Wi lanego w fazie budowy poniewa  obci  one ekosystem bezpo rednio poprzez zwi kszenie 
zm tnienia wody, ograniczenie dost pu e po rednio poprzez resuspensj
zanieczyszcze awaniu zm tnienia wody 
i ryzyka przemieszczania cz stek osadu na wi ci b dzie odgrywa

urobku oraz warunki wiatrowo-pr dowe na 
Zalewie.  

                                               254 Pawelec 2016 
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 Poni ej przytoczono obliczenia zasi gu rozprzestrzeniania si  zawiesiny w Zalewie 
Wi aliza danych rodowiskowych dla 
przedsi wzi cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
dla Urz du Morskiego w 2016 roku przez firm  ECB Orbital, pod red. Zbigniewa Pawelca. 
Przewidywany zasi  urobku w trakcie prowadzenia 
prac czerpalnych oszacowano poprzez zestawienie najwa
charakteryzuj cych rodowisko, maj
 Parametry granulometryczne osadu:
 d50 = 0,005 mm; 
 g sto s=1,6 do 2,0 g/cm3; 
 g sto  wody =1,002 g/cm3. 

Okre lenie pr dko ci opadania ziaren osadu w wodzie dokonano przy zastosowaniu empirycznej 
zale no ci Onoszki: 

ws=9,45(s-1)0,8 d50
gdzie: 
ws dko  opadania ziaren osadu w cieczy [cm/s] 
s = s/
d50 rednica charakterystyczna ziaren osadu [mm] 

Oszacowanie pr dko ci opadania ziaren osadu w wodzie przeprowadzono dla dw
g sto ej).  

Tabela 7.1. Pr dko  opadania ziaren osadu w wodzie 
s = 1,6 g/cm3 s = 2 g/cm3

ws [cm/s] 0,031 0,047 

Z powy szych oblicze  wynika, i  pr dko  swobodnego opadania ziaren w wodzie dla ziaren 
z przyj tej do oblicze  w granicach od 0,031 cm/s do 0,047 cm/s. 
Nast pnie dokonano wyliczenia wypadkowego k ta charakteryzuj cego ruch ziaren osadowych w 
trakcie procesu sedymentacji (k t charakterystyczny opadania ziaren - na Rys. 7.5. przestawiono 
pogl dowy schemat rozprzestrzeniania si

Rysunek 7.6. Pogl dowy schemat zasi gu rozprzestrzeniania si
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tan  = ws/Vp
gdzie: 
Vp dko  pr du wodnego [cm/s] 
Dla wcze niej obliczonych skrajnych warto ci parametru ws dokonano oszacowania warto ci 

parametru tan nych warto
strefie Zalewu przewa aj  zdecydowanie pr dko ci, wynosz ce ok. 1 cm/s. Wyniki przedstawiono 
w poni szej tabeli.  

Tabela 7.2. Oszacowanie warto ci k ta opadania ziaren (tan ) 
Ws [cm/s] 0,031 0,031 0,047 0,047 
Vp [cm/s] 1 2 1 2 
tan  0,031 0,016 0,047 0,024 

Nast
r g rozprzestrzeniania 

si  urobku obliczono z zale no ci: 
Lr= hp/tan 

boko  Zalewu Wi lanego w rejonie prowadzonych prac wynosi 2,5-3,0 m. Do oblicze
przyj to hp = 3,0 m. 

Tabela 7.3. Zasi g rozprzestrzeniania si  urobku w trakcie prac czerpalnych 
Warianty Skowronki i Nowy wiat  

hp [m] 3,0 
tan 0,031 
Lr [m] 97 

 Z przeprowadzonych oszacowa  wynika, e w przypadku budowy toru wodnego 
w zachodniej cz ci Zalewu Wi lanego, obszar zm tnienia zwi zany z prowadzeniem prac 
czerpalnych nie powinien przekroczy
wschodniej cz ci Zalewu Wi lanego, obszar zm tnienia b dzie ok. 2-krotnie wi kszy - ok. 200 m. 
 Poprawno  powy szych oblicze  zestawiono z wynikami monitoringu prac czerpalnych 
prowadzonych w 2014 roku na Martwej Wi le w Gda sku. Prowadzone obserwacje stopnia 
zm biarki ss

ce zm tnianie podczas pracy) potwierdzaj , e zmniejszenie 
przezroczysto

azuj cego mniejsz  przezroczysto . 
Zm tnienie ust ci  od pracuj biarskiego oraz wraz z 
ka d  przerw  w jego pracy.  

, wody Zalewu Wi lanego przez wi ksz  cz  roku (nawet w 
 zm tnione z zawarto ci  zawiesiny pylastej o 

charakterystyce odpowiadaj cej budowie geologicznej warstw dennych. Istnieje zatem dodatkowy 
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owo-pr dowych powoduje podrywanie 
ziaren z dna Zalewu. W zwi zku z powy szym, obliczone powy ej zasi gi zm

y traktowa
 Na podstawie powy szych oblicze  przyj to w Raporcie, e maksymalny zasi g 

e wynie  200 m od toru wodnego.  
biarek ss cych z mechanicznym lub hydraulicznym odspajaniem urobku

biarek chwytakowych, ze szczelnym zamkni
dzie powodowa  istotne ograniczenie zasi gu zm tnienia wody w 

s
 Ponadto w niniejszym Raporcie zalecono szereg innych dzi  zminimalizowa

liwe elementy rodowiska, poprzez m.in. odpowiednie 
rodowiska przyrodniczego, wprowadzenie 

ci ci wody w trakcie prowadzenia prac czerpalnych. 
zania przedstawiono w rozdziale 13.

255

lanym w 2017 roku dla potrzeb 
projektu budowlanego256, wskazuj , e osady denne w osi planowanego toru wodnego z rejonu 
dawnej osady Nowy wiat do uj cia rzeki Elbl g, nie zawieraj  znacz cych zanieczyszcze  metali 
ci kich i substancji ropopochodnych.  
 Prace czerpalne mog  przyczyni  si  do wzrostu zawarto ci azotu i fosforu i ich 

ci ok. 100-
200 m od pracuj
zawarto ci w osadach zwi  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, 
dotycz cymi sposobu post
zwi
Morski. W badaniach wykonanych w 2009 roku na Zalewie Wi lanym w pobli u toru 
podej ciowego257 stwierdzono nast puj ce st cia 
rzeki Elbl g): 

 Badania przeprowadzone w tym samym czasie w rzece Elbl g pokazuj  znacznie wi ksze 
st

                                               255 Pawelec 2016 256
257 Boniecka 2009, Instytut Morski 2009 
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 Zawarto ci azotu i fosforu w osadach dennych Zalewu s  znacznie ni sze ni  w rzece Elbl g 
 Elbl

Zalewu b to nie powinno spowodowa
znacz cego pogorszenia jako eli zostan

 nie przewiduje si  obci zkami 
zawieraj cymi metale ci kie oraz w glowodory aromatyczne, poniewa  w osadzie nie stwierdzono 
du ych st e  tych zanieczyszcze

 w najbardziej wymagaj
okre lone w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z 1 wrze nia 2016 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia oceny zanieczyszcze  powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1359). 

 ha Zalewu. Tak du y zasi g 
zany jest z konieczno ci

nachyleniu (1:5) co oznacza, e w miejscu gdzie tor wodny ma 60 m szeroko ci, skarpy b d
cznie 30 m (po 15 m z ka dej strony toru).  

 W wyniku realizacji sztucznej wyspy o powierzchni 190 ha powierzchnia Zalewu Wi lanego 
zmniejszy si  o 0,6%.. 
 W trakcie prowadzenia prac czerpalnych w fazie budowy nie b
hydrologi  Zalewu Wi dy, zasolenie, wielko

eglugowego zaproponowany przez Projektanta zapewnia, e w 
fazie budowy nie dojdzie do niekontrolowanego mieszania si  w pierwszym etapie 
powstanie luza, a dopiero potem b d
luzy prowadz czenia luzy z akwenami Zatoki Gda skiej i Zalewu Wi lanego. 

 Najwi rednio dotyczy hydrologii b dzie zm tnienie oraz 
zanieczyszczenie wody zwi
Faza budowy  

Rodzaj o
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

3
1
1

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2

Wra liwo rodowiska
Du a/ 5

cznie 16

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce
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Faza funkcjonowania 
 W fazie funkcjonowania toru wodnego na Zalewie Wi lanym prowadzone b d  roboty 
podczyszczeniowe maj boko zane z tym 
etapem b d  opisanych w fazie budowy, jednak na du o mniejsz  skal
przestrzenn  oraz z mniejsza intensywno ci biarki, 

Oszacowanie tempa zamulania toru wodnego258

 Wybudowany tor wodny b dzie stopniowo zamulany - proces ten b dzie do  powolny, 
rz
znajduj cych si no jest zbudowane z 

cych si  w stanie mi  b dzie podobne jak na 
istniej cych torach podej ciowych prowadz cych na Zalewie. Dla 

d
wodnym na rzece Elbl g i w rejonie jej uj cia, intensywno  prac podczyszczeniowych b dzie 
zbli ona do obecnie prowadzonych na tym torze - wielko  tego zamulania mo na oszacowa  na 

259. 
boko zanurzonych jednostek przemieszczaj cych si

d  obecno ci
cego si  stosunkowo blisko dna jak i generowanymi przez obracaj ce si

ruby zmianami pr dko cy si  w 
torze b
przez pr dy poza obszar toru, a cz  opadnie z powrotem na jego dno.   
 Wybudowane tory wodne nie b d

boko ci nawigacyjnych na nowo wybudowanych torach, podobnie jak 
na istniej cych, nale y do statutowych obowi du Morskiego w Gdyni.  
Wody balastowe260

 Pewnym zagro eniem dla jako  wody balastowe. Wody balastowe s
niezb dne do zapewnienia bezpiecze  pobierane do 

ci i wywa
 

 zawiera ne organizmy: wirusy, bakterie, cysty larw, stadia 
przetrwalne, elementy fitoplanktonu, fitobentosu, zooplanktonu, mi czaki i ryby.  
 Obce gatunki mog  si  okaza  inwazyjne i cz sto wyrz dzaj  znaczne szkody w 

 na turystyk  i mog  przyczynia  si  do powa nych 

                                               258 Pawelec 2016 259 Przewo niak 2012 260 Pawelec 2015 
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 W wodach Zalewu Wi lanego, Zatoki Gda skiej bezpo rednio przy Mierzei Wi lanej oraz w 
ekosystemach l dowych Mierzei Wi
Rozporz dzenia z dnia 9 wrze nia 2011 roku, w tym 1 gatunek obcy dla rodowiska morskiego, 
wymieniony w dokumentach HELCOM. Ponadto w wodach Zalewu Wi lanego i Zatoki Gda skiej 
stwierdzono wyst

 na li cie z Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 9 wrze
tygrysi Gammarus tigrinus, krabik ameryka ski Rhithropanopeus harrisii i Marenzelleria neglecta.

dzynarodowa 
Organizacja Morska przyj ycie 
Konwencja o Kontroli i Post powaniu ze Statkowymi Wodami Balastowymi (od 8 wrze nia 2017 r.). 
Od tego momentu wszystkie statki zobowi zane s  do: 

 przeprowadzenia przegl dzynarodowe 
wiadectwo Post ci brutto 400 i 

wi te s czaj ce, jednostki 
 zarejestrowane przez Administracj

jeszcze stron  Konwencji b d  zgodno  i mo e by  konieczne 
przeprowadzenie przegl du dla wydania dokumentu zgodno ci;  

powania z Wodami Balastowymi; 
 prowadzenia ksi
 post powania z wodami balastowymi podczas ka dego rejsu, poprzez ich wymian  (lub 

oczyszczenie przy u . 
 Konwencj waj  prace nad 
implementacj rzygotowuje si  do jej 
ratyfikowania.  
 Trudno oceni  w jakim stopniu zwi kszenie intensywno ci eglugi na Zalewie i 

kszy zagro
obcych. Mo y , e wdra anie regulacji Konwencji Balastowej przyczyni si  do 
ograniczania tego zjawiska.   

 Faza funkcjonowania nie b logi
190 ha zaj ta pod sztuczn  wysp  tj.  
 obszar 160 ha zaj ty pod tor wodny, 

dzie zwi ej skali 
boko ci toru wodnego wymaga  b dzie 

w miar  potrzeb b nki hydrodynamiczne 
lanym nie ulegn  jednak istotnym zmianom i nadal b d  zale

hydrometeorologicznych.   
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 Rozwa aj c mo liwo lanym nale y stwierdzi , 
e zaprojektowana luza stanowi konstrukcj

Gda dzie wyposa ony z luz
b ienne stany wody w Zatoce Gda skiej i 
Zalewie Wi lanym, wyst puj

cej od +1,5 m), b d nie w obr bie luzy w celu 
zapewnienia bezpiecznej eglugi. Zastosowanie 
mi dzy Zalewem i Zatok  Gda sk , zapewnia, 
ulegnie zmianie poza bezpo rednim s
chwilowe. W konsekwencji ilo lanego b dzie niewielka, a jej 

g tego 
dzie zaledwie lokalny.  

 O lokalno mog wiadczy
obliczenia modelowe261 g ograniczy si  jedynie do bliskiego s
eglugowego, gdzie zasolenie chwilowo wzro

 Budowa infrastruktury dost powej do Portu Morskiego Elbl
 akwen Zalewu 

praktycznie co roku pokryty jest pokryw  lodow dzie utworzenie 
fragmentu Zalewu wolnego od pokrywy lodowej, co w prz
Zalewu lodem mo e mie dost pu tlenu 
organizmom bytuj cym w toni wodnej i unikni ni
 Podsumowuj  funkcjonowania uznano, e mo e ono 
by

 konieczno biania toru wodnego, przy czym oszacowanie obj to ci urobku z 
podczyszczania w ci gu np. najbli szych lat jest bardzo trudne do prognozowania (zale y od 

 mo liwo  wprowadzenia z 
enie to jest realne, jednak 

bardzo trudne do oszacowania, a jednocze nie mo liwe do ograniczenia poprzez 

 Tempo zamulania nowego toru wodnego na Zalewie Wi lanym jest obecnie przedmiotem 
bada  IBW PAN w ramach mi dzynarodowego projektu BaltCoast. Projekt obejmuje mi dzy innymi 

lanego i wi  metali 
ci li na analizowanie tempa zamulania 
istniej cia rzeki Elbl g w kierunku Nowy wiat, dla 

boko pne wyniki modelowania wskazuj , e 
eglugowego b dzie intensywnie zamulany w rejonie uj cia rzeki 

Elbl rodkowej cz ci Zalewu tempo zamulania powinno  by  znacznie 
mniejsze. 
                                               261 Kruk i in. 2011 
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Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

2
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Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2

Wra liwo rodowiska
Du a/ 5

cznie 16

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

lany 
lany, wykonanej w 2015262 nale y uzna , i

planowane przedsi wzi cie: 
 mo e mie P Zalew Wi lany w 

 nie b Zatoka Gda ska Wewn trzna
i/lub JCWP Mierzeja Wi lana
W zwi zku z planowanym przedsi wzi ciem oraz mo liwym pogorszeniem stanu JCWP 

uzyskano w obowi zuj cym Planie Gospodarowania Wodami dla Obszaru Dorzecza W
odst pstwo z art. 4(7) RDW. Najistotniejsze przewidywane odd wzi cia, w 

ci na stan ichtiofauny, dotyczy zwi kszenia koncentracji zawiesiny w wodach Zalewu w 
czeniowych w celu utrzymania 

boko ci toru (faza funkcjonowania). Termin osi gni
wyznaczony na 2027 rok.  

 minimalizuj lanego 
opisanych w rozdziale 13 powinno znacznie ograniczy
7.7. W RZEK ELBL G

im hydrologiczny i jako
W ramach planowanego przedsi wzi cia przebudowany zostanie istniej cy tor wodny na 

rzece Elbl ciowej (PGW) do punktu P1 (znajduje si  w 
rejonie zrzutu z oczyszczalni gu, 2,5 km, za mostem w Nowakowie). Przebudowa 
b bieniu toru i rozbudowie w wybranych miejscach. Poszerzenia toru 
wodnego nawi zuj cego koryta rzeki; wymagane s  jedynie niewielkie 
korekty. Planowana budowa toru wodnego  w wi kszo ci mie ci si  w obr bie istniej
rzeki Elbl bie rezerwatu, planowana jest wyra na 
korekta w stosunku do istniej
                                               262 Pawelec 2015 
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30-60 m w kierunku rezerwatu, co jest zwi zane z konieczno ci  zwi kszenia bezpiecze stwa 
eglugi przed miejscowo ci  Nowakowo.  

Istniej  zast pione ciankami szczelnymi i podwy szone do rz dnej 
2,5 m.  
Faza budowy 

l bienia dotycz : 
- zmiany jako ci wody, 
- zmiany widzialno ci (zm tnienie), 
- zjawisko resuspensji zanieczyszcze
- zanieczyszczenie wody w wyniki pracy ci kiego sprz tu. 

W fazie budowy nie przewiduje si  znacz
hydrologicznych rzeki. Mo tnienie wody oraz zanieczyszczenie 

 Nieznaczna wielko ci
wody w warstwie przydennej oraz wypchn  je w kierunku Zalewu Wi lanego. Wskutek tego w dnie 
rzeki Elbl ne uwolnienie spowoduje 
znaczne pogorszenie i tak ju rodowiskowych rzeki. Ponadto, na podstawie 
informacji uzyskanych z Urz du Morskiego w Gdyni ustalono, e od 1945 roku prace bagrownicze 

ciowym odcinku rzeki (miejscu o najwi kszym nasileniu 
zamulania), czyli mi atnich 

zeki osady denne stanowi  depozyt 
zanieczyszcze  z wielolecia, tj. od zako czenia II Wojny wiatowej.  
 Istotnym zagadnieniem jest zawarto

yst puje ju  dzisiaj i jest zapewne 

ej tej 
boko ci s  zapewne nieaktywne i aktywowane zostan  dopiero w momencie ich wzruszenia 

oduje obfite wydzielanie fosforu do 
263, a beztlenowe warunki, jak i wysokie pH ( rednio 8,4), sprzyjaj  uwalnianiu nieorganicznych 

zwi 264. Rzeka Elbl g charakteryzuje si  chronicznym deficytem tlenu265. 
e zachodzi  latem, gdy brak lub 

czone dodatkowo z wysok  temperatur  wody 
ograniczaj  przyswajalno  tlenu. Powy szy deficyt tlenowy i zaburzenie w przyswajaniu fosforu w 
rzece Elbl g komplikowa  mo c si
(wzmagaj  deficyt tlenowy) dodatkowo zaburzaj

                                               263 Kajak, 1979 264 Przywara, 2006 265 Raporty WIO  w Olsztynie 2000-2016 
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bianie rzeki Elbl g, mo e doprowadzi  do znacz
tlenowych w rzece, a w skrajnie niekorzystnych warunkach, 

 W kontek cie litologii najwi ksze znaczenie w procesie uwalniania zanieczyszcze  ma 
g. Ze 

wzgl du na konsolidacj  i du o ni sze wska niki zanieczyszcze
dennych, a tym samym znikome uwalnianie zanieczyszcze

 znaczenie nieistotne. Czarne osady wierzchniej warstwy sugeruj  bowiem deficyty 
tlenowe przydennej cz ci rzeki266.    
 W zwi zku z powy sz  analiz bianie rzeki Elbl g wi e si  z mo liwo ci  wyst pienia 
znacz siaduj cych. W 

post powania z wierzchni , niespoista warstw
 Badania zawarto ci azotu i fosforu w osadach dennych rzeki Elbl
2009 roku. Badania stanu czysto ektu 

 stopie  zagro enia dla ekosystemu 
rzeki konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych bada
zawarto  zwi l dnieniem stratygrafii 

mi). 

a i jego waga
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

3
1
2

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2

Wra liwo rodowiska
Du a/ 5

cznie 17

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Faza funkcjonowania 
 rzeki Elbl g dotycz : 

- zmiany morfometrii koryta, 
- zmian pr dko
- zmian bazy drena owej, 
- zmian jako ci wody, 
- zwi kszenia przekroju hydraulicznego. 

                                               266
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 Konieczno bienia rzeki nawi  powadzonych regularnie, do 
zako czenia II Wojny wiatowej. Rzeka Elbl aniu, a cz ciowo 

boko ci (co najmniej na przestrzeni ostatniego 500-lecia). Rzeka 
Elbl g systematycznie si

biana, aby zapewni  dro no  drogi wodnej do portu w Elbl gu267 ci
s  m.in.: 

 kierownica w uj  rezerwatu Zatoka Elbl ska); 
 piaszczyste nanosy Nogatu widoczne na polach w okolicy Nowakowa; 

czenie rzeki Elbl

Nie przewiduje si  konieczno ci cz stego prowadzenia prac podczyszczeniowych poniewa
boko ci. Po realizacji planowanego przedsi wzi cia 

prawdopodobnie regularnie trzeba b dzie prowadzi  roboty podczyszczeniowe w uj ciowym 
odcinku rzeki w rejonie PGW, jednak o mniejszej cz stotliwo ci i skali. Zaprojektowana budowa 
cianki szczelnej od LGW w kierunku Zalewu Wi

odgrodzenie rezerwatu Zatoka Elbl ska od toru wodnego, b dzie jednocze nie zaw
poprzeczny koryta rzeki, co spowoduje w tym miejscu zwi kszenie pr dko

Z danych historycznych wynika, e z koryta rzeki Elbl
268. Wyst puj ca obecnie w osadach dennych niewielka 

) z niewielk  ilo ci  cz ci 
nieorganicznych przy stosunkowo niewielkiej pr dko

ci prac utrzymaniowych. Dotyczy to przede wszystkim odcinka rzeki od mostu w 
kkoplastyczne 

b d 269. Powy sze prowadzi do wniosku, e 

boko
rzeki Elbl g nie b dzie zmian  now  
(ostatnie prace utrzymaniowe na rzece Elbl g prowadzono w czasie II Wojny wiatowej), poza 
odcinkiem uj ciowym mi dzy PGW270 a LGW271.  

bienia toru wodnego na rzece Elbl g nale y spodziewa
si  przede wszystkim wzrostu wielko g i jeziora Druzno. 
Nie b dzie to jednak zmiana znacz ca. Nale y podkre li , e nie zaistnieje ryzyko obni enia 

rzy podobnej inwestycji na Kanale 
Jamne biony i zabudowany272

zwi cia si
nica poziomu mi dzy 

                                               267 A. Groth, 1996, Hagen G. 1853-54 268
269 Boniecka H. (red.) 2009 270 ciowa 271 ciowa 272 Cie li ski R., 2016 
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jeziorem Druzno a Zalewem Wi 273 ski ma 700 
nic e spadek hydrauliczny 

skiego jest ponad 15-krotnie wy szy ni  rzeki Elbl g. Zatem opisywana sytuacja, 
 powinna mie  miejsca.  

 Wielko g i jeziora Druzno, po zrealizowaniu przedsi wzi cia, nie 
powinna drastycznie wzrosn . Ju  obecnie obserwuje si  okresowe wzrosty tego zasolenia, 
mierzone w warto ciach ekstremalnych przekraczaj -3 ciowy 
mo e ulec nieznacznej poprawie, co wynika z wydobycia zanieczyszczonego urobku z dna rzeki. 

g nie powinno obserwowa  si
wi kszych zmian. Obecnie stan czysto g jest niekorzystny, a w 
efekcie przeprowadzonej inwestycji powinien ulec poprawie, w wyniku zwi kszenia si  dynamiki 

legaj cych na dnie rzeki, 
zanieczyszczonych zwi na  przypuszcza , e realizacja przedsi wzi cia z 
uwzgl  minimalizuj cych okre lonych w niniejszym Raporcie, b dzie potencjalnym 

wie aj g i Jeziora Druzno poprzez zwi kszon  dostaw
lanego. 

 Do istotnych zmian jakie b d  obserwowane w fazie funkcjonowania b dzie zmiana 
morfometrii koryta rzeki Elbl g, zmiana nat kszenie przekroju hydraulicznego 
koryta, zmiana bazy drena owej. Zdj cie okre enie 

cia rzeki. Mo liwe jest, e w pewnym stopniu 
ulegnie zmianie drena , ale b
Podsumowuj c, nale y spodziewa  si , e w fazie funkcjonowania mog  wyst pi
pozytywne na jako g zwi
zdeponowane s  du e ilo ci zwi  hydrauliki cieku skutkuj c
wi  na stan czysto
rzeki Elbl g i jeziora Druzno.  

 dotyczy zanego z 
ksza si  wtedy ryzyko przedostania si  do 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               1

1
1
2

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 5

cznie 12

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

                                               273 Cyberski i Mikulski 1976 
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7.7.2. Zagro enia powodziowe 
 Analizuj c przedsi wzi cie pod k tem zagro enia powodzi  nale y uzna , e 
przedsi wzi  ochrony przed powodzi  w rejonie Wyspy Nowakowskiej. 

dzie istotna poprawa ochrony przeciwpowodziowej od 
strony rzeki Elbl g na wysoko ci Nowakowa oraz Nowego Batorowa. W tym miejscu cz sto 

du na obni .  Poprzez przebudow  (podwy szenie) 
 przedsi wzi

wobec obecnych rz dnych 1,2 m n.p.m. w rejonie mostu w Nowakowie274. 
 Zgodnie z danymi ISOK (http://mapy.isok.gov.pl/imap/) Miasto Elbl g zagro one jest 

stwa 1% jak i 0,2% . Zagro enie powodziowe wyst puje 
od strony Zalewu Wi lanego, Kumieli, rzeki Elbl g, Jeziora Druzno oraz Nogatu i Szkarpawy. 

e by

rzek, modernizacje stacji pomp) w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ulega ci
poprzez prowadzone prace wynikaj
przeciwpowodziowe amu jest 
uwzgl dnienie ochrony przeciwpowodziowej Elbl ga. W ramach programu wykonano szereg 
inwestycji przeciwpowodziowych w I etapie realizacji Programu i planowane s  kolejne. Mi dzy 

ony System Ochrony Przed Powodzi  dla Miasta Elbl g. 
 Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagro enia Powodziowe 
(LSMZP) wspomaga zarz dzanie ryzykiem powodziowym. Umo liwia sprawne informowanie 
mieszka aj cym si  zagro eniu. System obejmuje zbieranie danych pomiarowych z sieci 
telemetrycznych stacji pomiarowych, w tym: 

- pomiar poziomu wody, 

- pomiar pr dko ci i kierunku wiatru, 
- pomiar opadu. 

System prognostyczny oparty o prognoz  meteorologiczn  opadu oraz kierunku i pr dko ci wiatru, 
 aktualne odczyty ze stacji pomiaru poziomu zainstalowanych na ciekach 

otwartych zlewni rzeki Elbl  u ywane do wykonania symulacji w modelach 
hydraulicznych.  
 Po realizacji planowanego przedsi wzi cia konieczne b dzie skorygowanie danych do 
modelu hydraulicznego Lokalnego Systemu Monitorowania i Wspomagania Reagowania na 
Zagro  oraz zastosowanych 

ci rz. Elbl g. Nale y zrewidowa  czas reakcji Lokalnego Systemu.  

                                               274
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cia wraz z jez. Dru no  
Rzeka Elbl g z torem wodnym do portu znajduje si  na obszarze Jednolitej Cz

Powierzchniowych (JCWP) o kodzie: PLRW200005499 (Elbl cia wraz z jez. 
Dru no).  Jest to cz lonego - 0, o powierzchni zlewni 501,93 km2 i 

ty 
derogacj zgodnie z art. 4.4-1 RDW - przesuni cie terminu osi gni cia celu z powodu konieczno ci 

ci procesu inwestycyjnego. 
 WIO  w Olsztynie z 2015 r. JCWP rzeki Elbl cia wraz z 

ologicznym. Fitobentos oceniono w roku 
2015 wprawdzie w klasie I (stan bardzo dobry), jednak wyniki wcze niejszych bada
makrobezkr zku z tym przyj to tak  ocen
stanu JCWP.   

e bada  ichtiofauny (D bowski i 
Berna  2017). Wynik oceny wska  Elbl g w 
dolnym biegu zaliczono do typu abiotycznego 0 (nieokre enie pomi dzy 

lanego upodabnia j  do rzek typu 
y zaznaczy , e rzeki w 

typie 22 wykazuj zku 
z tym nie powinny by  oceniane metodami przyj tymi dla klasyfikacji stanu ekologicznego w oparciu 
o ichtiofaun  (Prus i in. 2016). Z tego wzgl du ocen  wska nika EFI+ nale y  interpretowa  jako 
pomocnicz . Nie powinna ona determinowa cznej ko

Celem raz mo liwo  migracji 
lbl g od uj cia do jeziora Dru no, a tak e 

dobry stan chemiczny. Uznano, e ich osi gni cie jest zagro one ze wzgl du na wyst puj c  w 
zlewni nisk  emisj  oraz presj  komunaln . Na postawie art. 4(4)-1 RDW z uwagi na 
brak mo liwo ci technicznych i czas niezb dny dla wdro , a tak e okres niezb dny aby 
wdro ono termin osi gni cia dobrego stanu przez 
JCWP. Na osi gni rodowiskowych mo e mie  te  znacz
przedsi wzi cie obejmuj ce przebudow  wej cia do portu Elbl g, ze wzgl
dopuszczono odst pstwo z art. 4(7) RDW. Najistotniejsze przewidywane odd
przedsi wzi ci na stan ichtiofauny, dotyczy zwi kszenia koncentracji zawiesiny w 
wodach uj ciowego odcinka rzeki Elbl biania toru wodnego i budowy portu (etap 
budowy) oraz interwencyjnych bagrowa boko
portowych (etap eksploatacji). Termin osi gni
2027 rok. 
 W przypadku prac czerpalnych zwi g 
wyst pi  mo e wyst pi tego pracami dna oraz 
zwi zana z tym resuspensja zwi
b dzie mo na ograniczy  poprzez wyprzedzaj czenie procesu 

wzi
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ej 40 cm maj  konsystencj  mi kkoplastyczn  wobec czego uwalnianie 
zwi dzie znacznie ograniczone. Realizacja prac 
bagrowniczych na rzece Elbl g nie b dzie sprzeczna z celami 
Gda skiej i nie utrudni osi gni lanego i rzeki Elbl g, 
a wr cz mo ej raportami WIO , 

lanego, okre lany jako wysoka eutrofia, odpowiada przede 
wszystkim gospodarka ciekami w zlewni Zalewu Wi biarskie, zwi zane 

 Wi lany jest ekosystemem bardzo 
wra liwym i chwiejnym z uwagi na du  powierzchni e 
ka de prace, w tym bagrownicze musz  by  nastawione na minimalizacj . 
7.8. W NATURA 2000 I REZERWATY

lany 
Celem ochrony obszaru PLB280010 Zalew Wi lany jest ochrona populacji dziko yj cych 

cych przedmiot ochrony obszaru oraz utrzymanie i zagospodarowanie ich siedlisk, 
zgodnie z wymogami ekologicznymi i przywracanie zniszczony

ardzo du ej powierzchni ostoi 
(32 223,86 ha), tylko nieznaczn  cz  stanowi  tereny l

Nie wszystkie cz ci Zalewu s niejsze obszary l gowe to 
 akwenu oraz rejon uj ki - rys. 6.21. Strefa przybrze na 

zachodniej cz ci Zalewu od Przebrna do uj ska 
 ostoi, 

pokryta jest du dniej cz ci ostoi 
znajduj  si  du kowych, a w okolicach uj cia 

ki oraz Baudy - tak  siewkowce.  
Oceniaj wzi cia na przedmioty ochrony ustalone dla ostoi w 

pierwszej kolejno gowe razem ze wskazaniem ich 
rozmieszczenia, a nast pnie gatunki niel gowe. 

Bazuj gu przestrzennym planowanego przedsi wzi cia oraz 
przyjmuj c stref  po ci 200 m od toru wodnego na 
Zalewie Wi lanym, oceniono mo wzi
gatunki, stanowi ce przedmiot ochrony. 

Oceniaj c istotno  przede wszystkim do 
mo liwo ci bezpo redniej likwidacji siedliska gatunku lub mo liwo
s siedztwie oraz wska ciwego stanu ochrony, ustalonych w projekcie planu ochrony dla 
tego obszaru. 
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Rysunek 7.7. Najcenniejsze obszary dla awifauny migruj cej i zimuj cej 
nu ochrony obszaru PLH280010 

PTAKI L GOWE STANOWI CE PRZEDMIOT OCHRONY 
275

l ru (tab. 7.4.).   
Tabela 7.4. Przedmioty ochrony obszaru PLB280010 wg SDF dla ostoi - ptaki l gowe  

Lp. Gatunek 
Wielko
populacji Ocena obszaru (A/B/C/D) 

Min Max Populacja Stan zachowania Izolacja
2 Cyraneczka 5 25 C C C C 
3 Cyranka 10 25 C B C C 
4 G gawa 30 80 C C C C 
5 Czapla siwa 275 550 C C C C 
6 Czernica 31 33 C B C C 

sa 40 230 C B C C 
8 Rybitwa czarna 80 160 C B C C 

d  niemy 102 102 C C C C 
10 Bielik 8 10 C B C C 
12 Kormoran 4500 10226 C C C C 
13 Perkoz dwuczuby 200 300 C B C C 
14 Zielonka 5 15 C B C C 
15 Kropiatka 20 100 C B C C 
16 Ohar 10 15 B B C B 

www.gdos.gov.pl (SDF, aktulizacja z maja 2018 r.) 

                                               275 aktualizacja z maja 2018r. 
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Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus. Gatunek l gowy, stosunkowo licznie gniazduj cy 
 Mierzei Wi cznie (rys. 7.8). 

W okolicach Skowronek, K cia Nogatu gniazduj cy 
zwykle w niewielkich 8 30 gniazd koloniach l gowych. Zwykle jednak pojedynczo. Liczebno
w ostoi oceniono w 2012 r. na 196 (176 217) par l gowych, cho  wydaje si , e gatunek mo e 
gniazdowa  na Zalewie w znacznie wi kszej liczbie. W 2012-13 tylko na odcinku Przebrno - 
Skowronki stwierdzono 48-52 pary, czy w 2014 r. na Zatoce Elbl skiej 70 par276. Szacowana 
liczebno  dla ostoi (300 par) stanowi 1,2-2% krajowej populacji gatunku 277. 
 W rejonie inwestycji (w pobli u osi przebiegu toru w szuwarze przy Mierzei Wi lanej) 
gniazduje w zale no ci od roku do kilku par. W cz
w obszarze Zatoki Elbl ci powy

Rysunek 7.8. Miejsca gniazdowania perkoza dwuczubego 

d  niemy Cygnus olor. Gatunek gniazduj
oraz zachodniej cz ci ostoi. Na Zatoce Elbl skiej stwierdzono lu ne kolonie l one 
maksymalnie z 12 gniazd (rys. 7.9). Liczebno  w ostoi oceniono na 102 gniazda, co stanowi 1,3 - 
1,7% krajowej populacji gatunku278. W rejonie wariantu Nowy wiat stwierdzono gniazdowanie 
7 par, a w rejonie Skowronek 4 pary (liczebno ci dotycz ci 1 km 
z centralnie przebiegaj ca osi

                                               276 Zi cik dane niepublikowane 277 Chodkiewicz 2015 278 Chodkiewicz 2015 
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Rysunek 7.9. Stanowiska l dzia niemego 

 G gawa Anser anser. Gatunek l
Wi ci w rejonie uj ki oraz Zatoki 
Elbl skiej. Populacj  l gow  na bazie bada  prowadzonych w 2012 roku i 2013 oszacowano na 
minimum 80 par l gowych (rys. 7.10). W przeciwie
blaszkodziobych, g gawa gniazduje na Zalewie z du ym sukcesem l gowym. Stwierdzona 
populacja l gowa stanowi 1-1,3% krajowej populacji gatunku279

eglugowego w lokalizacji Nowy wiat, nie stwierdzono l gawy. W lokalizacji Skowronki 
stwierdzono 1 par at. Elbl skiej gdzie lokalna 
populacj

Rysunek 7.10. Miejsca gniazdowania g gawy 

                                               279 Chodkiewicz 2015 
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Ohar Tadorna tadorna. Zalew nale y do najwa niejszych stanowisk tego gatunku w kraju. 
skiej, uj

Elbl skiej, Suchacza, Tolkmicka czy uj ki (rys. 7.11). Populacj  oceniono na 10-12 par 
l gowych co stanowi 8-10% krajowej populacji 280

jedn  par  zajmuj ciu rzeki Elbl g. 

Rysunek 7.11. Miejsca gniazdowania ohara 

Cyranka Anas querquedula. ci ostoi 
(rys. 7.12). Zwi kami. Liczebno  na Zalewie Wi lanym 
oceniono na 24-27 par, co stanowi 0,9-1,3% znanej populacji l gowej kraju281. L gi cyranek 

 przede wszystkim w rezerwacie przyrody Zatoka Elbl ska i Uj cie Nogatu oraz w ich 
s siedztwie 282 W rezerwacie Uj cie Nogatu w trakcie sezonu l gowego obserwowano regularnie do 

okresu l gowego stwierdzano wyst 283. L gi cyranek 
stwierdzano tak ki - od 2 do 4 par284. W 2017 roku stwierdzono od 0-5 par w 

ci rezerwatu Zatoka Elbl ska i jest to najbli sza lokalizacja miejsc 
stwierdzenia gatunku w okresie l
e s  to ptaki lokalne. L

                                               280 Chodkiewicz 2015 281 Chodkiewicz 2015 282 Sikora i in. 2007 283 Mokwa i in. 2003 284 Cenian i Sikora 2003 
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Rysunek 7.12. Miejsca gniazdowania cyranki 

Cyraneczka Anas querquedula. Regularnie notowana w zachodnie cz ci ostoi. 
Liczebno  w ostoi oceniono na 22-28 par, co stanowi 1,6-2,1% populacji krajowej gatunku 285

ono stosunkowo liczna w rezerwacie Uj cie Nogatu286. Ptak ten gnie dzi si  tak e prawdopodobnie 
ki 287(rys. 7.13). W zasi

l gowych gatunku. W trakcie inwentaryzacji rezerwatu Zatoka Elbl
potwierdzono wyst powania gatunku.

Rysunek 7.13. Miejsca gniazdowania cyraneczki 
                                               285 Chodkiewicz 2015 286 Gromadzki 2012 287 Sikora i in. 2007 
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Bielik Haliaeetus albicilla. Na obszarze ostoi stwierdzono dwa czynne gniazda gatunku. 
lanego korzysta regularnie 11

w wi kszo ci zlokalizowane poza granicami ostoi jednak w jego bezpo rednim s siedztwie. Stanowi 
to 0,8-1,2% populacji krajowej288 eglugowego od gniazda bielika wynosi kilka 

wiat oraz lokalizacji Skowronki (rys. 6.20).289

Rybitwa czarna Chlidonias Niger. L cznie w zachodniej cz ci ostoi: Zatoce 
Elbl ciu Nogatu oraz uj
Dwa ostatnie znajduj  si  co prawda poza obszarem Natura 2000, ale ptaki z kolonii l gowych 
eruj  na Zalewie Wi lanym. Maksymalna liczebno cznik 

1.17 strona 28) si gn gowej populacji krajowej 290. Najbli sze 
stanowiska wzgl dem obszaru inwestycji znajduj  si  na jeziorze Batorowskim i Zatoce Elbl skiej. 

 od miejsca 
prowadzenia prac oddziela kilkusetmetrowy pas szuwaru trzcinowego. W sezonie 2017 nie 
potwierdzono gniazdowania gatunku na Zatoce Elbl

Rysunek 7.14. Miejsca gniazdowania rybitwy czarnej 

sa Chlidonias hybrida. Gatunek o bardzo rozci gni tym okresie 
l gowym. Cz  kolonii l ca 
sierpnia. L cznie w zachodniej cz cznie w kilku koloniach w sezonie 2012 

 granicami ostoi) - rys. 7.15. Liczebno
oszacowano na minimum 180 par, co stanowi 9-15% krajowej populacji l gowej291. Najbli sze 
stanowiska wzgl dem planowanego przedsi wzi cia znajduj  si  na jeziorze Batorowskim i Zatoce 
Elbl

                                               288 Chodkiewicz 2015 289 ci z uwagi na niejawny charakter danych. 290 Chodkiewicz 2015 291 Chodkiewicz 2015 
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miejsca prowadzenia prac oddziela kilkusetmetrowy pas szuwaru trzcinowego.  W sezonie 2017 w 
obszarze Zatoki Elbl .21). 

sej 

Zielonka Porzana parva. W ostoi gniazduje do 15 par (zgodnie z SDF). Podana liczebno
stanowi 0,8-1,2% krajowej populacji gatunku 292. W trakcie prac w sezonach 2016 i 2017 nie 
potwierdzono gniazdowania w zasi

Kropiatka Porzana porzana. W ostoi gniazduje 20 - 100 par (zgodnie z SDF). Podana 
liczebno  stanowi 2 - 3,3% krajowej populacji gatunku293. W zasi
przedsi wzi cia nie stwierdzono obecno ci gatunku w okresie l gowym. W trakcie prac w sezonach 
2016 i 2017 nie potwierdzono gniazdowania w zasi

Gatunek prawdopodobnie niegniazduj cy w obszarze. W okresie 
l 294 bez potwierdzenia l gowo ci. W trakcie 
inwentaryzacji GDO  (2011) nie stwierdzono l 295. Podczas 
inwentaryzacji ornitologicznej, przeprowadzonej na po
wykazano obecno  jednego samca tego gatunku w okolicach miejscowo ci Skowronki, jednak 

 nie potwierdzono l obecno ci 
3 pary l gowe stanowi  10-20% krajowej 

populacji gatunku 296. Ostatni potwierdzony przypadek gniazdowania pochodzi z lat 80 XX wieku297. 

                                               292 Chodkiewicz 2015 293 Chodkiewicz 2015 294 Sikora 2013 295 Gromadzki 2012 296 Chodkiewicz 2015 297  & Stawarczyk 2003, Sikora i inni 2013 
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Czernica Aythya fuligula. Liczebno  l gowych czernic w ostoi ocenia si  na 0,4-1,6 % 
populacji krajowej. Inwentaryzacja z 2012298  31-33 par l gowych tego gatunku 
na Zalewie Wi lanym (rys. 7.16). Pary l gowe odnotowano m.in. w rezerwatach przyrody Zatoka 
Elbl ska i Uj ki 299. W zasi gu bezpo
potwierdzono gniazdowania gatunku. W trakcie bada  rezerwatu przyrody Zatoka Elbl ska w 2017 

ci rezerwatu. 

Rysunek 7.16. Miejsca gniazdowania czernicy 

. L ci ostoi, 
w pobli u miejscowo ci Frombork, uj ki (rys. 7.17). Najcz stszym siedliskiem 
l
stwierdzany tak cznie notowano 20 par l gowych gatunku, co stanowi 
1,3-2% krajowej populacji l gowej 300. Wyj tkowo jedn  par cie 
rzeki Elbl g) na wykoszonych trzcinowiskach oraz w sezonie  2017 dokonano stwierdze  l gowych 

                                               298 Gromadzki 2012 299 Sikora i in. 2007; Cenian i Sikora 2003 300 Chodkiewicz 1015 
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Rysunek 7.17. Miejsca gniazdowania krwawodzioba 

. Wielko  populacji l gowej tego gatunku na obszarze PLB ocenia 
si  na 0,4-1,8 % populacji krajowej301. Zalew Wi lany stanowi dla nich wa ne miejsce l gowe. 

lbl ki 302. Na 
terenie rezerwatu przyrody Zatoka Elbl gowy 

ci rezerwatu Zatoka Elbl ska stwierdzono 
e s  to ptaki lokalne. 

L

w

                                               301 Chodkiewicz 2015 302 Sikora i inni 2007 
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Kormoran Phalacrocorax carbo oraz czapla siwa Ardea cinerea d ce 
celami ochrony obszaru, gniazduj  w rezerwacie K ty Rybackie ci 5 km od osi przebiegu 
inwestycji.  

 planowania 
tna jest nie tylko ocena ich stanu na 
tek

ew Wi lany, po raz pierwszy dokonano 
lanego: Zalew 

Wi lany (PLB 280010) oraz Zalew Wi lany i Mierzeja Wi
ki l gowe - w obszarze  PLB Zalew Wi lany 

Unikatowo Zasoby w PLB Zalew Wi lany
Mocne Przeci tne

Jedyne w Polsce
Jedno z nielicznych 
w Polsce 

A048 Ohar  
Jedno z wielu 
w Polsce, lecz istotne 
jako ciowo 

A017 i A391 Kormoran czarny 
A028 Czapla siwa 

d  niemy  
A119 Kropiatka  

sa  
A197 Rybitwa czarna 

A120 Zielonka 

Jedno z wielu 
w Polsce 

 A005 Perkoz dwuczuby 
A022 B czek  
A043 G gawa  
A052 Cyraneczka  
A055 Cyranka  
A061 Czernica  
A075 Bielik 

dzania, 2014 
Wyja nienie: 
kolor ciemnoszary: Lokalne priorytety ochrony. Gatu

w obszarze zale y zachowanie 
gatunku. 

kolor szary:  Gatunki lokalnie bardzo wa ne. Obszar jest bardzo istotny dla zachowania polskich 
bez koloru Inne lokalnie wa ne siedliska i gatunki. 

Za najcenniejsze przedmioty ochrony w ostoi Zalew Wi
ci do 12 par, w tym obserwowano ptaki 

wodz my na Zalewie jedynie pojedyncze 
ptaki, nieraz grupki w okresie l gowym, bez pewnego potwierdzenia l gowo ci. W Programie 
zarz dzania przyj to, e gatunek ten odbywa l gi na zbiorniku, cho  znacznie bardziej uprawnione 

gowe, przebywaj ce na izolowanym stanowisku zasiedlanym ponad 20 
lat wcze niej 

Za gatunki bardzo wa ne uznano czapl  siw  i kormorana ce poza 
ce z Zalewu, jako bazy pokarmowej. Dodatkowo zaliczono 

do tej grupy rybitw  czarn  oraz rybitw sa kszaj cy liczebno
dzia niemego cy w liczebno ci ponad 100 par i 
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kropiatk o podobnej liczebno
potwierdzony.  
PTAKI NIEL GOWE  STANOWI CE PRZEDMIOT OCHRONY

odatkowo, nieuwzgl dnione w tabeli 7.6. 
gaj ce liczebno ci przekraczaj ce kwalifikuj

li w ostoi.  
Tabela 7.6. Przedmioty ochrony dla obszaru PLB280010 dla okresu migracji i zimowania wg 

SDF dla ostoi 

Lp. Gatunek 
Wielko
populacji Ocena obszaru (A/B/C/D) 
Min - Max Populacja Stan zachowania Izolacja ie

1 Cyraneczka 503-10000 C C C C 
2 G
3 G  zbo owa 3900 - 25000 C B C C 
4 Czernica 500 - 11693 C B C C 
5 Krakwa 2588 - 6084 C C C C 

d  niemy 445 - 3500 C C C C 
8 Bielaczek 1200 - 3200 B B C B 

018r.) 
ZNACZENIE OBSZARU OSTOI W OKRESIE LETNIEJ DYSPERSJI, MIGRACJI I ZIMOWANIA 
Okres letniej dyspersji pol gowej 

W trakcie letnich przemieszcze  zwi zanych z dyspersj  pol gow , ptaki poszukuj
optymalnych miejsc zapewniaj cych im dobr  baz  pokarmow  oraz bezpieczny wypoczynek na 
okres pierzenia lub gromadzenia energii, niezb dnej do podj ciwej w

, np. czajki Vanellus vanellus, kulika 
wielkiego Numenius arquata i szpaka Sturnus vulgaris zaczynaj  si  w obr bie Zalewu ju  w drugiej 

gi) 
nad zbiornikiem przelatuje niejednokrotnie po kilkase gu dnia. Ptaki z uwagi na brak 
dogodnych miejsc nie zatrzymuj  si  w obr bie ostoi. 

Zalew Wi lany zapewnia obfit  baz  pokarmow  oraz bezpiecze
e koncentracje 

kaczkowatych, przybywaj ce tu na masowe pierzowiska. Najliczniejsz  grup yce, 
Aythya ferina i czernica Aythya fuligula, a liczb  odbywaj

 grup
krzy Anas platyrhynchos i krakwa Anas strepera

Anas clypeata, cyraneczka Anas crecca i cyranka Anas querquedula cznie, liczb
pierz tracji 

 Zalewu pomi dzy Zatok  Elbl sk  a Przebrnem. W ostatnich latach 
cych ilo ci i struktury gatunkowej pierz cych si ne 

trudno cej si
policzenia pierz cych si cych i ukrytych w szerokich pasach szuwaru 
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przybrze wo nie pozwala na prowadzenie 
obserwacji z brzegu, a ka  to okresu 
letniego) powoduje zapadanie cz c uzyskanie miarodajnych danych.  

W latach 2011-2013 w okresie czerwiec-wrzesie  grup
cej ni  10-15% ugrupowania303. Dane te 

wskazuj , e obecnie struktura gatunkowa kaczek jest odmienna od notowanej do lat 80-tych 
, nie za

niewielki procent ugrupowania.  
Zalew Wi ab dzia niemego Cygnus 

olor
ska i odcinek od uj

dzi w okresie letnim mo e si ga  2849 
(13.07.2011) 304 .2013 tylko w zachodniej 
cz ci Zalewu - pomi dzy Przebrnem a uj ciem Szkarpawy305 (rys. 7.19, 7.20). 

Rysunek 7.19. Zag  brzegu Zalewu Wi lanego (suma redniego zag szczenia miesi cznego w skali roku). 

                                               303 Zi cik dane niepublikowane 304 cznik 1.4 305 Zi cik dane niepublikowane 
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Rysunek 7.20. Zag  brzegu Zalewu w okresie migracji 
wiosennej i jesiennej 

lanym obserwowano tak e du e 
niel Fulica atra, a najwi ksze stada, obserwowane w rejonie uj cia Nogatu, 

eprowadzone w ostatnich latach (2011-
2014) wskazuj , e nadal na Zalewie Wi  w okresie letnim du one 
z nie l 306. Stada licz
zachodniego brzegu Zalewu, od Zatoki K ckiej do uj cznie mo e 
tam wyst powa  Zatoce Elbl skiej 

niku we wrze
307.  

Rysunek 7.21. Zag  brzegu Zalewu Wi lanego (suma redniego 
zag szczenia miesi cznego w skali roku) 

                                               306 Zi cik dane niepublikowane 307 Bzoma 2012 
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Rysunek 7.22. Zag  brzegu Zalewu w okresie migracji wiosennej  i jesiennej 

tem awifauny Zalewu Wi
bielik Haliaeetus albicilla  ci gle rosn cej populacji l gowej, w okresie 
wiosennym i letnim nad Zalewem przebywa du puj cych 
do l gu. W latach 2004-2013 ich liczebno 308. Bieliki wyst puj  w 
miar kszych zgrupowa , poza miejscami 
erowania, b d  gromadzenia si d  w 

cych si  z drzew na linii brzegowej 
W ostatnich dekadach obserwowany jest wzrost liczebno Egretta alba. 

Podczas przeprowadzonego 28.09.2003 r. liczenia, na ca lanym stwierdzono 
rekordow bywaj cych na 

ksz  liczebno  gatunku stwierdzono 22.09.2008 r., kiedy to podczas 
sza, stwierdzona liczba czapli 

(26.07.2011 r.)309 ci Zatoki Elbl skiej stwierdzono 
310. Do chwili obecnej nie stwierdzono gniazdowania nad Zalewem 

Wi lanym. Najliczniej obserwowany jest latem i wczesn  jesieni  na odcinku od Zatoki Elbl skiej do 
Przebrna. 

Szuwary trzcinowe Zalewu Wi lanego s Riparia riparia, 
Hirundo rustica, szpaka Sturnus vulgaris, pliszki siwej Motacilla alba oraz pliszki 

Motacilla flava gaj
powy
znajduj  si  na Zatoce Elbl skiej, w uj a 
oceniane s ksze noclegowiska usytuowane s  w okolicach uj cia 

                                               308 Zi cik dane niepublikowane 309 cznik 1.4 310 Zi cik dane niepublikowane 
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W
 wa nego, wschodnioatlantyckiego 

szlaku w druj  z l
europejskie i afryka skie zimowiska. Wiosn  w  w odwrotnym kierunku. Dla 
wielu w lany jest wa nym miejscem erowania i 
odpoczynku. 

W , rozpoczyna si  ju
czerwca. Wyj tkowo przy bardzo niskim poziomie wody, kiedy pojawia si
stosunkowo licznie zatrzymuj  si  siewkowce, powracaj ce z tajgi lub tundry, w druj ce w kierunku 
afryka skich zimowisk. Zale nie od okresu w  si czaki Tringa 
glareola, kwokacze Tringa nebularia, bataliony Philomachus pugnax, brod ce niade Tringa 
erythropus, bekasy Gallinago gallinago, nieco rzadziej samotniki Tringa ochropus, biegusy zmienne 
Calidris alpina, biegusy malutkie Calidris minuta Calidris temminckii. Przy niskim 
poziomie wody, ptaki znajduj  bardzo dogodne miejsca do 
zwi zane s nych cz ciach Zalewu, zale nie od kierunku 
wiej cego wiatru. Przy rednim i wysokim stanie wody, siewkowce znajduj  znacznie mniej 
dogodnych erowisk i zatrzymuj  si  wyra czaki, bataliony 
Philomachus pugnax czy biegusy zmienne, mog erowa cych li ciach gr eli Nuphar 
luteum i grzybieni Nymphea alba.  

ekologicznie zwi zanych z szuwarem trzcinowym. Sama w
zdecydowana wi kszo d cych nocnymi migrantami. Badania 

onie Zatoki Elbl skiej, w latach 1996-97 w 
rejonie uj cia rzeki Nogat, oraz coroczne badania prowadzone na Mierzei Wi lanej wykazuj , e 
rozmieszczenie w druj
Mierzei Wi  trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus i potrzos 
Emberiza schoeniclus ci Zalewu, w okolicach uj cia rzeki Nogat jak i w 
rejonie Zatoki Elbl ny jak na Mierzei 
Wi  Acrocephalus schoenobaenus i 

Acrocephalus palustris
le nej cz ci Mierzei s  rzadko ci . Regularnie wyst puj cym gatunkiem, cho  podlegaj cycm 
silnym fluktuacjom jest w satka Panurus biarmicus. Ze wzgl enie Zalewu Wi lanego na 
szlaku w ony, 
przemieszcza si  jesieni  obejmuje tak e przestrze
powietrzn  nad Zalewem Wi lnym, jest zwi  Wi lan .  

druj
oszacowana. Ptaki w druj ci Zatoki Elbl skiej 
zakr caj  Zatok  i w druj  brzegu dolatuj  w rejon uj cia Nogatu, 
gdzie obserwowane s  bardzo du zanych z 
lasami. Las w uj ciu Nogatu ma bardzo istotne znaczenie jako miejsce postojowe, erowania i 

cych si  tam w trakcie w
Passeriformes zwi zanych z trzcinowiskiem. 
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Wi kszo druje noc  i wymian na stwierdzi  jedynie 
systematycznie je obr czkuj c w okresie w  regularnie w 

lanej, a w latach 80. XX w. autorzy niniejszego opracowania 
prowadzili je tak lanego, nad Zatoka Elbl sk 311. Te i inne, 
nieopublikowane wyniki, wskazuj  na du e znaczenie Zalewu dla migruj

czek, jako obszaru przystankowego, zapewniaj cego w 
 baz  pokarmow , pozwalaj c  odbudowa  zapasy 

energetyczne przed startem do nast pnego etapu w
Podczas jesiennej w e dla w druj cych 

 regularnie obserwowane s  du e stada g
zlatuj  si  na noclegowiska zlokalizowane na Zatoce Elbl skiej, w rejonie uj cia Nogatu oraz 
w okolicach Zatoki K ckiej. Najwi ksze stada stwierdzono 28.10.1997 r., kiedy w rejonie Zatoki 
Elbl skiej oraz uj cznie 11980 g Anser albifrons, z 
niewielk  domieszk  g si zbo owej Anser fabalis.  W 2012 na Zatoce Elbl skiej odnotowano na 

Branta leucopsis. Na zbiorniku licznie zatrzymuje si
jesieni 312. 

e du Aythya 
fuligula Aythya ferina a tak e krzy Anas platyrhynchos. Najwi ksze liczebno ci 

edy to obserwowano odpowiednio 27745 i 
 czernica Aythya fuligula (10017 

Aythya ferina  (6254 os.). Z kolei w 1990 r. 
Anas platyrhynchos (9487 os.) 313.Wy ej 

ak e w 1999 r. Podczas licze
przeprowadzonych 09.11.1999 r. na zbiorniku stwierdzono 3690 czernic Aythya fuligula, 1765 

Aythya ferina oraz 7140 krzy Anas platyrhynchos. W trakcie bada  w 2012 roku 
si cy 

okresie jesiennej w puj  przeci tnie w liczebno ciach 30-45 tys. 
. Maksymalnie odnotowano w ostatnich latach w trakcie jednej kontroli 67 tysi cy 

314. Koncentracje kaczkowatych utrzymuj  si  najcz ciej do czasu 
m, kiedy Zalew nie jest zlodzony, liczba 

stwierdzanych kaczek ro  dogodnym zimowiskiem. 
W

W  w
wi sza ni  jesieni . W ostatnich latach 
liczebno  s  wyra nie ni sze ni  w poprzednich dekadach. Rekordowa liczba 

Aythya fuligula (32 886 os.), mniej liczna krzy
                                               311 Kopiec 1996, Goc 1997 312 Bzoma 2012 313 Goc 1993 314 Zi cik - dane niepublikowane 
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Anas platyrhynchos Aythya ferina (6 834) i g Bucephala clangula (5 074). 
cznie stwierdzono 39724 gr ciwych 315. 

Podczas przelotu wiosennego stosunkowo liczne s wistuny Anas penelope. Najwi ksz
liczb  tego gatunku zanotowano 12.04.1998 r., kiedy to w ci zbiornika wraz z 
Zatok  Elbl sk  naliczono 4 632 osobniki. Na tej samej powierzchni 10.04.2001 r. policzono 2310 

 si  tak e bielaczki Mergus albellus. Zale nie od 
na, a najwi ksze liczebno ci notowano 16.04.1997 r., 

.  
Podczas przelotu wiosennego stosunkowo liczne s  tak e g Bucephala clangula. 

Najwi ksze koncentracje tego gatunku stwierdzono 25.03.1988 r. (5 074 os.). Z kolei 23.03.1999 r., 
w rejonie uj 316. Podczas przelotu wiosennego w rejonie Zalewu 
Wi lanego regularnie zatrzymuj  si  te  g si. W ci gu dnia ptaki te eruj  na polach uprawnych 

lanych, a wieczorem stada zlatuj  si  na noclegowiska na Zalewie. Najliczniejsze 
noclegowiska stwierdzano na Zatoce Elbl skiej, w rejonie uj cia rzeki Nogat oraz w rejonie Zatoki 
K cznie 
oceny pochodz  z 2011 r. Poranne liczenia wylatuj
23.03.2011 r. w okolicach Marz
27 400 g si z rodzaju Anser. Oceny liczebno ci g si eruj cych wiosn  2011 r. na polach 
wskazuj , cych na Zalewie mo e by  nawet dwa razy wy sza 
si gaj 317. Wiosn  2006 r., u rejonie uj cia rzeki Nogat i Zatoki K ckiej, 

Anser albifrons (15 600 os.) i g si zbo owej 
Anser fabalis (3 900 os).  

Larus minutus
(najnowsze dane nie podaj  ju  tak wysokich liczebno ci) Najwi ksze koncentracje tego gatunku 
zaobserwowano 27.04.1974 r., kiedy to na samej tylko Zatoce Elbl skiej naliczono 3 000 

318, oraz w 22.04.1999 r., kiedy w zachodniej cz ci Zalewu wraz z Zatok  Elbl sk
stwierdzono 6 070 os. Na Zalewie w niej 

 jedynie sporadycznie.  
Okres zimowy 

Atrakcyjno  Zalewu Wi lanego dla zimuj na od przebiegu 
zimy. Podczas bardzo mro  wi kszo

olkmicka utrzymuje si
 si  ptaki. W miejscu tym masowo nocuj

mewa srebrzysta Larus argentatus i mewa pospolita Larus canus. W ci gu dnia mewy poszukuj
pokarmu w Elbl mieci i w oczyszczalni 
ptaki zlatuj  si  na Zalew, by tam sp dzi  noc. W latach 2002-2006, w grudniu i styczniu, 
                                               315 Goc 1993 316 Mokwa 1999 317 Zi tek dane niepublikowane 318  2003 
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du na przebieg zimy, na Zalewie 
Wi lanym nocuj  zimuj ce na lanych bernikle kanadyjskie Branta canadensis. Do 
momentu zamarzni cia Zalewu ptaki zlatuj  si  na Zatok  Elbl sk
Liczba zimuj

na Zalewie Wi
 prowadzonego z samolotu 6.12.2011 r. 

319  w sezonach 
2012-2013, a w ostatnich latach ju 320

okresie zimowym nale  g no ci od sezonu notowana jest w ilo ci 700-

Zalew Wi lany jest te  wa nym w skali kraju miejscem zimowania w satki Panurus 
biarmicus. Zimuj

edy powierzchnia Zalewu Wi lanego 
nie jest zamarzni ta, lub jest zamarzni ta jedynie cz ciowo, Zalew jest bardzo wa nym miejscem 

 pewno ci  najwa niejszym gatunkiem 
zimuj cym na Zalewie jest bielaczek Mergus albellus

jesieni 321. Nale y 
podkre li , gowa szacowana jest na 5300-8400 par l gowych322 , co 
oznacza, e na Zalewie Wi ca cz  tej populacji. 

 wa nym miejscem zimowania g Bucephala clangula. 
323 324. Obok wy ej 

lanym stosunkowo licznie zimuj  tak e czernica Aythya 
fuligula (zim Anas platyrhynchos Aythya 
ferina. Najwi ksz  liczb  zimuj cych krzy

no ci 
325.  

lanym 
Obserwacje prowadzone z powietrza pozwalaj  na dobre rozpoznanie miejsc koncetracji 

puj  na otwartej 
ci wi kszej ni  obszary z dobrze rozwini t

wodn  ro linno ci  litoralu 
(rys. 7.23). 

                                               319 Goc 2011 320 Zi cik dane niepublikowane 321 Bzoma 2012 322 BirdLife International 2004 323 Goc 1993 324 Bzoma 2012 325 Bzoma 2012, Zi cik dane niepublikowane 
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bie ostoi jest Zatoka Elbl ska. Jest to rejon w 
puj ych zag szczeniach 

(jesieni  nawet do 20 tysi gowych jak i przelotnych rejon ten, 
obj ty ochron ci Zalewu wa ny.  

ka Elbl ska s  tak e inne akweny, 
puje on 

od Zatoki Elbl skiej do Zatoki 
K  Mierzei Wi ym obszarze 
stwierdzano najwi dzi, gr yc. W okresach migracji, za istotne miejsce 
mo na uzna  jeszcze rejon uj ki do granicy pa stwa (grupuj

ej, obszar Zalewu Piaski-Przebrno, grupuje frakcj
przekraczaj c  15% ugrupowania stwierdzanego na danych kontrolach ( czeniem mew i 

le nie od miejsc koncentracji ryb).  

Rysunek 7.23. Zag szczenie niel  brzegu Zalewu 
Wi lanego (suma redniego zag szczenia miesi cznego w skali roku) 

Rysunek 7.24. Zag szczenie nie l  brzegu Zalewu w okresie migracji wiosennej i jesiennej 
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Z powy szego zestawienia (rys. 7.24) wynika, e najcenniejszy jest rejon zachodni i 
 i jesieni  notowano od 80 - 90% 

Biorac pod uwag  wzmo ony ruch 
cych w okresie funkcjonowania 

toru wodnego nale y si  spodziewa
i do odpoczynku w trakcie pierzenia i w 

okresie sezonowych migracji. 
D CE PRZEDMIOTEM OCHRONY I ICH SIEDLISKA 

lanego znajduje si  w granicach Obszaru Natura 2000 PLB280010 
Zalew Wi lany. Zasadniczym celem ochrony na obszarach Natura 2000 jest utrzymanie 

 do zachowania integralno
ciwy stan ochrony zdefiniowany 

w ustawie o ochronie przyrody okre la sytuacj , gdy:  
ciwego dla niego siedliska, 

 naturalny zasi g gatunku nie zmniejsza si  ani nie ulegnie zmniejszeniu w daj cej si
przewidzie ci, 

 odpowiednio du e siedlisko dla utrzymania si  populacji tego gatunku istnieje i 
prawdopodobnie nadal b

 ptasi  Zalew Wi lany, przyj to zgodnie z Dyrektyw  Siedliskow
oraz Wytcznymi KE, e znacz
zagro ona jest jego integralno c, ciwy 
stan ochrony gatunku jest podstaw  do zachowania integralno ci obszaru, odniesiono si  w ocenie 

ciwego stanu ochrony ustalonego w projekcie Planu ochrony obszaru (2014), gdzie ustalono 
liczebno dliskowych, koniecznych do 

ciwego stanu ochrony. 
 Ponie  przedsi wzi cia na gatunki 
stanowi ce przedmiot ochrony. Ze wzgl du na inny charakter i skal  fazy budowy i 

Faza budowy 
puj ce 

lanym: 
 utrata b d  niemo liwo  odbywania l ce na obszarze prac 

i w s siedztwie, w wyniku zniszczenia siedlisk l gowych; 
 utrata siedlisk l gowych, spowodowana fizyczn  likwidacj

rac biarek, zwi kszon
ilo ci cych na Zalewie zwi zan  z budow  sztucznej wyspy, prac  stacji 
po rednich pompuj cych urobek na sztuczn  wysp ; 
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bienie, 
likwidacja fragmentu szuwaru, zmniejszenie bazy pokarmo e by  wynikiem 
rozprzestrzeniania si  zawiesiny, ograniczenie czasu erowania w zwi
itp); 

zwi zane np. z emisj  spalin 
i powa popochodnych lub 

cych).  
 Wa liwym siedliskom litoralowym zagra a w zwi zku 
z planowan  budow  nie tylko bezpo z 
Mierzej  Wi lan bieniowych w warunkach, 
jakie panuj  na Zalewie, prowadzi do poruszenia najcz ciej mulistego i bogatego w substancje 
organiczne osadu. Powoduje to zm tnienie wody, a to z kolei zmienia warunki ycia ro lin i zwierz t 
(utrudnia fotosyntez , oddychanie, erowanie). Zm tnienie wody jest na Zalewie zjawiskiem 
naturalnym, zwi ci  zbiornika, zamuleniem jego dna i falowaniem. W zale no ci od 

nne 
mniej lub wcale. Typowe dla fitolitoralu wielkojezio te przed falowaniem 
zewn sto maj  wody przejrzyste, bo turbulencje s
dodatkowo dno pokryte jest ro linno ci
prawdopodobne.  

 mie  szersze, po rednie skutki 
ekologiczne. Organizmy bentosowe stanowi  wa ny element sieci pokarmowych wykraczaj cych 
poza t  stref . ywi  si  nimi ryby i ptaki (kaczki nurkuj yce). Ich warunki pokarmowe 
mog  dna zwi zanych z realizacj  przedsi wzi cia ulec znacznemu 
pogorszeniu. Lokalnie ub dzie pokarmu, jednak w kontek cie wykonanych bada  podwodnych oraz 
bada iejscu pewnego zniszczenia dna 
Zalewu na powierzchni 190 ha, stwierdzono, norodni ci i 

linno ci. 
Faza eksploatacji 

eglugowego i toru wodnego wyst pi  mog  nast puj ce 
 na ptaki i awifaun 326  na Zalewie Wi lanym: 

 post puj eglugowego (przewidywane 
cie

i zaopatrzenia), przystani zmieniaj
 utrata miejsc l kszonej penetracji w wyniku 

intensyfikacji turystyki  w strefie 
szuwaru brzegowego; 

                                               326 Ptaki - osobniki, gatunki i ich populacje. Awifaun cych 
okre lony teren. Zmiany na poziomie osobniczym czy populacyjnym s
sa  pochodne od poprzednich. 
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wodnych i kotwicowiska; 

kali przy normalnej eksploatacji 
ci 

zanieczyszcze  wody substancjami ropopochodnymi - ze wzgl du na ich hydrofobowo
i mniejsz  od wody g sto  nawet niewielkie obj to ciowo wylewy tworz  na powierzchni 

termo- i hydroizolacyjn  te substancje, co 
prowadzi do zatru  i zaburze
strony ludzi jest trudna i zazwyczaj nieskuteczna; 

 zwi kszaj ca si  presja zwi zana z obecno ci  ludzi i zwi kszonym ruchem jednostek 
cych; 

eglugowego i rozwoju turystyki 
wodnej zwi tla 

jest przedmiotem 
analizowanego przedsi wzi cia, ale mo e by  jego oczekiwan  i prawdopodobn  konsekwencj . 
Ze wzgl , przy podejmowaniu decyzji 

onych w najwa
cz ciach Zalewu nale y zachowa  rozwag  i ostro no . Wymaga  one b d
odr rodowisko. Mo na przewidywa , 

atura 2000 b dzie niemo liwe. Dotyczy to 
ci zachodniej Zalewu. W toku 

 uznano za wysoce prawdopodobne 
zane z istotnym wzrostem presji turystycznej zwi zanej z  

cia przez Mierzej  Wi lan  jednostek z Zatoki 
Gda skiej), a tak e intensywn  aktywizacj  turystyki poprzez  budow   kolejnych przystani dla 

 w jego otoczeniu (Zatoka Gda ska, rejon Wyspy 
enia ostoi przez 

u e nast pi  w kilka lat od uruchomienia inwestycji  Oznacza to wzrost 

rybackiej (obserwowany w ostatnich latach327 enie si  aktywno ci zwi zanej z turystyk
wodn  kitesurfing i windsurfing) mo e doprowadzi  do istotnego spadku jako ci 
siedlisk dotychczas wykorzystywanych przez cz gowych jak i migruj cych.  
Poni ce przedmiot ochrony obszaru Natura 
2000 w podziale na gatunki l gowe i migruj  analiz

 minimalizuj cych i kompensacyjnych  zawiera 
tabela 7.13. 

                                               327 Trela i Horbowy 2015, 2016, 2017 
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d  niemy wzi cia spowoduje zniszczenie siedliska do 2 par 
l gowych  oraz mo liwe pogorszenie jako ci siedliska kolejnych 4 par gniazduj cych w s siedztwie 

eglugowego (rejon 
szuwaru od strony Mierzei Wi lanej) nast zei 
Wi lanej, co stanowi 0,5% szuwaru wyst puj cego na Zalewie Wi

lanego zaproponowaon przeniesienie 
szuwaru w obr bie Zalewu w wytypowane przez Urz d Morski Miejsca (rys. 13.1). W zwi zku z tym 
w skali Zalewu nie nastapi ubytek powierzchni szuwaru.  

e z obowi zuj cym  SDF.  Planowane 
przedsi wzi cie  mo  na maksymalnie 1% populacji l gowej gatunku w obszarze. Nale y 
jednak uzna , e ptaki nie wycofaj  si  z ostoi, a jedynie zmieni  miejsce gniazdowania w obr bie 

e dotyczy  po
transportu refulatu i ewentualnego okresowego pogorszenia bazy pokarmowej w rejonie 

eniu, e 
prace w okresie l gowym b d  prowadzone zgodnie z zaleceniami zawartymi w dalszej cz ci 
Raportu (opracowano Wytyczne Przyrodnicze Prowadzenia d
znacz d  niemy w Polsce jest gatunkiem 
nielicznym, osi gaj cym liczebno
Europejskiej328 w PECBMS, okre lona 

329. 
 W fazie budowy toru wodnego nie przewiduje si  znacz

cych zaproponowanych w niniejszym 
Raporcie, polegaj cych na przenoszeniu szuwaru poza okresem l

 poza okresem l gowym.  
 W fazie funkcjonowania toru wodnego prognozuje si , e ruche jednostek handlowych do 
portu w Elbl  roboty utrzymaniowe, 
prowadzone z poszanowaniem zasad ochrony przyrody zaproponowanych w niniejszym Raporcie, 
nie powinny powodowa  znacz cej presji na ten gatunek. 

ce, nie ma bezpo redniego zwi zku z planowanym 
przedsi wzi ciem i jest trudne do prognozowania. Chodzi o mo liwo  wyst
synergicznego z innymi aktywno ciami prowadzonymi lub planowanymi w obr bie Zalewu i jego 
strefy brzegowej. Ju  obecnie presja turystyczna zwi
wskazywana jest jako zagro enie dla tego gatunku330 eglugowego przez Mierzej
Wi lan  mo e spowodowa  wzrost ruchu turystycznego i wzrost presji jednostek turystycznych, 
poruszaj cych si c zasad  przezorno ci uznano, e planowane 
przedsi wzi cie mo  na l
Zalewu i zwi zowa  to zagro enie 
                                               328 BirdLife International 2015 329 Chodkiewicz i in. 2013 330 Projekt Planu ochrony obszaru PLB220010 (2014r.) 
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polegaj ce na utworzeniu  obszaru ciszy o pow. 15 km2 i 12 km linii brzegowej, pozbawionej presji 
na siedliska l gowe (roz. 13.2.3). Po wybudowaniu wyspy z refulatu, nale y oczekiwa , e w 
perspektywie czasu na 5 km linii brzegowej (po ich skolonizowaniu przez zbiorowiska szuwarowe), 
nast pi zwi kszenie potencjalnych siedlisk l gowych dla gatunku w obszarze ostoi. 

G gawa  planowane przedsi wzi rednio na zniszczenie siedlisk 
zajmowanych przez ptaki. Wykazano co prawda jedn  par

chodniej cz ci Zatoki Elbl skiej jednak brak 
 je za l gowe akurat w miejscu prowadzenia prac inwestycyjnych.   

zanych z robotami czerpalnymi, transportem refulatu i 
dzie prowadzone w okresie l

b
 w kraju notuje silny wzrost liczebno ci populacji l gowej, na poziomie 

2,2% rocznie331.  
 W fazie funkcjonowania toru wodnego prognozuje si , e ruche jednostek handlowych do 
portu w Elbl  na g gaw  roboty utrzymaniowe, 
prowadzone z poszanowaniem zasad ochrony przyrody zaproponowanych w niniejszym Raporcie, 
nie powinny powodowa  znacz cej presji na ten gatunek. 

ce, dotyczy mo liwo ci wyst pienia 
ciami prowadzonymi lub planowanymi w obr bie 

Zalewu i jego strefy brzegowej. Ju  obecnie presja turystyczna zwi
gowych332. Budowa 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  mo e spowodowa  wzrost ruchu turystycznego i 
wzrost presji jednostek turystycznych, poruszaj cych si c zasad
przezorno ci uznano, e planowane przedsi wzi cie mo  na l gi g gawy w 

ce 
na wydzieleniu obszaru ciszy o powierzchni 15 km2 i 12 km linii brzegowej, pozbawionej presji na 
siedliska l gowe (roz. 13.2.3). Wybudowanie sztucznej wyspy mo
na zwi ksznie o 5 km linii brzegowej atrakcyjnej dla tego gatunku (po skolonizowaniu narzutu 
kamiennego otaczaj cego wysp ci 5 km przez zbiorowiska szuwarowe). Nast pi 

kszenie potencjalnych siedlisk l gowych dla gatunku w obszarze ostoi. 
Ohar - 1 para z populacji l gowej gatunku gniazduj cego na akwenie przebywa  

ciu rzeki Elbl g. W miejscu tym prowadzone b d  w fazie budowy 
roboty czerpalne. W kraju gatunek osi ga liczebno  110-150 par333, co stanowi 0,2% populacji Unii 
Europejskiej334, w obszarze gniazduje 10% populacji krajowej.  Bior c pod uwag  biologi  gatunku i 
obserwacje z rejonu Zatoki Gda skiej (gdzie cz  par gniazduje w obr sku i 
Gdyni w miejscach znacznie intensywniejszej antropopresji ni
eksploatacji niniejszego przedsi wzi  przy 

ce,) nie wydaje si  by intesywne roboty czerpalne 
                                               331 Chylarecki P. 2015 332 Projekt Planu ochrony obszaru PLB220010 (2014r.) 333 Chodkiewicz i in. 2015 334 BirdLife International 2015 
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 na gatunek w obszarze Natura 2000. 
Zwi  nie powinien mie

 dotyczy  1 pary uznanej za l gow  (gniazduj c  w 
uj ciu rzeki Elbl ciowej), jednak b
dotycz
l gowego.  

kompensuj ce w rozumieniu ustawu Prawo ochrony rodowiska, tzn. s
wynikaj  ze znacz  przewidzano budow
sztucznych miejsc l

 w miejscach gdzie dotychczas gatunek co 
roku wyst gowym, jednak l gi nie ko
w rejonie uj

Perkoz dwuczuby - w fazie budowy realizacja przedsi wzi cia spowoduje bezpo redni
utrat  siedlisk l gowych 2 par (szuwar przy Mierzei Wi lanej), oraz mo liwe pogorszenie jako ci 
siedliska w bezpo rednim s ezpo redniej 

 w miejscach erowiskowych (zm tnienie) w 
fazie budowy. Bior c pod uwag ciwego stanu ochrony dla gatunku w 
obszarze, liczebno cych (do 300 par), niewielki ubytek powierzchni 
potencjalnych siedlisk l onowane 
metody minimalizacji (prace w okresie l gowym w oddaleniu 500 m od granic szuwaru i 
zastosowanie kurtyn), brak uzasadnionych podstaw do prognozowania znacz cego negatywnego 

ciwy stan ochrony w ostoi.  
 W fazie funkcjonowania toru wodnego prognozuje si , e ruche jednostek handlowych do 
portu w Elbl  na l  roboty utrzymaniowe, 
prowadzone z poszanowaniem zasad ochrony przyrody zaproponowanych w niniejszym Raporcie, 
nie powinny powodowa  znacz cej presji na ten gatunek. 

ce, nie ma bezpo redniego zwi zku z planowanym 
przedsi wzi ciem i jest trudne do prognozowania. Chodzi o mo liwo  wyst
synergicznego z innymi aktywno ciami prowadzonymi lub planowanymi w obr bie Zalewu i jego 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  mo e spowodowa  wzrost 
ruchu turystycznego i wzrost presji jednostek turystycznych, poruszaj cych si
Stosuj c zasad  przezorno ci uznano, e planowane przedsi wzi cie mo
na siedliska l  poza torem wodnym i zwi
polegaj ani na obszarze najcenniejszym 

2 i 12 km linii brzegowej, pozbawionej 
presji na siedliska l gowe (roz. 13.2.3). Po wybudowaniu wyspy z refulatu, nale y oczekiwa e w 
perspektywie czasu Zalew Wi lany wzbogaci si
planowanej sztucznej wyspy). Po skolonizowaniu przez zbiorowiska szuwarowe, nast pi 
zwi kszenie potencjalnych siedlisk l gowych dla gatunku w obszarze ostoi 
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sa - oba gatunki gniazduj
zachodniej  cz ci Zalewu. Najbli sze kolonie l gowe znajduj  si  na Zatoce Elbl skiej i jez. 
Batorowskim ok. 300 - 600 m (w zale no ci od kolonii) od obecnie istniej cego i u ytkowanego toru 
wodnego na rzece Elbl g. W fazie funkcjonowania prognozuje si

w. Ewentualne prace w okresie l gowym 
nie spowoduj  siedlisk erowiskowych (ptaki poluja przede wszystkim 
w s siedztwie kolonii w bezpiecznym oddaleniu od ewentualnych prac zwi zanych z procesem 
inwestycyjnym). 

 cz gowym przebywa w zasi gu 
po wzi ci rezerwatu Zatoka 
Elbl siaduje z torem wodnym na rzece Elbl g. Podczas inwentaryzacji 

encjalne gniazdowanie wymienionych 

przedsi wzi cia . W zwi zku z tym mo na przyj , e przedsi wzi cie w fazie budowy mo e mie
rze w zwi zku z przebudow  linii 

brzegowej b d cej w bezpo rednim s  
e by  wykorzystywany jako siedlisko tego gatunku, nie b dzie 

istotny z uwagi na nieznaczn  potencjaln  utrat pnych 
w obszarze.  

Cyraneczka k ch. Realizacja prac 
prowadzonych w obr bie rzeki Elbl ci Zatoki Elbl skiej, dotyczy 

kowych, b d cych potencjalnym miejscem l gowym cyranki. Planowane 
przedsi wzi  na gatunek poniewa  w trakcie prac 
inwentaryzacyjnych  nie potwierdzono l

cznik 1.14).  
ce w szuwarze trzcinowym lub na 

powierzchniach wykoszonego szuwaru w obr
wykonanej w 2016 roku nie stwierdzono wyst powania gatunku w obr bie planowanej inwestycji.  
Inwestycja b zwierz

iska l gowe gatunku w obszarze.  

pomi dzy Przebrnem i K tami Rybackimi oraz Zatoki Elbl
dekadach nie potwierdzono pewnego gniazdowania gatunku w ostoi, a w okresie ostatnich 5 lat 
znanych jest zaledwie 5 jednostkowych obserwacji gatunku z okresu l gowego, pomimo 
intensywnych prac badawczych. Nale y , e gatunek prawdopodobnie nie gniazduje obecnie 
w obszarze Natura 2000, a wszelkie sporadyczne obserwacje dotycz gowej. 

ce. 
Bielik  brak bezpo redniego i po

Najbli ci ponad 2 km od planowanego przedsi wzi cia. 
 nie przewiduje si  znacz  pokarmow  przy 

 ograniczaj cych zm
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podczyszczeniowych (wdro enie na etapie budowy i funkcjonowania Wytyczny Przyrodniczych 
iniejszym Raporcie). 

y uzna  za znikome i prognozowane jedynie w 
gorszenia bazy erowiskowej na lokalnym 

obszarze. Brak znacz ciwego stanu 
ochrony ustalonego dla gatunku w obszarze.  
 Kormoran, czapla siwa

a siwa i kormoran gniazduj  w kolonii l gowej w 
K eglugowego (ponad 6 km).  

gowe) na obszarze PLB280010 po uwzgl cych 
ENIE  

POPULACJA L GOWA Okres budowy 
Okres 

eksploatacji 
Czapla siwa Ardea cinerea 0 0 

d  niemy Cygnus olor  - - - - 
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus  - - - - 
Ohar Tadorna tadorna - - - - 
Cyraneczka Anas crecca - - - 
G gawa Anser anser -  -  
Cyranka Anas querquedula - - - 

Anas clypeata - - - 
Bielik Haliaeetus albicilla 0 0 
Kropiatka Porzana porzana 0 0 

Netta rufina 0 0 
Zielonka Porzana parva 0 0 

sa Chlidonias hybrida - 0 
Rybitwa czarna Chlidonias niger - 0 
Kormoran Phalacrocorax carbo sinensis - - 

Tringa totanus  0 0 
Czernica Aythya fuligula - - - 

ce (-), negatywnie 
umiarkowane (- -), znacz ce negatywne( - - -)

Brak znacz gowe w fazie budowy zdiagnozowano dla 
.7). Warunkiem braku znacz cego 

 minimalizuj , 
opisanych w rozdziele 13 oraz w tabeli 7.13. Dotyczy to cych szuwar 
trzcinowy (chru ciele), jak i otwart  to  wodn  (rybitwy). Populacje cz d cych 
przedmiotami ochrony, w tym kropiatki, zielonki, krwawodzioba, czernicy, b

ezpo
zwi zanego z ruchem jednostek. Czapla siwa i kormoran gniazduj ci ponad 6 km 
(kolonia w K tach Rybackich na Mierzei Wi lanej) od planowanego przedsi wzi cia i jakiekolwiek 
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e dotyczy  jedynie lokalnego i chwilowego pogorszenia jako ci 
tnienia.  

wzi cia na 
populacje l ce na stan 

zkodziobych, ocena ta wynika z 
ostro no ci, poniewa  podczas inwentaryzacji obserwowano obecno
gniazdowania tego gatunku, jednak nie potwierdzono gniazdowania.  

Najwi ksz  ingerencj d ce 
dzia niemego i perkoza dwuczubego, tj. w rejonie 

szuwaru od strony Mierzei Wi lanej w miejscu gdzie budowany b
d  niemy i perkoz dwuczuby s  gatunkami najliczniej gniazduj cymi w ostoi spo

 populacj  odpowiednio 100 i 300 par w obszarze.  
Plaonwane przedsi wzi cie mo e cz ciowo ingerowa  w siedlisko ohara w wyniku 

tej Wyspy, a tak e w zwi zku z mo liwo ci
cych w siedlisku. Mo e to dotyczy  jednej pary, przy czym na 

terenie Ostoi notowano jedynie 12 par. Ostoja stanowi jedn  z 4 ostoi Natura 2000 w Polsce, 
 W zwi zku z powy szym uznano, e  

 gatunku mo e by  umiarkowanie znacz cy. 
Nale y zaznaczy , e ewentualna utrata siedlisk l gowych zajmowanych przez gatunki 

b d ce przedmiotami ochrony dotyczy niewielkiej cz ci wszystkich dost pnych siedlisk uznanych 
za optymalne dla danego gatunku, a b d nym stopniu 

e bazy pokarmowej i utrat  siedlisk 
erowiskowych, czy te niejsze zmniejszenie si  jako ci siedlisk zajmowanych przez gatunek 

w zwi  gatunku z obr bu inwestycji. Mnogo  to samych siedlisk i 
 przywi , e pomimo utraty cz ci 

taki gniazduj ce w obszarze szuwaru w 
rejonie inwestycji przenios  si  2000. 
Zmiany w pasie szuwaru przybrze nego b d
0,5% powierzchni szuwaru w ostoi, przy czym w ramach dzia  minimalizuj cych zaproponowano 
przeniesienie szuwaru trzcinowego z toru wodnego w miejsca istniej
Zatem nie nastapi utrata siedliska w skali Zalewu. Dla

 przezorno
 mo liwo ci pojawienia si  znacz

minimalizowa  ewentualne prognozowane straty wynikaj ce z realizacji i eksploatacji 
przedsi wzi cia.  

dzie znacznie mniej uci liwe, bowiem dotyczy 
nego niepokojenia oraz chwilowego i 

lokalnego wzrostu zm e). Nale y 
zaznaczy , e realizacja nie spowoduje znacz
gniazduj cych w obszarze, a b d  
ro linno ci wynurzonej - docelowo przeniesionej w miejsca natural
Ewentualny bezpo bie toru 



EKO-KONSULT 

301 

wodnego, spowoduje przemieszczenie si  cz ci populacji w inne rejony ostoi i zasiedlenie 
optymalnych siedlisk w dalszym i bli szym s siedztwie nowej drogi wodnej. Du o wi kszym 
prognozowanym zagro eniem mo e by

eglugowy i zwi zany z tym  wzrost penetracji obszaru, 
z nowych u

d  penetrowali akwen. Chodzi 
rzenie pozwala na penetracj

 si  b dzie  
na aktywno  ryback  na akwenie i mo e spowodowa , e obszary dzi  pozbawione znacz cej 

ci rybackiej i niewielkiej turystycznej) utrac  taki charakter i jako
jako optymalne siedliska rozrodcze znacz cji 
siedlisk l gowych).  

W zwi zku z powy uszczenie do 
wyst

e mie eglugowego, rozwoju 
czonego z u ytkowania o powierzchni 15 km2 cznej 

ci linii brzegwej rz   siedliska l gowe g gawy, perkoza 
dzia przed presj  u

Faza budowy 
Rodz

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)              3

2
3
3

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 2

cznie 15
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)              3

          3
3
2

Zasi g przestrz
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 2

cznie 15

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce
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Migruj ce 
W analizie przyj to, e roboty czerpalne w fazie budowy oraz utrzymaniowe w fazie 

funkcjonowania b d gowym, a w przypadku rodkowej cz ci 
 w okresie l dniono efekty nie tylko samych prac 

budowlanych i czerpalnych, ale tak e zwi kszon  penetracj  Zalewu przez ludzi, w wyniku 
intensyfikacji turystyki eglarskiej i motorowodnej na akwenie. Prognozuje si , 
eglugowego przez Mierzej  Wi lan

morskich do Elbl ga (co nie powinno powodowa  presji na ornitofaun
zwi  si  b d

ci dotyczy
na akwen Zalewu. Obecnie trudno jest przewidzie , jak silnym impulsem rozowjomy dla regionu 
b eglugowego, jednak nale y si  liczy pi i mo e 
znacz cych ostoj . 

Poni ce stanowi ce przedmiot ochrony 
zgodnie z obowi zuj cym SDF. 

d  niemy kszo dzi w okresie niel gowym gromadzi si  na odcinku 
Przebrno - Zatoka Elbl ska. Ruch jednostek w fazie budowy zwi zany z pracami czerpalnymi mo e 

zany ze wzmo ony ruchem jednostek), jak 
 potencjalne erowiska (lokalne zm

e spowoduje czasowe przemieszczenie si
 gatunku nie nast pi  jednak 

 przemieszczenie si
cych si /pracuj cych. 

W fazie funkcjonowania presja zwi zana z ruchem jednostek handlowych nie powinna by
znacz ca. Szacuje si e, w okresie najbli szych lat mo e to by  1499 jednostek rocznie, czyli 

biarka podczyszczaj ca tor wodny, co wskazuje, e 
ruch zwi  portu w Elblagu nie powinien generowa e 
istotnie wzrosn  ruch turystyczny na akwenie. W zwi zku z powy
minimalizuj ce to zagro enie w postaci wydzielenia obszaru ciszy o powierzchni 15 km2  (roz. 
13.2.3).

G  zbo owa, g powanie na zbiorniku jest 
esiennej. Ptaki wykorzystuj  Zalew, jako 

miejsce odpoczynku i jako noclegowisko wybieraj c spokojne odizolowane zatoki. Ewentualny 
dzie pomijalny i ograniczony jedynie do niepokojenia 

ograniczonym, lokalnym zasi ch 
wzrostem zm
poza zbiornikiem.   

Krakwa  gatunek osi gaj cy wysokie koncentracje w okresie sierpie  - pa dziernik. 
Preferuje stref  wra liwy na niepokojenie i obecno  jednostek 

cych. Planowane prace spowoduj  utrat  cz ci siedliska gdzie dotychczas osi
liczebno ty Rybackie, najliczniej w rezerwacie Zatoka Elbl ska). 
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e doprowadzi jedynie do ewentualnej okresowej 
zmiany miejsca odpoczynku na zbiorniku. W zwi zku z mo
inwestycji w trakcie funkcjonowania (wzrost presji jednostek wodnych w tym turystycznych, 
operuj ce w postaci wydzielenia obszaru ciszy 
o  powierzchni 15 km2  (roz. 13.2.3).  

 tworzy mieszane zgrupowania erowiskowe 
w zachodniej cz ci akwenu. W fazie budowy przedsi wzi cie spowoduje zwi kszone niepokojenie 

rakcyjno ci i jako ci. W zwi zku z 
mo kcjonowania (wzrost presji 
jednostek wodnych w tym turystycznych, operuj
minimalizuj ce w postaci wydzielenia obszaru ciszy o  powierzchni 15 km2 (roz. 13.2.3). 

Bielaczek d ksze liczebno ci 
stwierdzano we wschodniej cz  uwagi na 

 koncentracji i zwartych stad), czasowy 
wzrost zm tnienia wody w fazie realizacji na niewielkim obszarze Zalewu nie spowoduje 

. 
Ewentualne pogorszenie jako ci siedliska dotknie niewielk  cz  populacji migruj
przeniesie si  na inn  cz  zbiornika.  

 ptaki na Zalewie zwykle przebywaj
wiosennej (dla tego gatunku przypadaj cej na kwiecie  dekad
nale bieniem toru, mog
spowodowa  zwi kszenie ewentualnej atrakcyjno ci erowisk w skutek podniesienia zoobentosu w 

i koncentruje si  w rejonie prowadzenia 
prac refulacycyjnych. Prowadzone prace nie b d
adnej z faz realizacji. 

ce i zimuj ce b d ce celami ochrony na obszarze PLB280010, po uwzgl  minimalizuj cych i kompensuj cych 
ZAGRO ENIE 

 POPULACJA MIGRUJ CA Okres budowy 
Okres 

eksploatacji 
Cyraneczka Anas crecca - - - - 
Czernica Aythya fuligula - - - - 

Hydrocoloeus minutus 0 0 
G  zbo owa Anser fabalis - - 
G Anser albifrons - - 
G gawa Anser anser - - 
Bielaczek Mergellus albellus - - 
Krakwa Anas strepera - - - - 

d  niemy Cygnus olor - - - - 
- - - - 
- - - - 



EKO-KONSULT 

304 

POPULACJA ZIMUJ CA 
- - - - 

Bielaczek Mergellus albellus - - 
ce (-), negatywnie 

umiarkowane (- -), znacz ce negatywne (- - -)
W toku przeprowadzonych obserwacji i bada  nie potwierdzono wyst powania istotnych 

koncentracji 
czy w miejscu lokalizacji sztucznej wyspy na refulat. Badan

powanie gr yc, 
 rybitw). W zwi zku z powy szym istnieje niewielkie prawdopodobie stwo 

 bezpo bienie akwenu, budowa 
wyspy) czy po rednich (zamulenie). Nale y zaznaczy , e Zalew Wi
nawet przy stosunkowo niewielkim falowaniu powierzchni zbiornika, podniesieniu z dna ulegaj
drobnocz

Analizuj
w okresie migracji nale y przyj , 

d
liwo  wyst ci znacz cego negatywnego 

cego doprowadzi
mo e doprowadzi ciwego stanu przedmiotu ochrony w obszarze. Wyst pienie 

 w zwi zku z potencjaln  mo liwo ci  wyst pienia efektu 
rzegu 

Zalewu i Elbl ga mo  na wzrost atrakcyjno ci turystycznej i zwi kszenie ruchu jednostek 
 metody minimalizacji i kompensacji 

 zabezpieczeniem populacji w obszarze do 
 minimalizuj cych i kompensuj cych 

Faza budowy 
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)              3

2
3
2

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 15
Faza funkcjonowania

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)              3

          3
2
2
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Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 15

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

 ocen  w ostoi PLB280010 zamieszczono w tabeli 7.9. 
poni ej. 



Populacja 

Siedlisko 

Szanse 
zachowania 

Ocena  
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 obszaru 
 funkcjonowania toru wodnego na Zalewie Wi lanym 

nie zdiagnozowano znacz ci 
cych 

zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000. Ruch st gu nie 
powinien stanowi  zagro enia dla integralno ci obszaru, poniewa  szacuje si , e, w okresie 
najbli szych lat (prognoza do 2035 roku) mo e to by  1 499 jednostek rocznie, czyli rednio 4 

biarka podczyszczaj ca tor wodny. 
W odniesieniu do powierzchni obszaru wykorzystywanej przez ptaki nie nast pi znacz cy 

 dost pno
l gowych, miejsc erowiskowych czy miejsc odpoczynku. Inwestycja nie spowoduje przerwania 
dro no ci korytarzy ekologicznych wykorzystywanych przez ptaki j

d enie i 

na integralno , jako parametry 
 zosta  pogorszone, co z kolei mo e 

 na pogorszenie si erowiskowych na stosunkowo niewielkiej cz ci akwenu, 
czy te   konieczno  przeniesienia si  w inne rejony w fazie budowy w wyniku niepokojenia.  

Do zagro enia integralno ci obszaru mo e doj  w efekcie spodziewanej kumulacji 
 tj. w przypadku znacznego wzrostu ruchu jednostek na Zalewie, przede 

wszystkim ruchu turystycznego (w zwi zku mi dzy innymi z prowadzonym od lat projektem rozwoju 
tla fekcie rozwoju 

 obszaru mo e zosta
takiemu zagro eniu zaproponowano w Raporcie utworzenie 15 km2 czonej z 
u ytkowania turystycznego i z ograniczn  mo liwo czona  
z u ytkowania powinna zosta  utworzona przed rozpocz lanym. 

 sieci Natura 2000 

 sieci rozumianej, jako zachowanie to samej liczby i jako cych 
w obszarze przed realizacj  inwestycji, a tak
stosunku do zasi gu wyst czno ci mi
ramach sieci. Funkcja obszaru i rola, jak

 przedmioty ochrony ostoi, nie diagnozuje 
si d cych celami 

ce odnosz ce si
pogarszaj  sieci, docelowo trwale wzmocni  i zabezpiecz  elementy istotne do 

 Ze wzgl du na mo liwo  wyst pienia znacz
dalszej cz ci oceny przedstawiono analiz  braku alternatywy oraz nadrz dnego interesu 

 kompensacji przyrodniczej w rozumieniu dyrektywy siedliskowej dla 
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mo  skumulowanych na niel
ce mo liwy 

, 
 podj te aby zminimalizowa  lub skompensowa  mo

PLB280010 zamieszczono tabeli  7.13. 
lany i Mierzeja Wi lana 

Analizowany obszar Natura 2000 obejmuje dwa siedliska wodne (Zalew Wi lany i estuaria) 
oraz 17 siedlisk l dowych. Na Mierzei Wi lanej, obj tej ochron  w ramach obszaru, dobrze 

a nie wyodr bniony kompleks zalesionej 
wydmy brunatnej. W Zalewie Wi

Na terenie ostoi stwierdzono wyst powanie wielu ro lin naczyniowych zagro onych w 
Polsce oraz charakterystycznych dla rzadkich siedlisk (wodnych, wydmowych, torfowiskowych, 
bagiennych i le nych). W obszarze wyst puje najwi
nadmorskiego na polskim wybrze u oraz jedno z liczniejszych lnicy wonnej. 

 Przedmiotem ochrony w obszarze s  gatunki zwierz t zwi zane z tymi siedliskami, 

W maju 2018 roku do SDF dla obszaru PLH280007 wprowa
cy projekt Planu ochrony dla tego obszaru w 2014 

 zmiany w SDF). Projekt aktualizacji SDF z 2014 roku  na 
inwentaryzacjach przyrodniczych siedlisk l

 na szacunkach. 
nie siedlisk l dowych i 

 wiedz  o przedmiotach ochrony, dodaj c, jako przedmiot 
ochrony wydr . 
 Spo (wymienionych w SDF335), 
planowane przedsi wzi cie zlokalizowano w obr bie sze ciu siedlisk chronionych w ramach 
obszaru: 

- 1130 Estuaria 
- *1150-1* Zalewy 

- *2130 Nadmorskie wydmy szare
- 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

 planowane przedsi wzi cie, 
anka i koza 

oraz szarytk  morsk  i wydr , a tak e lnic  wonn te ochron  nie wyst puj
w rejonie planowanego przedsi wzi cia ani w jego s siedztwie. W SDF wymienia si : 
                                               335 Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 2000 PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana
(wersja 05.2018 r.).  
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piskorza, koz ank , pachnic  d bow , czerwo
s  przedmiotem ochrony w obszarze (ocena D).  
 Poni  charakterystyk  mo liwego 

wzi y 
puj ce elementy: 

- siedlisk i chronione gatunki ro lin 
- ichtiofauna 

t 
 sieci Natura 2000 

SIEDLISKA I CHRONIONE GATUNKI RO LIN 

Siedlisko *1150 336 zajmuje powierzchni
podtyp siedliska *1150-1 Zalewy. S  to przybrze
zasoleniu i obj to ci, w zale no ci od wielko

 mozaik  zbiorowisk ro lin wodnych i nawodnych 
dne elodeidy i nymfeidy (Potametea), 

szuwary (Phragmitetea) oraz ro linno  bagienna (Alnetea glutinosae). Siedlisko *1150-1 w Zalewie 
Wi ne o du norodno ci biologicznej, gdzie 
wyst puj tralny/
ro linno  to
wodn  s  ze sob  przestrzennie i rodowiskowo powi zane.  
 Siedlisko w Zalewie Wi ne o du ej 

norodno ci biologicznej, gdzie wyst puj
centralny/ linno aty 
przybrze ne utworzone z ro linno ci podwodnej i szuwarowej. Struktur  ro linno ci podwodnej 
tworz Potamogeton puj

Myriophyllum spicatum, rogatkiem sztywnym Ceratophyllum demersum oraz w 
mniejszym udziale ramienice Charales. Zbiorowiska ro linno ci szuwarowej w obszarze Zalewu 
Wi lanego s  zdominowane przez szuwar trzcinowy Phragmitetum australis. Ponadto, ni
osi ga szuwar oczeretowy Scirpetum lacustris sko 

Typhetum angustifoliae. Centralny/
Zalewie Wi lanym. Cech  charakterystyczn  jest brak ro linno ci podwodnej i szuwarowej 

norodno  biologiczna jest ni
nymi. 

 W ramach prowadzonych prac nad RO  w 2017 roku wykonano ocen  stanu zachowania 
siedliska 1150 zgodnie z obowi zuj c  metodyk  GIO  w 3 lokalizacjach na Zalewie Wi lanym: 

- w cz ci przybrze nej, w wariancie Nowy wiat; 
- w cz ci przybrze nej, w wariancie Skowronki; 

                                               336 Standardowy Formularz Danych dla obszaru Natura 2000 PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana
(aktualizacja 05.2018 r.). 
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- w cz ci centralnej/
Stan zachowania siedliska na stacji monitoringowej Nowy 

ce ciwa ocena w zakresie liczby zbiorowisk, 
obecno kszo
ocen  niezadawalaj c s  dobre, 
w przypadku realizacji toru wodnego siedlisko ulegnie likwidacji. 

Stan zachowania  Sztuczna Wyspa 
 niezadawalaj c (U1). Pomimo braku zbiorowisk ro linnych i braku obecno ci 

. Wynika to ze specyfiki i wewn nicowania 
siedliska 1150. Centralne, ci s
charakteryzuj  si  nisk norodno ci  biologiczn , jest to stan naturalny. Parametr odczyn wody 

 niezadawalaj c . 
 ocen  niezadawalaj c  U1. 

Podobne wyniki na wi kszo ci monitorowanych stacji zaobserwowano w 2013 roku. Na 44 
stanowiskach (84,6% badanych stanowisk) obserwowano podwy szony odczyn wody, dwa 

wano trend do alkalizacji siedliska, co 
mo e mie  zwi zek z eutrofizacj . 

Siedlisko 1130 Estuaria - i 
1 222 ha337. Uj cia rzek stanowi  doln  cz  biegu rzek, ograniczon  granic
podlegaj c czana jest w estuarium wod , 
pochodz c dowego338. Mieszanie si

Zalewu 
Wi lanego siedlisko wyst puje w uj ciowych odcinkach 4 rzek: rzeka Elbl g z Zatok  Elbl sk ; 

. 
339

wynosi 6,79 ha, reprezentatywno  oceniono jako D. Siedlisko charakteryzuje si  du a 
efemeryczno ci .  

). szego siedliska 
8 

Elymo-Ammophiletum (klasa Ammophiletea), a ci lej dwa jego 
Elymo-Ammophiletum typicum (zajmuj

oraz Elymo-Ammophiletum festucetosum (reprezentuj
sukcesji przechodzi  mog Elymo-Ammophiletum jest

rednim s siedztwie wydeptywanych cie ek rozcinaj

                                               337  2000 w rejonie Zalewu Wi
Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana (PLH 280007). Wydawnictwa Wewn trzne Instytutu Morskiego w Gda sku Nr 6856, Gda sk 2014. 
338 Warzocha 2004 339 SDF obszaru - http://natura2000.gdos.gov.pl/ dost p: 06.11.2017 
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wydmowy, b d c w tych miejscach dodatkowo siedliskiem cennego gatunku chronionego 
Dyrektyw  Siedliskow : lnicy wonnej Linaria odora puje w wariancie Skowronki. W 

nica zwyczajna Ammophila arenaria, a 
towarzysz  jej wydmuchrzyca piaskowa Leymus arenarius, groszek nadmorski Lathyrus japonicus
subsp. maritimus oraz kostrzewa kosmata Festuca villosa te w 
wariancie Skowronki. 

*2130 Nadmorskie wydmy szare.

brze u na wydmach szarych rozwijaj
si ca nadbrze nego Helichryso-Jasionetum H.-J. typicum
i H.-J. cladonietosum Corniculario-Cladonietum mitis, oba 
reprezentuj ce zwi zek Koelerion albescentis (Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis). 

Helichryso-
Jasionetum na terenie Mierzei Wi lanej charakteryzuje si  du
Festuca polesica oraz dominacj H.-J. typicum
potwierdzono wyst powanie bardzo bogatych stanowisk kostrzewy poleskiej Festuca polesica. 
Charakterystyczn  cech powanie wielu 

sz ci  na omawianych wariantach wyst puj  bylica 
polna w odmianie nadmorskiej Artemisia campestris subsp. sericea, jastrz biec baldaszkowaty w 
odmianie wydmowej Hieracium umbellatum var. dunense i jasieniec piaskowy w odmianie 
nadbrze nej Jasione montana var. litoralis. Z ni sz ci  stwierdzono wyst powanie kostrzewy 
kosmatej Festuca villosa Viola tricolor subsp. maritima = V. 
tricolor subsp. curtisii). Za gatunek regionalnie charakterystyczny uznaje si  ponadto kostrzew
polesk Festuca polesica

 oraz znaczne pokrycie. Charakterystyczn  cech  omawianego siedliska jest obecno  w 
Eryngium maritimum, przede wszystkim w obr bie wariantu 

Nowy wiat.  
siaduj cych ze 

zbiorowiskami le nymi zanotowano obecno H-J cladonietosum, z bogatymi 
stanowiskami kostrzewy poleskiej Festuca polesica oraz znacznym zwarciem warstwy mszysto-

Cladonia mitis = C. arbuscula subsp. mitis Cetraria islandica
C. aculeata = Cornicularia aculeata, paw nica psia Peltigera canina, paw nica rudawa P. 
rufescens, paw nica drobna P. didactyla i paw P. hymenina.  

2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich. 
powierzchnia siedliska w obszarze Natura 2000 PLH28000

ynowy Empetro nigri-Pinetum rozwija si  w obr
 wydmowych schodz cych w kierunku morza. 

Drzewostan budowany jest przez sosn  z domieszk  brzozy, osiki, jarz bu pospolitego, d bu 
wadzona sosna czarna. Runo 

zdominowane jest przez tego Deschampsia flexuosa, a warstwa mszysta przez 
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Pleurozium schreberi i Pseudoscleropodium purum  turzyca 
piaskowa Carex arenaria, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare i Hylocomnium splendens. 

k (Orthilia secunda, Pyrola minor, 
Moneses uniflora, Chimaphila ubellata y jednostronnej Goodyera repens. 

ynowego stwierdzono w obr bie wariantu Piaski. 
 Pomorski acydofilny las bukowo-d bowy Fago-Quercetum. Niewielkie i silnie 

stanie i runie, obecno
nitrofilnych, zubo w obr bie wariantu Nowy 

wiat. Drzewostan tworzy d  buka, 
Vaccinium myrtillus, orlica pospolita Pteridium aquilinum, 

Dryopteris carthusiana i szczawik zaj czy Oxalis acetosella.  
 Kwa na buczyna Luzulo pilosae-Fagetum. Kwa ne lasy bukowe na Mierzei Wi lanej s

bu, zwykle z domieszk
cznika I 

Dyrektywy Siedliskowej jest problematyczne, nie ulega jednak w tpliwo ci, e odno ne fitocenozy 
stanowi  siedlisko Natura 2000. Ze wzgl du na to, e s  to ewidentnie zbiorowiska le ne 
rozwijaj ce si  na wydmach, ale jednocze
Luzulo pilosae-Fagetum, w niniejszym opracowaniu zdecydowano si czy  do kwa nych 
buczyn, ale nie w obr bie siedliska 9110 (kwa ne buczyny), ale jako siedliska 2180 (lasy mieszane i 
bory na wydmach nadmorskich. Zbiorowisko stwierdzono w obr bie wariantu Skowronki, oraz (w 
mniejszym stopniu) Nowy wiat. 
 2216 Lnica wonna Linaria loeselii (Linaria odora) - g
Mierzei Wi lanej. Wszystkie stanowiska w Obszarze koncentruj  si  obecnie nad Zatok  Gda sk . 
Lnica wonna wyst kiem i na wydmie 
szarej. Populacje wyst puj  w rozproszonych skupieniach, o bardzo zmiennej liczebno ci od kilku 
(Sztutowo, K kszo puje w 
stanie generatywnym, przy czym na uwag e najbardziej spektakularne 

onym chrustem (zjawisko jest obserwowane 
). Lnic  wonn  stwierdzono podczas inwentaryzacji 

eglugowego w lokalizacji Skowronki; w lokalizacji Nowy wiat 
nie wyst

lin b d ce przedmiotem ochrony 
Planowane przedsi wzi cie w wariancie Inwestora (w lokalizacji Nowy wiat) b dzie 

czniku I Dyrektywy 
Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG): 

- 1130 Estuaria 
- *1150-1* Zalewy 

- *2130 Nadmorskie wydmy szare 
- 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich 
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Estuaria. Przyjmuj c zakres prowadzonych prac i zasi g przestrzenny w fazie budowy i 
funkcjonowania przedsi wzi cie b 340 (rzeka 
Elbl g w granicach PLH PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana i cz  Rezerwatu Zatoka 
Elbl wynosi 1 222 ha341 (rys. 7.25). 

Istniej cymi, zidentyfikowanymi zagro ciwego stanu siedliska 
te w projekcie planu ochrony obszaru, a maj cymi zwi zek z planowanym 

przedsi wzi ciem s :  

g  dyspersj

Rysunek 7.25. Zasi g siedliska uj cie rzeki (1130) w obszarze Natura 2000 Zalew Wi lany i 
Mierzeja Wi lana (PLH 280007) 

pnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji 
przyrodniczych PLH280007 w ramach Zadania pn.: Opra
Natura 2000 w rejonie Zalewu Wi lanego, 2013r. 

Przewiduje si , e w fazie budowy mo e doj  do zwi kszenia nat enia wymienionych 
 w stosunku do stanu istniej cego. Przedsi wzi cie podczas budowy b dzie 

wykazywa ia estuarium. 
rednie, zwi bianiem toru czyli fizyczn

                                               340
rejonie Zalewu Wi lany i Mierzeja Wi lana (PLH 
280007). Wydawnictwa Wewn trzne Instytutu Morskiego w Gda sku Nr 6856, Gda sk 2014; (2) Koncepcja 
realizacyjna przedsi wzi cia. 341 SDF aktualizaca maj 2018r. 
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ingerencj zane s  z robotami 
utrzymaniowymi powoduj ci w 
uj ciowym odcinku rzeki Elbl d

bienia toru. 
Przewiduje si  wi ksz  intruzj g, co mo e by  stanem 
korzystnym dla siedliska estuarium.  

Nie stwierdzono strat bezpo rednich dla siedliska zdefiniowanego pod wzgl
rodowiskowych jako estuarium (warunki rodowiskowe po rednie pomi dzy warunkami 

c pod uwag  elementy biotyczne siedliska: 
ro linno  podwodn  i makrozoobentos w fazie budowy dojdzie do strat bezpo rednich w siedlisku. 

eniesienie ro linno ci i bentosu w rejon 
poza przedsi wzi ciem w obr bie estuarium (w s siedztwie rezerwatu Zatoka Elbl ska). 

Dla siedliska 1130 nie opracowano przez GIO  oficjalnej metodyki oceny stanu zachowania 
. Propozycj

siedliska oraz wst pne rezultaty stanu zachowania siedliska w obszarze Natura 2000 PLH280007 
Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana

lanego (Gda
rzeka Elbl g i Zatoka Elbl ska 4 wska kacja 

nik antropogenizacji strefy brzegowej w bezpo rednim 
s siedztwie uj ciwy). Bior c pod uwag  planowane 

bianie toru wodnego na rzece Elbl g przewiduje si  wi ksz  intruzj
do rzeki Elbl g, co mo e by ci w 

nika kardynalnego .  Ocenia si , e realizacja 
przedsi wzi cia pozwoli podtrzyma  ocen  B zawart  w SDF obszaru. Nie nast
utrata integralno
funkcjonalnych warunkuj one trwanie siedliska.   

**1150-1 Zalewy (siedlisko priorytetowe). Istniej ce zidentyfikowane zagro enia dla 
te w projekcie planu ochrony 

obszaru342, nale  do nich:  
g  dyspersj

 mie
po redni na ro linno  podwodn . 

Chronione siedlisko **1150-1 wykazuje wewn nicowanie pod wzgl dem struktury, 
funkcji i rozmieszczenia przestrzennego w Zalewie Wi lanym (tab. 7.10). Analizuj c flor  i 
ro linno  wodn  z wielolecia343 alewie Wi lanym 
mo ni

norodno ci biologicznej z obecno ci
fitosocjologicznych siedliska; 

                                               342Projekt Rozporz dzenia Ministra rodowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony 
cznik 1 343 Szarejko 1955, Ringer 1959, Pli ski 1978 
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norodno
fitosocjologicznych siedliska.  

 to  wodn  s  ze sob  przestrzennie i rodowiskowo 
powi zane. Siedlisko **1150-1 na Zalewie Wi lanym charakteryzuje si  wyst powaniem 

dniaj
identyfikatorami siedliska ocenia si

Elementami przedsi wzi cymi na priorytetowe siedlisko *1150-1 b d : (1) 
ci ok. 10,2 km; (2) sztuczna wyspa o powierzchni ok. 190 ha.  

Tabela 7.10. Waloryzacja siedliska *1150-1 na Zalewie Wi lanym w zasi
przedsi wzi cia 

Lp. Parametr  
Siedlisko *1150-1 

Przybrze
od Skowronek do Przebrna) (

sztucznej wyspy 
STRUKTURA 

1. Obecno  ro linno ci szuwarowej 1 0 
2. Obecno 1 0 
3. Obecno  ramienic 1 0 
4. Wyst powanie chronionych i zagro onych 

lin 
1 0 

5. Bogactwo gatunkowe i obfito
makrozoobentosu 

0,5 0,2 

FUNKCJE 
1 0 

7. Miejsca 
9. Redukcja st e

8,5 0,7

Tor wodny. na podzieli  na: straty 
bezpo , jako wyci cie/likwidacja ro linno ci wynurzonej i/lub zanurzonej; 

redni - powierzchnia ro linno ci wodnej obj ta zm tnieniem - ograniczenia w rozwoju 
ro linno ci spowodowane wzrostem m tno
przebiegaj linno ci wodnej. Przyj to szeroko  zm tnienia 200 m, po ka dej ze 
stron od granicy toru wodnego. 

go zniszczenia ro linno ci szuwarowej 
o powierzchni ok. 3,16 ha w cz ci brzegowej przylegaj cej do Mierzei Wi
ro linno ytetowego siedliska *1150-1 w 
obszarze Natura 2000 PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana.  Ro linno  szuwarow
tworz  identyfikatory fitosocjologiczne siedliska z klasy Phragmitetea: szuwar trzcinowy 
Phragmitetum communis, szuwar w Typhetum angustifoliae i w mniejszym udziale pas 
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oczeretu Scirpetum lacustris. Ro linno  zanurzona  osi ga znacznie ni
Najadetum marinae Potametum 

pectinati i rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi. Ponadto spotyka si  pojedyncze skupiska 
ramienicy Chara aspera linno  zanurzona znajduj ca si  na torze wodnym zajmuje 
powierzchni ut Morski 2010), co stanowi  

 w fazie budowy toru wodnego dojdzie 
do zniszczenia ro linno ci wodnej (zdefiniowanej, jako identyfikator fitosocjologiczny siedliska) o 
powierzchni 7,27 ha, co stanowi 0,024% powierzchni siedliska. Ro linno  wodna wyst puje tylko 

ci ok. 480 m. 
redni zwi zany ze zm tnieniem wynikaj

obejmie 17,28 ha ro linno ci zanurzonej, co stanowi 0,056% powierzchni siedliska w obszarze 
Natura 2000 PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi redni b dzie 

d  nieznacz ce z 
uwagi na fakt, e prace b d  wykonywane poza sezonem wegetacyjnym. W fazie funkcjonowania 
przewiduje si  mo liwo  wyst pienia nieznacz cego zm tnienia wody spowodowane ruchem 

.   
Tabela 7.11. Zasi redniego i po redniego na najcenniejsze fragmenty 

siedliska 1150 - 1* 
Straty 

Powierzchnia
[ha] 

obszaru Natura 2000 
[%] 

rednie  
Ro linno  wynurzona344  3,16  
Ro linno  zanurzona345  4,11  

cznie 7,27 0,024
rednie 

Ro linno  zanurzona obj ta potencjalnym zm
faza funkcjonowania 

17,28 0,043

rodowisko b dzie zwi zane z u ytkowaniem 

*1150-1 szacuje si  na min. 50 lat346 dzie nat enie ruchu jednostek 
bianie toru wodnego. Przy ruchu du ych jednostek o zanurzeniu 

3-4 m mo e dochodzi i lanego. 
W rezultacie mo e to spowodowa  wzrost m tno wietlnych dla 
ro linno dzie nieznacz ce, chwilowe a jego zasi g lokalny. 
Funkcjonowanie przedsi wzi cia nie b  negatywnie na ro linno  szuwarow
stanowi c  kluczowy element struktury siedliska *1150-1.  

                                               344 y_wynurzone.shp, wykonanej na potrzeby projektu "Badanie dna polskiej cz ci 
Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk sk 2010. 345 ny_zanurzone.shp, wykonanej na potrzeby projektu "Badanie dna polskiej cz ci Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk sk 2010. 346 Pawelec 2016, Prognoza droga wodna 
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Rysunek 7.26. Rozmieszczenie ro lin wynurzonych i zanurzonych w zasiprzedsi wzi cia w wariantach Nowy wiat i Skowronki i w Rezerwacie Zatoka Elbl ska  

Sztuczna wyspa. Wyspa o powierzchni ~ 190 ha w fazie budowy i funkcjonowania toru 
wodnego b to ci ok. 9,2 mln m3 boko  akwenu na 
obszarze planowanej wyspy347 zawiera si  w przedziale 2,4-2,5 m. Obszar dna zaj ty jest przez 
osady zawieraj ej g sto
klasyfikacji EUNIS ruchome osady typu sublittoral mud. Badania hydroakustyczne wykonane w 

linno ci podwodnej i pojedynczych skupisk ro lin na 
                                               347 Koncepcja realizacyjna-Wyspa-pole refulacyjne; Projmors 2017 
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olskiej cz ci Zalewu Wi lanego 2010). 
Ponadto badania przeprowadzone na potrzeby monitoringu stanu zachowania siedliska *1150-1 
oraz bezpo rednie obserwacje wykonane metod  nurkow powania 
ro linno cznik 1.18). Przezroczysto  wody wynosz
warunki wietlne w rodowisku wodnym wykluczaj  wyst powanie ro lin podwodnych. Ponadto, 

typowy dla strefy nych zaj tych przez 
ro linno  wodn

150 Laguny przybrze ne. Nast pi 
zmniejszenie/utrata powierzchni siedliska o 190 ha, co stanowi 0,62 siedliska, jednak nie uszczupli 
znacz 00 PLH280007 Zalew Wi lany i 
Mierzeja Wi lana. Uwzgl dniaj c waloryzacj , e na utraconej 

 ok. 15,8 ha siedliska *1150-1 z identyfikatorami 
fitosocjologicznymi.  

Powstanie sztucznej wysp z narzutem kamiennym oznacza  b dzie pojawienie si  nowych 
 zasiedlone przez gatunki inne, ni  spotykano w tych miejscach 

uprzednio, na dnie mulistym. Przewiduje si , e mo e wytworzy  si  szuwar, pojawi  si  ro linno
nego 

rodzaju ro linno ci, wytworzy si d  siedliskiem wi kszej ilo
makrozoobentosu, ni  w przypadku dna mulistego, zwi kszy si norodno

348. Warto wspomnie , e badania WIO  w Szczecinie wskazuj  jednoznacznie, e na 
stanowisku znajduj cym si ia urobku z 

Ocenia si wzi cia w fazie budowy i 
nowania.  

W projekcie planu ochrony obszaru349 Natura 
2000 PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana nie zidentyfikowano istniej cych zagro e  dla 

na powi za  z planowanym przedsi wzi
dominuje piaskownica zwyczajna, a towarzysz  jej wydmuchrzyca piaskowa, kostrzewa kosmata 
oraz groszek nadmorski.  

tryzacji siedlisk przeprowadzej dla 
potrzeb Planu ochrony obszaru w 2014 stwierdzono wyst powanie tego siedliska w rejonie Nowego 

wiata, natomiast podczas wizji w terenie w 2017 roku nie stwierdzono siedliska. Jest to siedlisko 
efemeryczne. Realizacja przedsi wzi
siedliska w obszarze. 
                                               348 rodowisko przedsi wzi winouj

boko
Nied wiecki, E., 2013. Charakterystyka wybranych element
Cz  2. Aktualny stan i warto  przyrodnicza szaty ro
Universitatis Technologiae Stetinensis. Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, 28 349Projekt Rozporz dzenia Ministra rodowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony 

cznik 1 
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te w obr bie wariantu Nowy wiat. Strata bezpo rednia 
w fazie budowy wyniesie 0,46 ha. W lokalizacji Nowy 
prowadzonych w ramach prac nad Raportem oraz danych zawartych w Inwentaryzacji przyrodniczej 
(2012) wi kszo
funkcji. Ocen  obni a liczne wyst jak 

edliska na Mierzei Wi lanej wyst puj  na 
odcinku pomi dzy Krynic  Morsk  i Piaskami. Siedlisko ma dobre perspektywy zachowania 
wynikaj we m.in. z mo liwo
struktur  przestrzenn  pokrywy ro cych akumulacj  piasku.  

Ocenia si  nieznacz budowy. 
W fazie funkcjonowania potencjalne zagro enia dotycz  mo
w wyniku wymuszonej przez falochrony portu wzmo onej akumulacji i abrazji brzegu, jednak wyniki 
modelowania IBW PAN z 2017 roku wskazuj

 dotyczy ewentualnego wzrostu antropogenicznej 
eutrofizacji oraz wydeptywania i dodatkowego obci enia penetracj  turystyczn
fazie funkcjonowania oceniono, jako nieznacz ce.  

*2130 - na wydmach szarych rozwijaj  si ca nadbrze nego 
Helichryso-Jasionetum H.-J. typicum i H.-J. cladonietosum

Corniculario-Cladonietum mitis350, oba reprezentuj ce zwi zek Koelerion 
albescentis (Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis) wyst puj  w wariancie Nowy wiat i 
Skowronki. Charakterystyczn  cech  omawianego siedliska jest obecno
nadmorskiego Eryngium maritimum. Na terenie wydm szarych, w obr bie wariantu Nowy wiat, 
wyst puj y pomarszczonej. Intensywnie 
rozrastaj cy si  i tworz cy zwarte zaro la gatunek jest zagro eniem dla siedliska. Strata 
bezpo eglugowego wyniesie 0,35 ha.  

Ocenia si  nieznacz dowy. W 
fazie funkcjonowania zidentyfikowano zagro enia dla stanu siedliska mo e by  ewentualny wzrost 
antropogenicznej eutrofizacji oraz wydeptywania i dodatkowego obci enia penetracj  turystyczn . 

ieznacz ce. 

1.9) w wariancie Nowy ryzuj  si
y pomarszczonej Rosa rugosa. Ponadto, 

wyniki aktualnego monitoringu siedliska wykonanego na potrzeby Raportu w maju 2018 roku 
potwierdzaj  wyst cie osi
pokrywania (fot. 7.1 i 7.2). Monitorowano wydm  szar  na stanowisku Nowy wiat (kilometra
wybrze

                                               350 Piotrowska 2002. 
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 szarej w wariancie Nowy wiat. Uwag
y pomarszczonej (S. Nowakowski, data 18.05.2018 r.)  

 wydmy szarej w wariancie Nowy wiat. 
Uwag 18.05.2018 r.)  

ska wykonana zgodnie z metodyk
GIO  (GIO  2010) przedstawia si  nast puj co: 

a pomarszczona Rosa rugosa 40%; 
- rodzime gatunki ekspansywne ro powania 6 
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- obecno  nalotu drzew - ocena U1; 
- obecno

ciwa)  
Perspektywy zachowania siedliska s
oraz presj ch w ramach prac nad 
Raportem wi kszo wiat charakteryzuje si
zachowania. Utrata stosunkowo niewielkiej powierzchni p
parametrach struktury i funkcji nie spowoduje znacz  dla stanu 
zachowania siedliska w obszarze Natura 2000 PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana i 
utraty integralno ci obszaru. Ponadto, dla siedliska *2130 wykonane oblicze

. Jako 
ce i podwy szaj ce ocen  zaleca si  nast puj ce zabiegi: 

- wycink  drzew i usuni cie podszytu bez u ycia ci kiego sprz tu; 
- usuni cie martwego drewna; 

y pomarszczonej. 
 PLH280007 siedlisko wydm szarych 

 ocen  B. Bior c pod uwag  wy
planowanego przedsi wzi ce mo na przyj , e 
realizacja przedsi wzi cia nie obni enia 

 prawdopodobne wydaje si  podwy szenie oceny stanu zachowania 
siedliska. 

Siedlisko le ne - 2180. W projekcie planu ochrony obszaru Natura 2000 PLH280007 Zalew 
Wi lany i Mierzeja Wi lana nie zidentyfikowano istniej cych zagro e  dla siedlisk le nych i 

na powi za  z planowanym przedsi wzi ciem. Nie zostan  istotnie 
pomniejszone zasoby siedliska 2180 w obszarze Natura 2000. Powierzchnia siedliska jest du
453 ha. 

Siedlisko 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich rozwija si
 wydmowych schodz cych w kierunku morza. Drzewostan 

budowany jest przez sosn  z domieszk  brzozy, osiki, jarz bu pospolitego i d

 turzyca piaskowa, paprotka zwyczajna. Charakterystyczny
 kwa ne lasy 

bu, zwykle z domieszk
wierka. Zbiorowisko to jest ubogie gatunkowo. Strata 

bezpo eglugowego wyniesie 1,6 ha.  
Ocenia si  nieznacz wzi cia w fazie budowy i 

nieznacz
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RYBY i MINOGI 

niono jako przedmiot ochrony: parposza (Alosa fallax), cios
(Pelecus cultratus), minoga morskiego (Petromyzon marinus) oraz minoga rzecznego (Lampetra 
fluviatilis  wyst powanie kozy (Cobitis taenia anki 
(Rhodeus amarus), i piskorza (Misgurnus fossilis) z ocen  D (nieistotna w skali kraju).  

j cz ci kraju. 
ce bezpo  do Drw cy i Wdy, Odr  do 

uj yckiej oraz Wart  do Drawy. Wyst
Wi ce i Baudzie. Dla PLH280007 ca warto , 

PLH280007. 
achodniej cz ci 

cy, a tak
ce bezpo  i Odr . 

Jest spotykany w Zalewie Wi lanym, sk d wst ki i Baudy. Dla PLH280007

a zachowania populacji tego gatunku w 
Polsce. Nale y jednak zaznaczy , 

ki i Baudy 351

u352. Inne opracowania sugeruj  brak jego 
wyst powania w rejonie Zalewu Wi lanego353. 

Parposz wyst skim i Wi lanym. Jego 
liczebno
przyuj eglugi i transportu wodnego). W Zalewie 
Szczeci skim istniej biania 
toru wodnego354. W ostatnich latach liczebno  gatunku nieznacznie wzrasta. Dla PLH280007

na istotne znaczenie obszaru dla zachowania populacji te
gospodarczych w Zalewie Wi
parposza rocznie355. 

Ciosa wyst puje w dolnej Odrze i Wi le, Zalewie Szczeci skim, Jeziorze D bie i Warcie. 
Wyst puje te  w Zalewie Wi lanym, gdzie jest liczna i tworzy siln , niezagro on  populacj . 

e w rodkowej Warcie oraz rodkowej Wi
Sanie. Dla analizowanego obszaru PLH280007 ocena - ka , ocena  

j tkowo  istotne znaczenia obszaru dla 
                                               351
352 Nermer i in. 2012 353 D bowski i in. 2014 354 Bryli ska 2000 355 Trela i Horbowy 2015, 2016, 2017 
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ospodarczych w Zalewie Wi lanym 

czeniem ledzia). Potwierdza to wysok  liczebno  populacji tego gatunku w 
Zalewie356. 

anka wyst
rzek Pomorza uchodz

nicowanej wielko ci, niekiedy bardzo liczne, je li znajduje 
sprzyjaj ce warunki rozrodu (obecno ciwego stanu siedliska powy ej 0,1 os m2) i 

a ciwe dla zachowania stanu populacji 
przyj to: liczebno  powy ej 0,01 osobnika m2

powy  Juchniewicz i Baran 2012). 
Warto u).   

Koza jest w Polsce szeroko rozpowszechniona - nie wyst
Nale y podkre li , e ze wzgl du na zdolno  do tworzenia poliploidalnych hybryd ocena 
rzeczywistego rozmieszczenia gatunku Cobitis taenia jest trudna i wymaga prowadzenia analiz 

, e w wodach Polski wyst puje powszechnie kompleks 
357. Koza tworzy niekiedy liczne populacje i stanowi znacz

ciwe dla zachowania stanu populacji przyj to: liczebno  powy ej 
0,01 osobnika m2

358. Warto u).   
Piskorz jest gatunkiem powszechnie spotykanym w wodach Polski. Miejscem wyst powania 

piskorza s  niewielkie rzeki nizinne o mulistym dnie oraz starorzecza, zastoiska, oczka wodne, 
a tak e rowy melioracyjne i stawy rybne, gdzie zasiedla specy
przejrzysto  wody, g sta ro linno . Wszystkie wska niki oceny stanu populacji i siedliska 
piskorza s 359. 

wyst cych z przepompowni 
odprowadzaj cych wod a

360. Podobne wyniki podaj  dla tej samej lokalizacji i 
okresu podaj  Olenycz i Bara 361

aktualizacji z 2018 r. do SDF dla obszaru PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana, jako 
obecny, jednak ze wzgl du na ocen  i ocen
stanowi on przedmiotu ochrony tego obszaru. Piskorz nie  przedmiotu ochrony 

no. 

                                               356 Trela i Horbowy 2015, 2016, 2017 357 Makomaska-Juchniewicz i Baran 2012 358
359
360 Nermer i in. 2012 361 Olenycz i Bara ska 2014 
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Lampetra fluviatilis cznik II, V, Konwencja 
Berne cznik II; cz

Petromyzon marinus cznik II, V, Konwencja 
Berne cznik II; 

 Parposz Alosa fallax cznik II i V; Konwencja Berne
cznik III, cz

 Ciosa Pelecus cultratus cznik II; Konwencja Berne
cznik III, cz ciowa ochrona gatunkowa, poza populacja Zalewu Wi lanego (Dz. U. z 

anka Rhodeus amarus cznik II; Konwencja Berne
cznik III, cz

 Koza Cobitis taenia cznik II; Konwencja Berne cznik 
III, cz

wzi
PLH280007 

 W przypadku minoga rzecznego, b d cego przedmiotem ochrony obszaru 
PLH280007 (ocena populacji C) nie przewiduje si  bezpo
gatunku. Wi kszo lanym w ramach 

u uj e 
 poza rejonem planowanej inwestycji (z terenu 

wschodniej, bardziej zasolonej cz ci Zalewu Wi lanego i z Cie ki i 
eglugowego przez Mierzej  Wi lan , pewna cz  w druj cych 

e wybiera  drog  przez luz eglugow , trafiaj
Dost pno  tego szlaku migracji b luzy, 
a zatem zale e  b dzie od intensywno ci cych 

 niewielka. Nale y podkre li , e obszar Zalewu Wi lanego jest uznawany 
za wa ny dla zachowania omawianego gatunku jednak koncentruje si
wschodniej cz ki.  

e w SDF dla obszaru Natura 2000 Ostoja Dru
wskazany, jako gatunek w druj 362. Wskazuje to, e 
wyst ci populacji minoga rzecznego zwi zanej z jeziorem 
Druzno. B acji prac w Zatoce Elbl skiej i 
rzece Elbl g (szacowany okres ok. 1,5 roku). W fazie funkcjonowania przedsi wzi cia mo liwe jest 
tak
uj ciu rzeki Elbl g. Nale y tak e zaznaczy , e ze wzgl du na status populacji w omawianym 
obszarze Natura 2000 Jezioro Druzno, okre nie 
jest przedmiotem ochrony w tym obszarze. 
                                               362 Nitecki 2013  
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Podsumowuj c, ze wzgl  minoga 
rzecznego do szlaku migracji prowadz
nale y uzna  za nieistotne w przypadku obszaru PLH280007. W odniesieniu do obszaru  
PLH280028 Ostoja Dru pi w zwi zku z pracami 
w uj ciowym odcinku rzeki Elbl g. Jednak ze wzgl
oraz mniejsze znaczenie populacji tego gatunku migruj cej poprzez Jezioro Druzno w skali kraju, 

dzie nieistotne.  
 W odniesieniu do minoga morskiego nie przewiduje si  bezpo redniego 

lany stanowi wprawdzie siedlisko minoga 
morskiego, ocenione jako dobre (B) oraz wa n  ostoj  populacji tego gatunku w skali kraju (ocena 
A). Jednak  gatunek ten zwi zany jest ze wschodni  cz ci  akwenu o wy szym zasoleniu oraz z 
uchodz k . Brak jest informacji o 
wst powaniu tego gatunku do rzeki Elbl cych 
w zachodniej cz ci Zalewu Wi lanego. W ramach inwentaryzacji nie odnotowano wprawdzie 

w ankietach363. W przypadku minoga morskiego prawdopodobie stwo znalezienia si  migruj cych 
lub bytuj cych w Zalewie Wi kie. Nie 
mo na jednak wykluczy , eglugowego przez Mierzej  Wi lan
pojedyncze osobniki b d  wybiera  drog  przez luz eglugow , trafiaj
prac, co jednak b y podkre li , e obszar Zalewu 
Wi ny dla zachowania omawianego gatunku w Polsce, 
szacuje si , e znaczna cz  krajowej populacji tego gatunku zwi zana jest z Zalewem Wi lanym. 
Nale y jednak zaznaczy , aportowany z 

ki i Baudy 364 (pojedyncze osobniki). Inne opracowania sugeruj  brak jego wyst powania w 
rejonie Zalewu Wi lanego365.  Niemniej jednak nale y  wszelkich stara  dla zapewnienia 

tyczy to ograniczenia 

sztucznej wyspy, jak te cych utrzymaniu toru wodnego w fazie funkcjonowania. 
Podsumowuj c, ze wzgl du na znaczne oddalenie obszaru planowanej inwestycji od miejsc 

prawdopodobnego bytowania minoga morskiego w Zalewie Wi lanym i szlaku jego migracji 
y uzna  za nieistotne w przypadku obszaru PLH280007. 

Parposz. Brak jest precyzyjnych danych inwentaryzacyjnych dotycz cych rozmieszczenia 
parposza w Zalewie Wi onych w

puj cy nielicznie (kilkana  366

w Zalewie Wi 367. 
Mo na oczekiwa , e prowadzenie prac zwi zanych z budow bianiem toru wodnego przez 
Zalew b  tego gatunku w omawianym 
                                               363 Nermer i in. 2012  364
365 D bowski i in. 2014 366 Nermer i in. 2012  367 Trela i Horbowy 2015, 2016, 2017 
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 siedliska o powierzchni 160 ha (tor wodny) oraz 190 ha 
cznie ok. 0,9% powierzchni obszaru PLH280007, tote  ubytek 

siedliska w fazie funkcjonowania nie b dzie znacz cy. Natomiast w fazie budowy toru wodnego i 
cznie nale y przyj  co najmniej 2-krotnie wi ksz  powierzchni  bezpo redniego 

rzchni obszaru. Nale y zaznaczy , e prace 
b d  prowadzone odcinkowo, tote  w danej chwili obszar prac b
wy  unika  strefy prac ze wzgl du na wyst puj ce 
zm szczeniu tego gatunku nie nale y oczekiwa

agro enie dla populacji parposza mo e 
natomiast stanowi biarskich w uj ciowym odcinku rzeki Elbl g, co mo e 
okresowo ograniczy  potencjalne wst  rzeki. rodkiem minimalizuj cym 

e by  ograniczenie wykonywania prac w okresie wiosennym (kwiecie -czerwiec), 
y podkre li , e obszar Zalewu Wi lanego jest uznawany 

za wa opulacji okre lono, jako dobry 
(ocena B), a jej znaczenie w skali kraju jest istotne.   

Podsumowuj  parposza w Zalewie 
Wi lanym b dzie nieistotne, w zwi
zaburzeniem podczas realizacji ok. 1,8% powierzchni siedliska. Wnioski o braku istotnego 

k zawarte s
368 Nale y jednak zastrzec konieczno  zachowania 

minimalizuj cych obejmuj
wiosennym w rejonie Zatoki Elbl skiej. Do wa  minimalizuj cych nale y zapewnienie 
maksymalnego graniczenia rozprzestrzeniania podnoszonej
fazie budowy toru wodnego i sztucznej wyspy, jak te cych utrzymaniu toru 
wodnego w fazie funkcjonowania. 

Ciosa wyst puje w Zalewie Wi lanym licznie. Najwi ksze koncentracje tego gatunku 
stwierdzono w ramach inwentaryzacji w pobli u uj
Wyspy i uj cia rzeki Elbl lanym w ostatnich latach 

czeniem ledzia). Potwierdza to wysok  liczebno  populacji tego gatunku w Zalewie369. 
W wyniku budowy toru wodnego i sztucznej wyspy przekszta  siedliska ciosy 
o powierzchni 160 ha (tor wodny) oraz likwidacji 190 
w obr bie toru wodnego na Zalewie b
czerpalnych. Ubytek powierzchni siedliska zwi zany z budow cznie 
ok. 0,6% powierzchni Zalewu Wi lanego w obr bie obszaru PLH280007, tote  ubytek siedliska 
w fazie funkcjonowania nie b dzie znacz cy. Natomiast w fazie budowy toru wodnego i wyspy 
nale y przyj  co najmniej 2-krotnie wi ksz  powierzchni  bezpo

cznie 700 ha i ok. 1,8% powierzchni obszaru.  Nale y zaznaczy , e prace b d
prowadzone odcinkowo, tote  w danej chwili obszar prac b ej 

 unika  strefy prac, ze wzgl du na wst puj ce 
                                               368  Pawelec 2015 369 Trela i Horbowy 2015, 2016, 2017 
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zm  ich rozmieszczenie w Zalewie oraz ograniczy
migracj cych w zachodniej cz ci akwenu. Ponadto ciosa wst puje na 

 do rzeki Elbl g i Jeziora Druzno370. Migracja w tym kierunku mo e by  silnie 
utrudniona przez prace prowadzone w Zatoce Elbl skiej i uj ciowym odcinku rzeki. rodkiem 
minimalizuj e by  ograniczenie wykonywania prac czerpalnych w rzece Elbl g 

y 
podkre li , e obszar Zalewu Wi ny dla zachowania 
omawianego gatunku w Polsce, a bytuj ca tam populacja uznawana jest za stabiln  i niezagro on . 

 znaczenie ekonomiczne, gdy  jest znacz
gospodarczych.  

Podsumowuj  w Zalewie Wi lanym b dzie 
wyst dzie ono nieistotne, w zwi

em podczas realizacji sumarycznej 
powierzchni ok. 1,8% powierzchni siedliska, przy jednora

wanej inwestycji na populacje ciosy 
371. Nale y zastrzec 

konieczno  zachowania cych obejmuj cych ograniczenie prac 
bagrowniczych w okresie wiosennym w obr bie rzeki Elbl
podczyszczeniowych od 1 kwietnia do 15 czerwca) oraz w przybrze nych strefach Zalewu. 
Konieczne jest tak e zapewnienie maksymalnej redukcji rozprzestrzeniania podnoszonej z dna 

 i sztucznej wyspy, jak te  podczas prac 
cych utrzymaniu toru wodnego. 

anka.
koncentrowa  si  b dzie w uj ciowym odcinku rzeki Elbl g wraz z Zatok  Elbl sk . W rejonie 
Nowego wiatu nie odnotowano wyst anki, pomimo obecno ci dogodnego dla niej 
siedliska (ro linno  zanurzona i szuwarowa). Wskazuje to na mniejsze znaczenie tej cz ci Zalewu 
dla omawianego gatunku. Natomiast rodkowy fragment toru wodnego prowadz cy przez otwarte 
wody Zalewu nie b anki, poniewa  nie wyst puj  tam 
dogodne warunki siedliskowe. 

anki b dzie uj cie rzeki Elbl g do 
Zalewu Wi bienie i poszerzenie toru wodnego. 
W uj ciowym odcinku rzeki Elbl g oraz przybrze ci 
Zalewu w strefie poro ni tej ro linno ci  zanurzon  znajduj  si anki, w tym 

du na wyst cych mniej zasolone wody. 
B d  one nara one w wyniku planowanych prac. W rejonie Zatoki Elbl skiej notowano znaczne 
liczebno anki w badaniach inwentaryzacyjnych372 cych badaniach 
prowadzonych w rzece Elbl g w 2017 r. wykazano obecno anki (Berna  i D bowski 2017).  

                                               370 Nitecki 2013 371 Pawelec 2015 372 Nermer i in. 2012 
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anki obejmuje stref  brzegow  cz ciowo poro ni t
ro linno ci  (w rzece Elbl g szeroko  tej strefy oszacowano na 5 m przy ka dym brzegu). 
Oznacza to, e na odcinku rzeki Elbl onym w obszarze PLH280007 likwidacji ulegnie 

anki. Aby zminimalizowa
ro linno y z toru wodnego na Zatok  Elbl sk  w s siedztwie rezerwatu. 
Ponadto zabezpieczenie Zatoki Elbl skiej przed bezpo
cianki szczelnej) mo e mie  po ywu 

g. Wody Zatoki b d
podczas waha e zwi kszy  poziom ich zasolenia, co jest 
czynnikiem niekorzystnym dla zasiedlaj 373. Z tego wzgl du 
zaleca si  wykonanie w projektowanej ci 10-20 m, 

gdzie nowobudowana cianka 
g do Zatoki. 

niejszej konserwacji przelewy b d  zamykane za 
pomoc  kurtyn.  

W fazie realizacji przedsi wzi cia mo liwe b dzie wyst pienie znacz
populacj anki w przedstawionym obszarze (mechaniczne niszczenie ryb i bezkr
zm tnienie wody, naruszenie struktury dna, usuwanie ro lin ze strefy brzegowej), natomiast faza 
funkcjonowania wi za  si  b dzie ze zwi kszonym falowaniem podczas 

bianiem zwi zanym z utrzymaniem toru wodnego.  
Reasumuj c realizacja planowanej inwestycji mo naki w rzece 

Elbl g, dlatego w dalszej cz
W odniesieniu do obszaru Natura 2000 PLH280028 Ostoja Dru no, powi zanego z Zalewem 

Wi lanym, nie przewiduje si  znacz anki. Mo liwe jest 
icznego pomi dzy jeziorem a Zalewem 

Wi ze wzgl du na niewielki zakres migracji 
ank  b  Innym 

potencjalnym zagro l g w wyniku 
cofki z Zalewu Wi lanego w czasie prowadzenia prac bagrowniczych, co mo e prowadzi  do 

dzie jednak zjawiskiem 
incydentalnym i nie b anki. Nale y zaznaczy , 
e w obszarze Natura 2000 PLH280028 status omawianego lony, jako 

nieistotny w skali kraju (D), nie jest on zatem formalnie przedmiotem ochrony tego obszaru. 
Koza. ntrowa  si  b dzie w 

lanego w rejonie planowanego przekopu (Nowy 
wiat) oraz uj ciowym odcinku rzeki Elbl g wraz z Zatok  Elbl sk . Natomiast rodkowy odcinek 

toru wodnego prowadz cy przez otwarte wody Zalewu b
gatunku. 

                                               373 Ezhova i in. 2005 
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rzegowa Zalewu od strony Mierzei 
Wi eglugowego i budowy stanowisk oczekiwania dla 

 stanowiska 
y przyj , e bezpo rednia, fizyczna ingerencja 

w siedlisko kozy w fazie budowy obejmie pas o co najmniej 3 - krotnie wi kszej szeroko ci (360 
ci (330 m) ni  wymiary stanowisk oczekiwania. Oznacza to 

czasowe zaj rata siedliska kozy w fazie 
funkcjonowania obejmie obszar pokryty ro linno ci  zanurzon  o powierzchni ok. 4 ha. 

2000 (40 862 ha) straty siedlisk w tym 
rejonie b d  nieznaczne (0,03%), jednak w odniesieniu do powierzchni pokrytej ro linno ci  strata 
b dzie nieco wi ksza (0,14%). Nale y podkre li , e rejon Nowego wiatu jest istotnym siedliskiem 
kozy, o bardziej istotnym znaczeniu ni  wynika z jego powierzchni. 

dzie uj cie rzeki Elbl g do Zalewu 
Wi bienie i poszerzenie toru wodnego. W uj ciowym 
odcinku rzeki Elbl g oraz przybrze nych wodach Zalewu w strefie poro ni tej ro linno ci
zanurzon  znajduj  si d  nara one w wyniku planowanych prac. 

b dzie ono analogiczne, z tym, e siedliska w uj ciowym odcinku rzeki Elbl g i Zatoce Elbl skiej s
dla tego gatunku podobnie cenne jak poro ni te ro linno ci  zanurzon  strefy brzegowe Zalewu. 
Rejon Zatoki Elbl skiej jest tak e potencjalnym tarliskiem kozy. 

Reasumuj c realizacja planowanej inwestycji mo  na siedliska kozy w obr bie 
Zalewu Wi lanego, dlatego w dalszej cz ce ten 

W obszarze Natura 2000 PLH280028 Ostoja Dru czonym z Zalewem przez rzek
Elbl g, nie przewiduje si  znacz  kozy. Zakres 

 planowanych prac na warunki w omawianym obszarze zosta
powy anki. B dzie on bardzo zbli ony w przypadku kozy. Nale y zaznaczy , 
e w obszarze Natura 2000 PLH280028 status omawianego lony, jako 

nieistotny w skali kraju (D), nie jest on zatem formalnie przedmiotem ochrony tego obszaru. 
Podsumowanie 
 W zwi zku z powy kszo

d cych przedmiotem ochrony obszaru Zalew Wi lany Mierzeja Wi lana nale y uzna
za umiarkowane, przede wszystkim ze wzgl du na zakres przestrzenny prac w odniesieniu do 
wielko anki nale y oczekiwa  wyst
znacz cych ze wzgl du na zaj cie cennego siedliska tego gatunku. 

d ce przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 
Zalew Wi lany i Mierzeja Wi dzie 

ce we 
wschodniej cz ka, Bauda) i z tego wzgl du przewidziany obszar prac b dzie 

 w oddaleniu od ich najcenniejszych siedlisk. Jednak w przypadku minoga rzecznego 
niewielka cz  populacji wst puj ca do rzeki Elbl g b dzie nara
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 przebiegu migracji. W przypadku ciosy i parposza oddzi dzie 
ograniczone do strefy bezpo biarskich oraz rejonu budowanej 
wyspy. Mo liwe jest tak ci populacji wst puj cej do rzeki 
Elbl pi przede wszystkim w fazie budowy i w znacznie mniejszy
w trakcie eksploatacji drogi wodnej. Ze wzgl du na proporcje obszaru jednorazowo obj tego 
pracami i wielko
Zalew Wi lany, b
wst puj g mo e znale  si
mo liwo ci migracji. W ramach inwestycji przewidziane s rodki minimalizuj
ograniczenie przestrzenne i czasowe prac (powstrzymanie si biarskich w uj ciowym 
odcinku rzeki Elbl
tak e ograniczenie rozprzestrzeniania si  zawiesiny podnoszonej z dna w trakcie prac 
bagrowniczych. Bior c powy sze pod uwag  nale y uzna
wyst puj ce, jednak nieistotne.  

cych przedmiot ochrony obszaru Ostoja Dru no 
przewiduje si i
migracji pomi dzy Jeziorem Dru no a Zalewem, mo liwe do ograniczenia za pomoc
przewidzianych cych (czasowe i przestrzenne ograniczenia wykonywania 
prac). Nie nale y zatem oczekiwa  wyst  na ichtiofaun  tego obszaru. 

T 

 Poni  charakterystyk  nast puj
projekcie SDF z kwietnia 2018 roku: 

- Szarytka morska 

- Kumak nizinny 
Szarytka morska Halichoerus grypus jest przedmiotem ochrony w analizowanym obszarze 

PLH280007. Do oceny wyst powania fok w obszarze, w ramach sprawozdania dla pro
374, wykorzystano baz  danych prowadzon  przez Stacj  Morsk

Uniwersytetu Gda skiego w Helu375 cznie w latach 2007-2013 zarejestrowano 

czkowanej, za  w 10 przypadkach nie zidentyfikowano gatunku foki. 
kszo

szarytki. Wi kszo ach Mierzei Wi
wodach litoralu Zatoki Gda za
wodach Zalewu Wi lanego. Liczba obserwacji stale ro nie w ostatnich latach. Najwi cej obserwacji 
pochodzi z maja i lipca, cho  wszystkie obserwacje z Zalewu Wi
                                               374 Sprawozdanie zbiorcze dla obszaru Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana 375 www.fokarium.pl 
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grudnia. W sprawozdaniu zbiorczym dla projektu planu ochrony obszaru376 proponuje si  utrzyma
obecn  ocen  (C), zawart  w Standardowym Formularzu Danych obszaru. Szarytka morska 
najprawdopodobniej nie wymaga stosowania ochrony czynnej w obszarze. 

Castor fiber lany i Mierzeja 
Wi lana PLH280007377 z ocen  D, co oznacza, e nie jest przedmiotem ochrony. 

alewu Wi kszym 
zag szczeniu na zach. i pd.-zach. Zalewu; na Mierzei Wi lanej zidentyfikowano tylko jedno 
stanowisko - mi dzy Now  Karczm  a Krynic  Morsk
obszaru Ostoja Dru ci do 10 km od planowanej inwestycji). W 
obowi zuj cym planie zada  ochronnych obszaru378 stwierdzono brak zagro e
wzgl ciwy stan ochrony FV gatunku) zidentyfikowanych dla bobra. Potencjalnym 
zagro ciwego stanu ochrony bobra jest wandalizm (mo liwe niszczenie 
eremi mog ce doprowadzi

Celem ochrony tego gatunku jest zachowanie obecnego, w ciwego stanu ochrony (FV) gatunku. 
Wydra europejska Lutra lutra, stanowi przedmiot ochrony, zgodnie z projektem aktualizacji 

SDF z kwietnia 2018r. (wcze  D). Na Mierzei odnotowano lady 
obecno ci w okolicy K dzy Krynic  Morsk , a Now
Karczm  przedmiotem ochrony obszaru powi zanego z Zalewem 
Wi lanym - Ostoja Dru no PLH280028. W obowi zuj cym planie zada  ochronnych obszaru379

stwierdzono brak zagro e ciwy stan ochrony FV gatunku). 
Potencjalnym zagro ciwego stanu ochrony wydry jest chwytanie, trucie i 

ciwego stanu ochrony 
(FV) gatunku. 

 Gatunek wymieniony w projekcie SDF z kwietnia 2018 roku, ale z 
ocen  D. Nad wodami Zalewu Wi

erowania (ataku na zdobycz). Nie odnotowano wi kszej 
ek o mo liwo ci wyst powania kolonii 

cych samic czy 
 w promieniu kilkudziesi y Zalewu). 

Prawdopodobnie zarejestrowane przeloty nale  do niebior

krajobrazowych Mierzei Wi lanej (Ciechanowski i in. 2008) i Wysoczyzny Elbl skiej 
 wskazuje na skrajnie nieliczne wyst powanie gatunku 

w regionie 
Kumak nizinny Bombina bombina jest przedmiotem ochrony obszaru Zalew Wi lany i 

Mierzeja Wi lana PLH280007. Gatunek wyst puje w obszarze jedynie efemerycznie, a jego 
                                               376 Sprawozdanie zbiorcze dla obszaru Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana 377 Projekt aktualizacji SDF z kwietnia 2018 378 Zarz dzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. 
   (Dz. Urz. Woj. warm.-maz. 2014, poz. 4319). 379 Zarz dzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r.    (Dz. Urz. Woj. warm.-maz. 2014, poz. 4319). 
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liczebno  krajow  w zwi zku z tym w projekcie 
aktualizacji SDF z kwietnia 2018 roku nadano ocen  D. Gatunku nie stwierdzono w rejonie 
planowanego przedsi wzi cia. 

puj ce w obszarze PLH280007 
Foka szara. Nie przewiduje si  bezpo

gorszenie dost pno ci ryb w wodach 
 w pobli u 

pnych pla , mo na uzna  za nieznacz ce, z 
uwagi na niewielk  liczebno zwierz ta pla
w rejonie przedsi wzi ach Mierzei wzrasta w kierunku 
wschodnim, co ma zwi zek z mniejsz  presj  antropogeniczn  w tym rejonie.  

380 (ocena populacji D). W obr bie 
Mierzei ocenia si , lady 
obecno e y si  wi c liczy  z mo liwo ci
bezpo gmentacj  Mierzei, w fazie 
funkcjonowania b dzie nieistotne z uwagi na amfibiotyczno  bobra (woda stanowi 

rodowisko d  lokalne i odwracalne.  
W obr bie rzeki Elbl bienie toru 

ocenia si , e mog  wyst pi Pas l du i 
 linii brzegowej, stanowi cy siedlisko bobra, mo e zosta  czasowo zniszczony. B d  to 

wania nie przewiduje si  negatywnych 
.  

Wydra europejska 381 jako przedmiot ochrony. Gatunek 
rejestrowany jest najcz ciej w cz

W obr bie Mierzei ocenia si , dzie umiarkowane 
pne jest dogodne siedlisko 

 z zaleceniami z Raportu zostanie 
 spowodowane jej fragmentacj  w fazie 

funkcjonowania b dzie nieistotne z uwagi na amfibiotyczno  wydry (woda stanowi 
rodowisko d  lokalne i odwracalne.  
W obr bie rzeki Elbl bienie toru 

ocenia si , e mog  wyst pi
osobniczy wydry obejmuje pas l  linii brzegowej i mo e zosta  czasowo 
zniszczony. Mo e tak e doj  do czasowego pogorszenia bazy pokarmowej w wyniku prac 

biarskich. W fazie funkcjonowania przewiduje si  nieznacz
 minimalizuj cych polegaj

dennych rzeki Elbl przed powstaniem tzw. 

                                               380 Projekt aktualizacji z kwietnia 2018 r. 381 Projekt aktualizacji z kwietnia 2018 r. 
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mierci  bazy pokarmowej wydr. Opisane 
d  lokalne i odwracalne.  

Planowane przedsi wzi cie b  na siedlisko 1150, wykorzystywane 
. W wariancie inwestora (Nowy wiat) ubytek siedliska 

b dzie 3-krotnie mniejszy ni  w wariancie alternatywnym (Skowronki). Dodatkowo fragment tego 
siedliska zostanie odtworzony w innym miejscu w obr bie obszaru. Pomimo utraty cz ci siedlisk 
ocenia si , e nie pogorszy si  si  w inne 

Kumak nizinny ykonanych dla 
potrzeb niniejszego Raportu. Przedsi wzi cie nie b du na 
to, e nie wyst puje on w analizowanym obszarze (Mierzeja Wi lane). Ewentualne siedliska 
znajduj  si

 obszaru  
siedlisk spo

w SDF obszaru PLH280007. Zidentyfikowano umiarkowany
ce (tabela 7.12). W fazie funkcjonowania nie stwierdzono 

znacz . Bior c pod uwag  na siedliska nie 
dojdzie do znacz  i strat  w skali obszaru Natura 2000 PLH280007 
Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana  b dzie lokalna, nie zaburzy integralno ci 

ci sieci Natura 2000. 
 oraz ocena negatywnych  przy realizacji wariantu Nowy wiat 

Siedlisko Ocena znacz
Faza budowy Faza funkcjonowania 

1130 Umiarkowane Nieznacz ce 
*1150-1 Umiarkowane Umiarkowane 

2110 Nieznacz ce Nieznacz ce 
2120 Nieznacz ce Nieznacz ce 
*2130 Nieznacz ce Nieznacz ce 
2180 Nieznacz ce Nieznacz ce 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  (o szeroko ci od 25 do 
120 m) dojdzie do powstania fizycznego przeci cia Mierzei i utworzenia cz ci stanowi

czenia z l dem. W cz du przewiduje si
nast puj ce uwarunkowania w stosunku do siedlisk l dowych: 

 cz ciow  i nieznaczn  izolacj eglugowy o szeroko ci od 
25 m do 120 m nie b

cych siedliska, poniewa  dyspersja odbywa si  drog  powietrzn  oraz 
wodn ; 
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 cz dzie komplementarna do cz ci l dowej pod wzgl dem 
wyst powania siedlisk l dowych - po obu stronach b d  wyst
wyst eglugowym; 

linno ci na Mierzei Wi
wydmowych, w mniejszym stopniu siedlisk le nych; wykonane badania modelowe IBW PAN 
wskazuj , 
Mierzei Wi lanej zatem nie nast

eglugowego. 
rodowisko (2015) stwierdzono, e realizacja 

przedsi wzi cia pogorszy integralno  Obszaru Natura 2000 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana 
PLH280007 eglugowym ci ci siedliska *2130 i 2180. Ocena 

a pogorszenia integralno ci Obszaru, ze 
wzgl du na nast puj ce fakty:  

 zastosowano poszerzon , wielokryterialn  metodyk
uwzgl dniaj c , zasi
wra liwo rodowiska; 

 dla siedliska *2130 wykonane oblicze
; 

 znacznie mniejsz  powierzchni  strat bezpo rednich w siedlisku 2180 w stosunku do 
oblicze  w Prognozie (3,37 ha versus 43,22 ha)382.   

 W aspekcie ichtiofauny integralno  obszaru zostanie zaburzona podczas realizacji prac 
przez wzmo cych w rejonie budowy toru wodnego i sztucznej wyspy. 
Mo e to spowodowa bie Zalewu Wi
Bagrowanie dna b
w tym tlenowych, co stanowi  mo e barier  dla przemieszczania si  wynikaj ce 
z pracy urz dze

cz cej przekop z uj ciem rzeki Elbl g spowodowa  mo e izolacje 
zachodniej cz ci Zalewu Wi one s  cenne obszary tarliskowe sandacza, 

czenia z Zatok  Gda sk . Mo e to 
onych w 

ci akwenu. Ponadto rzeki uchodz ce na zachodnim brzegu Zalewu (Nogat, 
g stanowi  szlaki migracji w

cz

budowanych jednocze nie, podj  ograniczaj cych rozprzestrzenianie si  zawiesiny w 
wodach Zalewu oraz powstrzymanie si  od inwazyjnych prac w rejonie uj cia rzeki Elbl g w okresie 
                                               382 ana w Prognozie, definicj  siedliska zinterpretowano 
bardzo szeroko, uwzgl dniaj c fitocenozy nale ce kryterium 
chronionych siedlisk; z tego wynikaj  zasadnicze rozbie no ci w wyliczeniu powierzchni siedliska 2180 w 
2012 i 2014  roku dla wariantu Nowy wiat (15,15 ha wobec 3,37 ha)  i Skowronki (6,68 ha wobec 1,76 ha). 
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kszo cych wody Zalewu 
Wi lanego. W odniesieniu do w cym b dzie tak e powstrzymanie si
od prac w porze nocnej w okresie nasilenia migracji zst puj cej tego gatunku (wrzesie -listopad). 
Integralno  obszaru Ostoja Dru no PLH280028 nie jest zagro ona, poniewa  prace b d
prowadzone poza tym terenem. 

 mo na spodziewa  si  zaburzenia przebiegu w
obr bie Zalewu Wi lanego, w zwi cych oraz okresowym 

 w okresie budowy toru 
wodnego i b dzie wyst  zastosowane te same rodki 
minimalizuj ce, jak na etapie budowy. Nie nale y zatem spodziewa  si

 sieci Natura 2000 
 b ci sieci 

Natura 2000. Dojdzie natomiast do lokalnego pogorszenia stanu zachowania siedlisk i w przypadku 
siedlisk l ieczno  zastosowania 
minimalizuj cych. 

d
przede wszystkim prace w rzece Elbl czy ona Obszar Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana 

no PLH280028. Migracje ryb pomi dzy 
tymi obszarami b d biarskich w tym rejonie (360 
dni roboczych) oraz rozbudowy i modernizacji portu i umocnie na szacowa , e 

dzie rozci gni ty w czasie ponad 2 lat. Mo  w
ci w gorza, ciosy oraz minoga rzecznego, a tak e, w mniejszym 

stopniu, troci w drownej. Minimalizacj  b dzie podj
ograniczaj cych rozprzestrzenianie si  zawiesiny w wodach Zalewu oraz powstrzymanie si  od 
inwazyjnych prac w okresie wiosenno-letnim, kiedy przypadaj  w
ryb zasiedlaj cych wody Zalewu Wi lanego, a w odniesieniu do w
pory dziennej w okresie nasilenia migracji zst puj cej tego gatunku (wrzesie -listopad). 

Bior c pod uwag  rodzaj i skal  przedsi wzi
siedliska przyrodnicze nale y stwierdzi , e najbardziej zagro onym elementem w obszarze 
PLH280007 b dzie siedlisko *1150-1. W fazie budowy i funkcjonowania zdiagnozowano 

toru wodnego na odcinku obecnie 
zaj tym przez zbiorowiska ro linno ci szuwarowej oraz przez ro linno  zanurzon  b dzie si
wi  likwidacj
pogorszenie stanu dla wska

383). W trakcie prac czerpalnych na torze wodnym, dodatkow
wska niki kardynalne: przezroczysto  wody, st

zachowania tego siedliska w obszarze Natura 2000 okre ciwy FV384. Oznacza to 
                                               383
384
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konieczno  zastosowania cych, przyczyniaj cych si  do 
niepogorszania stanu zachowania siedliska w obszarze Natura 2000. Nale y podkre li , e w toku 
analiz zidentyfikowano znacz ank zany z 
omawianym siedliskiem.        
Faza budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3 

2 
 2 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 15
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1  
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3 

           2 
2 

 2 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 17

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

BRAK ALTERNATYWNYCH ROZWI ZA
  W zwi zku ze stwierdzon  w toku oceny mo liwo ci
Natura 2000 PLB280010, konieczne jest przeanalizowanie, czy mo na zrealizowa  planowane 
przedsi wzi dzie osi
znacz
 Na poziomie strategicznym, tak  analiz
rodowisko (2015) wykonanej dla Programu wieloletnieg cz cej Zalew 

Wi lany z Zatok  Gda sk . Poni
c  i racjonaln  konieczne jest zatem ustalenie, czy za jej 

pomoc  mo liwe b dzie osi gni dnieniu mo liwo ci 

obszary Natura 2000. 
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Wychodz  zatem nale y, e poszukiwanie alternatyw powinno 
polega  na poszukiwaniu: 

 innego sposobu ustalenia dost
Elbl ga; 
 rozwi zania co najmniej w mniejszym stopniu ingeruj cego w cele ochrony, integralno  i 

egluga przez Cie nin eniem cie niny poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jak te  polityk  Rosji. 

Od okresu ko ca II wojny wiatowej obszar Zalewu Wi lanego jest przedmiotem konfliktu w 
zek Radziecki a obecnie 

mi dzynarodowego prawa morza. Zasady reglamentacji tego pr
dwustronnych mi dzy Polsk  i Rosj .  

Potencjalna alternatywa Programu polegaj ca na ustanowieniu 
nin  pozbawiona jest cech racjonalno ci i 

wykonalno ci, rozwi  na obszarze le cym poza 
polsk  jurysdykcj  i nie podlegaj cym polskiej suwerenno
pozostaj cych w kolizji z strategi  i uwarunkowaniami obronno ci pa stwa wynikaj cymi z 

Na marginesie tej argumentacji wskaza  nale , e alternatywa ta wi  ze 
zwi lanego, jako obszaru Natura 2000, 

c w znacz cym stopniu funkcje 
walorach przyrodniczych rosyjskiej cz ci Zalewu i obwodu kaliningradzkiego dostrzec tak e 
nale y, e wschodnia cz  Zalewu skupia korytarze ekologiczne mi dzy pa
Skandynawi  Polsk onymi na 

Dodatkowej uwagi wymaga tak e, e potencjalne znaczenie drogi wodnej obj tej 
Programem dla zarz dzania kryzysowego i obronno ci pa

ii i Mazur lub Federacji Rosyjskiej 
(powa na awaria dotycz owni 
atomowej w obwodzie kaliningradzkim, kl ski 

Do potencjalnych alternatyw dla Programu zaliczana jest  w analizach droga wodna 
cz ca Port w Elbl gu z Zatok  Gda sk  przez rzek  Szkarpaw . W chwili obecnej parametry 

rzeki Szkarpawy nie pozwalaj  na prowadzenie eglugi w zakresie przewidzianym w Programie, 
gdy  minimalna szeroko  szlaku boko  tranzytowa 1,8 m, a promie

eglownego wynosi 300 m, co oznacza, e rzeka ta jest zaliczana do klasy II wg 
klasyfikacji  drodze do 
osi gni  podstawow  jest mo liwo  realizowania transportu za 
pomoc  jednostek o charakterze morskim, o zanurzeniu do 4 m, o ci np. 3 000 ton.  
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Ewentualne doprowadzenie trasy przez Szkarpaw
eglug  jednostkom morskim, a tym samym -  konieczno

50 km, wykonanie poszerze
a zatem prace in ynieryjne na znacznie wi ksz  skal wzi ciem obj tym 

 na terenach obj tych ochron
o ochronie przyrody, w tym na obszarach Natura 2000 lub te  znacz
na te obszary.  

W wynikach przeprowadzonych bada  ponadto, e 
 nazw eglugowy przez 

rzek  Szkarpaw  efektywnej kompensacji.  
Na marginesie zauwa y  te  nale y, e poza zakresem dotychczasowych analiz pozostaje 

zagadnienie fragmentacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej eniu ww. wariantu 

 Bazuj c na wynikach Prognozy, mo na uzna , e dla analizowanego przedsi wzi cia nie 
gni

dost pno ci portu w Elbl gu dla eglugi morskiej i stymulacj
Wi lanego.  

podstaw  niniejszego Raportu 
eglugowego przez Mierzej  Wi lan . W Raporcie  

owy wiat, oraz racjonalny wariant 
onki na obszary Natura 2000 znajduje si

w rozdziale 8.8).  
ch uznano za umiarkowanie 

o linno
podwodn  b dzie wi ksza, ni  w wariancie Nowy wiat. 

owanego przedsi wzi cie 
w obu rozpatrywanych wariantach lokalizacyjnych b dzie podobny, tzn. pod wzgl

. 
W zakresie stwierdzonego mo

PLH280007 w wariancie Nowy wiat, b dzie ono takie samo w wariancie Skowronki, poniewa
 w zwi zku z mo

mo e wyst pi  niezale nie od wyboru wariantu lokalizacyjnego. Podobnie w przypadku 
anki w uj ciowym odcinku rzeki Elbl g b dzie ono takie samo w 

eglugowego. 
W przypadku wyboru wariantu lokalizacyjnego Skowronki, utrzymaj  si  te same negatywne 

wiecie oraz dodatkowo mo liwy jest znacz cy 
du na znacznie wi ksz  ingerencj  w  pas szuwaru 

i ro linno ci podwodnej. 
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NADRZ DNY INTERES PUBLICZNY 
 Nadrz y 

rodowisko (2015). W Prognozie przytoczono wyniki testu IROPI 
przeprowadzonego na bazie 

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  oraz spotka  z 
interesariuszami, a tak e zebraniem opinii instytucjonalnych interesariuszy. Wybrane wyniki testu 
IROPI przedstawiono poni ej. 

Bezpo rednie wskazanie na potrzeb cz cej 
Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  za pomoc eglugowego przez Mierzej  Wi lan  zawarte 

puj cych dokumentach: 
- Projekcie Polityki Wodnej pa stwa do roku 2030 (z uwzgl dnieniem etapu 2016), 
- sko-

mazurskiego do roku 2025, 
- morskiego, 
- 

2020, 
- Strategii Rozwoju Gmin Nadzalewowych oraz 
- Strategii Rozwoju Powiatu Elbl
- 
- Prognozie i strategii rozwoju portu morskiego w Elbl gu. 

Jak mo na wywie ogramu pozostaje w 
zgodno ci z kluczowymi politykami i strategiami Rzeczpospolitej Polskiej. Jego realizacja 
obwarowywana jest natomiast zastrze eniami co do konieczno ci wykonania analiz w zakresie 
dotrzymania wymaga  wynikaj
W dokumencie wskazuje si , eglugowego b dzie si  wi za  m.in. z: 

oraz umo liwienie dost pu do Portu Morskiego w Elbl ci do 
100m szeroko ci 20 m i zanurzeniu 4m, a tak e dost lanego 
jachtom od strony morza; 
Rozwojem sektora transportu morskiego. Przewiduje si  wzrost w ilo
przewo onych transportem morskim, do co najmniej 1,5 mln ton rocznie. Stanowi to 5-krotny 
wzrost wzgl c port w Elbl gu mo liwe 
b dzie dalsze zwi onad 10-krotny 

Rozwojem transportu intermodalnego. Bardzo ostro ne analizy wykazuj , e jest mo liwe 

Transport intermodalny (przeniesienie cz
wygeneruje oszcz dno ci rodowiskowe rz dno
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Otwarciem nowej drogi wodnej, skracaj cej drog  morsk  o 52 Mm, co umo
dzy Elbl giem i portami w Gda

si  na oszcz dno ci finansowe rz
eglugi pasa erskiej. Szacuje si , e dzi ki realizacji programu liczba pasa nie 

ponad pi w roku 2045. W okresie 

Rozwojem gospodarczym regionu. Istniej ce i planowane centra logistyczne w obszarze 
miasta Elbl ga, dzi ki dobremu powi zaniu komunikacyjnemu z portem b d
zwi kszy zany tylko z portem elbl skim) 
szacuje si
2023-2045 r.). Tak  si  bardziej intensywnie. 

zany z realizacj  Programu szacuje si

Popraw  przyrost miejsc pracy na poziomie 3300 (do 
go, 390 w sektorze logistyki, 33 w 

y zauwa y , e w sektorze 
y si  liczy

wzrost wydajno ci pracy), zatem Program b
utrzymanie miejsc pracy;  

dno ci bud

cuje si , e dzi ki 
Programowi nast

o przychody rz
 bazy noclegowej i 

gastronomicznej. Oszacowano, e w okresie 2023-2045 r. przyb dzie ok. 13 tys. miejsc 
noclegowych i ok. 10 tys. miejsc gastronomicznych, inwestycje tym sektorze oszacowano na 

Z powy szej analizy wynika, e najwi ksze korzy onych 
cych sektora transportu morskiego w 

tym transportu intermodalnego oraz bezrobocia. 
Bior c pod uwag  konkurencj e 
realizacji innych, wskazanych wy ym, 
imperatywny charakter, przemawiaj cy za decyzj  o realizacji Programu, mimo niedozwolonej 
ingerencji w obszary Natura 2000, przyzna  nale y nast puj cym interesom (podstawom): 

1. Stworzenie infrastrukturalnych i instytucjonalnych ci 
suwerennej drogi wodnej 

umo liwiaj cej swobodny dost ga, jako morskiego 
. Realizacja Programu otworzy mo liwo  ustanowienia 
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wolnej od ww. barier drogi wodnej podlegaj cznie polskiej jurysdykcji i respektuj cej 

 drog  wodn  stanowi  b dzie, w wietle 
ozwojowych regionu, 

likwiduj cych peryferyjny obecnie charakter Elbl ga i gmin nadzalewowych, b d cy 
przyczyn  utrzymuj cej si  w skali wielolecia wysokiej stopy bezrobocia. 
W zakresie powy szym Program stanowi  b dzie przejaw realizacji Strategii Rozwoju Kraju 
2020 w cz ci dotycz cej zwi kszania w perspektywie 2020 r. zewn trznej i wewn trznej 
(mi dzyregionalnej i lokalnej) dost pno ci terytorialnej i likwidacji peryferyjno

wietle tej Strategii Program mo e by
zasadniczym rtowego, 
umo liwiaj ci przy u
transportu, z uwzgl ciwo ci transportu szynowego i wodnego 

2. darczego Elbl ga, jako 
regionalnego o rodka rozwoju
Realizacja Programu przywraca to same warunki rozwojowe Elbl ga i regionu w stosunku 
do okresu przedwojennego i okresu przed powstaniem zale no ci od polityki rosyjskiej, 

e by  tak e 
dodatkowo wyzwalany przez stworzenie mo liwo czenia si  regionu do 

ch. 
3. Stworzenie nowego intermodalnego w dzy paneuropejsk  drog  wodn  E60 

ych korytarzy transportowych.
Realizacja Programu spowoduje: 
- odci enie drogi krajowej S7 na odcinku z Gda ska do Elbl ga dzi ki stworzeniu 

nowego w
morskiego w Elbl gu w powi zaniu z rozwijanym zapleczem logistycznym w Elbl gu 
przy w nych do sieci TEN-T dzi ki stworzeniu 

czenia z paneuropejsk  drog  wodn  E60, 
- dowych 

(E70) z morskimi (E-60), co umo liwi tworzenie sieci infrastruktury transportu wodnego o 
randze mi dzynarodowej, 

- nsporcie 
redniodystansowym: 1) pomi dzy portami le cymi na terytorium Unii Europejskiej tj. 

portem Elbl g a portami w Gda
Kilonii, Lubece, Rostoku; 2) pomi dzy portami le cymi na terytorium Unii Europejskiej i 
portami Rosyjskimi tj. portem Elbl
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Przytoczona powy ci. D
nia 

Elbl skiego Obszaru Funkcjonalnego (EOF). Obszar ten tworzy cznie 16 gmin (w tym miasto 
Elbl skiego i braniewskiego. EOF liczy ponad 220 tys. mieszka
z czego ok. 55% to mieszka cy Elbl
dokumenty strategiczne i planistyczne EOF dotycz dzy gminami oraz 
mo liwo ci si gania po rodki unijne. Jedn Strategia 
rozwoju Portu Morskiego Elbl g gu to szansa na aktywizacj  mniejszych 

ywienie gospodarcze EOF w kontek

 ELMINUJ CYCH I KOMPENSUJACYCH 

 pro rodowiskowych, maj cych na celu 
wyeliminowanie, zminimalizowanie oraz kompensacj  przyrodnicz  mo  na 
obszary Natura 2000 PLB280010 oraz PLH280007.  

Realizacja wymienionych w tabeli poni  spowoduje, e realizacja planowanego 
przedsi wzi cia nie b
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ska 
 W pocz planowano poszerzenie 
koryta rzeki Elbl cego z rezerwatem Zatoka Elbl ska. Konieczne 

cej grobli oddzielaj cej obecnie rezerwat od rzeki Elbl g, a nast pnie 

rzeki Elbl g.  
 realizacyjn enie 

od 
rezerwatu i jednocze nie spowoduje, e nie b dzie wymagane  profilowanie skarp toru wodnego, a 
co za tym idzie konieczno  poszerzenia koryta rzeki i wej

owy i funkcjonowania, a ingerencja 
 w Nowakowie.  

 W zwi zku z zaprojektowaniem cianki szczelnej odgradzaj cej rezerwat od planowanych 
g, obszar rezerwatu odgrodzony zostanie od zagro e

pojawi  w wyniku zwi kszonego ruchu jednostek w fazie budowy i funkcjonowania (zwi kszone 
ch (zm tnienie wody).  

W wyniku przebudowy toru wodnego na rzece Elbl
obszar rezerwatu Zatoka Elbl ska (rys. 7.27 i 13.7). Korekta drogi wodnej jest konieczna ze 
wzgl
znacznie ogranicza widoczno ciem do przeszkody tj. mostu w Nowakowie. 

c w obszar 
rezerwatu na szeroko czna powierzchnia zaj cia powierzchni rezerwatu wynosi 
2,65 ha. 

Rysunek 7.27. Korekta granicy rezerwatu Zatoka Elbl ska w rejonie zakr tu przed Nowakowem 
anych od Projektanta Koncepcji 
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Ichtiofauna  
 W obszarze Natura 2000 Ostoja Dru no stwierdzono wyst anki i minoga 
rzecznego, jednak gatunki te nie s  przedmiotem ochrony obszaru z uwagi na status populacji (D). 
Oznacza to, e w omawianym obszarze nie wyst puj  gatunki ichtiofauny stanowi ce przedmiot 
ochrony. Poni ej przedstawione zostan
status ochronny w omawianym obszarze Natura 2000.  

toka Elbl ska b dzie ograniczone dzi ki 
zastosowaniu cianki szczelnej oddzielaj cej rejon prowadzenia prac od terenu rezerwatu. 

 zatem jedynie siedliska zlokalizowane bezpo rednio w korycie rzeki 
przewa nie w strefie brzegowej o szeroko ci ok. 5 m. Jedynie odcinek rzeki Elbl ci ok. 

te b dzie ok. 40-50 m rezerwatu zostanie z rezerwatu 
dnione w proponowanej korekcie granic rezerwatu (Postanowienie 

Dyrektora Urz du Morskiego w Gdyni z dnia 21 sierpnia 2017 r.). Zmiana granic rezerwatu 
rodkiem koryta rzeki 

Elbl ci oraz ok. 25-metrowego pasa przybrze nego na 
prawym brzegu.  Powierzchnia, o jak  zmniejszony b cznej 
powierzchni rezerwatu (830,7 ha), tote  zmiana ta nie b
funkcjonowania. Prowadzenie prac i wi ce si  z tym zm tnienie wody oraz ruch jednostek 

e powodowa  utrudnienia w migracji ryb oraz mie
anki i kozy w uj ciowym odcinku rzeki (utrudnienia w migracji). Znaczny wzrost 

koncentracji zawiesiny w wodach tego rejonu podczas realizacji prac mo e mie  te  niekorzystny 
cych niezb dny element cyklu 

d  minimalizowane przez zastosowanie cianki szczelnej 
odgradzaj biarskich od terenu rezerwatu oraz przez powstrzymanie si  od 

 ro
oraz w kszo y zaznaczy , e w obr bie 
rezerwatu nast pi tak bionego 
toru wodnego. Wyst powa  te  b dzie zwi kszone falowanie zwi zane ze wzmo onym ruchem 
wi cych korzystaj cych z toru wodnego i portu w Elbl gu.  
Ornitofauna  

Zatoka Elbl ska jest rezerwatem ornitologicznym i w skali Zalewu rej
warto ym stopniu 
pokryta ro linno ci ciach zbiornika wyst puje w du ym rozproszeniu. 

cych na rzece Elbl  jego wzrost, 
przewidywany w ramach eksploatacji inwestycji, jest mo liwy do pogodzenia z celami ochrony. 
Konieczno  poszerzenia i cz
nieprzystosowanych do rosn cego falowania, mo e stanowi  pewne zagro enie dla rezerwatu, 
mo liwe jednak do zminimalizowania poprzez zastosowanie o . 

W wyniku prac zwi zanych z konieczno ci  rzeki Elbl g dojdzie 
do utraty cz ci obszaru rezerwatu zaj tego przez tor. Spowoduj  to utrat  siedlisk dla cz ci 

cych w rezerwacie, wymienionych w tabeli 7.14. Zmiany n  na 
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integralno  rezerwatu, ani nie spowoduj  znacz
kszo

cych szuwar trzcinowy (tab. 7.18). Dodatkowo w cz ci obszaru 
zaj ciu ulegn kowe wskazywane386 jako potencjalne siedliska l gowe cyranki, 

gawy, krzy
obszaru Natura 2000. Zdecydowana wi kszo
gniazduje i bytuje w obr bie powierzchni lustra wody zatoki, w bezpiecznej odleg ci od obszaru 
przedsi wzi
pasem  szuwaru trzcinowego. 

W zwi zku ze zmniejszeniem powierzchni rezerwatu oraz mo liwym umiarkowanym 
ce obszar w celu 

podniesienia jako ci i cenno liwiaj ce bezpieczne (zabezpieczone 
przed drapie nikami naziemnymi) podejmowanie i wyprowadzanie l

 bezpo
ska 

Lp. Gatunek Liczba par w obszarze 
bezpo

1 trzciniak  Acrocephalus arundinaceus  
2 Acrocephalus palustris  
3 rokitniczka  Acrocephalus schoenobaenus 
4 trzcinniczek  Acrocephalus scirpaceus  
5 potrzos Emberiza schoeniclus 
6 Anas clypeata 
7 krzy Anas platyrhynchos 
8 cyranka Anas querquedula 
9 krakwa Anas strepera 
10 g gawa Anser anser 
11 kowy Anthus pratensis 
12 zaganiacz  Hippolais icterina  
13 Locustella fluviatilis  
14 brz czka  Locustella luscinioides  
15 wierszczak  Locustella naevia  
16 w satka  Panurus biarmicus  

yst pi  znacz ce negatywne 
bl ska.   

Ro linno  Rezerwatu Zatoka Elbl ska w granicach przedsi wzi cia  
pnego rozpoznania/waloryzacji flory w rzece Elbl g w granicach rezerwatu 

wykonanego dla potrzeb niniejszego Raportu, Zatoka Elbl ska wykonanego w sezonie 

                                               386 cznik 1.14 
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wegetacyjnym 2017 (wrzesie ) dotychczas stwierdzono wyst powanie nast puj
ro linno ci: 

- ro linno  charakterystyczne dla 
klas Lemnetea i Potamaetea; 

- ro linno  szuwarowa z klasy Phragmitetea; 
- ro linno Molinio-Arrhenatheretea; 

la nadrzeczne Convolvuletalia sepium.
Ro linno  wodna charakteryzuje si  inn  struktur  gatunkow  i rozmieszczeniem 

linno ci  wodn  Zalewu Wi el 
a tak e zanurzone rdestnice: rdestnica przeszyta Potamogeton perfoliatus, rdestnica grzebieniasta 
Potamogeton pectinatus, rdestnica l ni ca oraz rogatek sztywny Ceratophyllum demersum i 

Myriophyllum spicatum. Ponadto odnotowano gatunki o li cych, 
nie przytwierdzone do dna, takie jak rz sa drobna Lemna minor ca Salvinia natans
(gatunek obj ty ochron ). 

W granicach opracowania wyst puj  nast puj
- trzcinowy Phragmitetum australis; 
- manny mielec Glycerietum maximae; 
- mozgi trzcinowatej Phalaridetum arundinaceae; 
- oczeretowy Scirpetum lacustris. 

Pod wzgl dem zajmowanej powierzchni dominuje szuwar trzcinowy o mocno agregacyjnej 
strukturze. W cz ciach odwodnych utworzony tylko przez p dy trzciny, od strony l du 
wielogatunkowy i bogatszy. Najcz ciej spotykanymi gatunkami s : kielisznik zaro lowy Calystegia 
sepium, sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum, szczaw lancetowaty Rumex hydrolapathum.  

linno ci wynurzonej387 i zanurzonej388 w granicach toru wodnego na rzece Elbl g w powi zaniu z przebiegiem granicy rezerwatu  
Zatoka Elbl ska 

                                               387 y_wynurzone.shp, wykonanej na potrzeby projektu "Badanie dna polskiej cz ci 
Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk sk 2010388 y_zanurzone.shp, wykonanej na potrzeby projektu "Badanie dna polskiej cz ci 
Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk sk 2010
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Szuwar mozgi trzcinowatej to zbiorowisko wysokich traw, 
z domieszk  manny mielec Glyceria maxima, Deschampsia caespitosa i 

kowej Festuca pratensis puj
brzegu toru wodnego na rzece Elbl g (Rys. 7.28). Szuwar oczeretowy tworz  wysokie i lu ne 

. Wyst
przestrzennie azonalne i zaburzane przez fale. 

Ro linno kowa wyst puje w miejscach okresowo podtapianych. W zbiorowiskach 
kowych najcz ciej wyst puj  gatunki ro kowa Trifolium pratense

T. repens, jaskier ostry Ranunculus acris, sit Gerarda Juncus gerardi, stokrotka pospolita Bellis 
perennis, Lolium pratense. Najwi kowych spotyka si

skiej, na wysoko ci zabudowa  wsi Nowakowo.  
la nadrzeczne tworz du do zbiorowiska szuwaru 

trzcinowego nad rzek  Elbl kowych 
i szuwarowych, licznie reprezentowane s  gatunki ruderalne, co ma zwi zek z przydro nym 
charakterem wi kszo ci fitocenoz. Spo li 
nadrzecznych, stwierdzono obecno  m.in. kielisznika zaro lowego, sad ca konopiastego, 
arcydzi gla litwora nadbrze nego (gatunek obj ty ochron ) i starca nadrzecznego. 

pnego rozpoznania flory w rzece Elbl g w granicach rezerwatu Zatoka Elbl ska 
wykonanego w sezonie wegetacyjnym 2017 (wrzesie ) stwierdzono wyst powanie nast puj cych 

tych ochron  prawn : 
ca Salvinia natans g 

wraz z odcinkiem uj ciowym, populacje gatunku lokalnie obfite, proponuje si  uzyska

 arcydziegiel litwor nadrze ny Angelica archangelica subsp. litoralis
obfite skupiska tego gatunku, proponuje si  uzyska  decyzje derogacyjne na zniszczenie 

W wyniku realizacji toru wodnego na rzece Elbl g dojdzie do nieznacznego pod wzgl dem 
ilo ciowym i jako ciowym zniszczenia ro linno ci szuwarowej/wynurzonej o powierzchni ok. 
0,33 ha, ro linno ci zanurzonej o powierzchni 0,11 ha. Strata bezpo
zaledwie 0,44 ha. Ponadto, planowanym przedsi wzi ciem b dzie obj  powierzchnia 

linno kowej 
oraz ro linno ci bez wyra nej przynale no ci syntaksonomicznej o powierzchni ok. 5,31 ha. Przed 
wykonaniem prac zwi zanych z przebudow  toru wodnego na rzece Elbl g szuwar trzcinowy i 
oczeretowy nale y przenie  na odpowiednie siedliskowo stanowiska w rejonie Zalewu Wi lanego. 
 Przedsi wzi cie w fazie budowy b dzie nieznacz  na ro linno  wodn
cz ci rezerwatu Zatoka Elbl rednie, zwi

bianiem toru czyli fizyczn  ingerencj  w ro linno  wodn . Bior c pod uwag  powierzchni
rezerwatu wynosz c  639 ha, strata bezpo rednia ro linno ci b dzie stanowi  zaledwie 0,068%.  
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linno ci podwodnej, w granicach rezerwatu Zatoka Elbl ska, nie nale  do zbiorowisk 
rowisk, po likwidacji cz e 

by  stosunkowo wysoki, co mo e wynika  z nast puj cych uwarunkowa : 
 gatunki buduj ce zbiorowiska podwodne charakteryzuj  si  stosunkowo wysok

plastyczno ci  fenotypow
rodowiskowych; 

 nurt rzeki Elbl g b lin podwodnych; 
 zmiany hydrauliki rzeki Elbl g po realizacji przedsi wzi cia b d  sprzyja  utrzymywaniu si

rodowiskowych charakterystycznych dla estuarium. 
W fazie budowy i funkcjonowania przedsi wzi d  nieznacz ce.  

tych ochron : arcydziegiel litwor nadbrze ny Angelica 
archangelica subsp. litoralis ca Salvinia natans zaleca si  przeniesienie 
(transplantacj ) w inne  lokalizacje rezerwatu Zatoka Elbl ska lub Zalewu Wi lanego.  
Podsumowanie 

ka Elbl ska planowanego 
przedsi wzi  w fazie budowy jak i w 
fazie funkcjonowania. 
Faza budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

 1 
  1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 11
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                1 

            2 
 2 

  1 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 11

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce
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no 
Pocz tki instytucjonalnej ochrony przyrody Druzna si gaj

ornitologiczny (Vogelnaturschutzgebiet). W Polsce jest r
Dru bj ty ochron  w ramach konwencji 

niej zmieniono to na dwa odr
389. Granice tych form ochrony nie s  identyczne, ale te 

nice nie maj  znaczenia dla niniejszych rozwa a . Dodatkow  form  ochrony jest Obszar 
Chronionego Krajobrazu Jeziora Dru no utworzony w s siedztwie zbiornika.  

zawarto 
 dotycz c  hydrologii i przyrody o ywionej tego obszaru. Ksi ka jest dost pna 

tak  2000. 
Prognozy dotycz cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk

lanego,390 nie przewiduj
Zmiany dotyczy  mog  pogorszenia zm tnienia/prze roczysto ci i natlenienia wody w okresie 

biania (utrzymania) toru wodnego, jednak w skali zbiornika b d  to 
g, bez wzgl

rzece Elbl g nie obejmie jeziora Druzno, a wi
2000. Jedyne mo e nast pi  w sytuacjach awaryjnych, je li na 
Zalewie, rzece Elbl g lub w Porcie Elbl g nast pi ska enie wody przewo onymi lub 

wo musi si  to zbiec z cofk  w rzece 
Elbl g, bo tylko wtedy zanieczyszczone wody mog  dotrze  do Druzna. Prawdopodobie stwo 

pienia obu zjawisk je li uzna , e s  niezale ne, jest niewielkie. B dzie ono wy sze, je li 
nie s ne, tzn. ryzyko katastrofy, kolizji lub awarii jest wi ksze podczas wezbra
sztormowych na Zalewie. Mo , e tak jest w istocie, ale realistyczna liczbowa ocena 
tych prawdopodobie liwa. Istotnymi 

 na etapie Raportu, s  intensywno  ruchu 
ci przewo cych 

ska eniem.  mog  by
paliwo czy wody z zowe. 

piecznymi zjawiskami powinno 
polega  na uniemo dzy miejscem ska enia i jeziorem. Bez wzgl du na 
to gdzie na torze wodnym lub w porcie nast pi wyciek musi doj  do odci cia rzeki Elbl g na 
odcinku mi dzy portem, a uj ciem rzeki Tiny do rz. Elbl g, Techniczne rozwi zania mog  by

ne, powinny by  zastosowane jedynie w przypadku jednoczesnego wyst pienia ska enia i cofki. 
dzy Zalewem 

i Druznem i waha wodziowych), gdy  te 
zjawiska s  oceniane jako istotne czynniki spowalniaj ce l dowacenie i zarastanie jeziora (Nitecki 
2013a), a wiec wa Jezioro Dru no 
                                               389 Nitecki, 2013a 390 Cie li ski i Lewandowski, 2013 
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PLB280013 i Ostoja Dru dzy obu zbiornikami jest 
tak e istotny dla migracji rozrodczych (tarliskowych) ryb, np. leszcza. 

Fakt, e Druzno i Zalew Wi lany s  elementami skomplikowanej 
hydrograficznej, powoduje, e yj t, a tak
ro lin (np. rz ca), powinny by  traktowane jako nale
populacji (ewentualnie metapopulacji). Jakiekolwiek od  takiej metapopulacji na 
Zalewie Wi  stopniu na subpopulacj  zasiedlaj c  j. Druzno. Bez 

mo liwe, cho  mechanizm mo
 si  na Zalewie lub jeziorze, a populacja zasiedla oba rozpatrywane 

cz
terenach rozrodczych odbije si e mie  tak e 
utrudnienie przemieszcze ych. Obecnie 
jako g okre lana jest jako pozaklasowa, co oczywi cie nie oznacza, e nie 
mo liwe jest pogorszenie jej stanu, tylko nie ma ju
otwarta z jednej strony. Mo y , e pogorszenie si  jako ci wody, niekoniecznie polegaj ce 
uwolnieniu zanieczyszcze , ale np. na spadku prze roczysto ci czy natlenienia lub zwi kszeniu 
koncentracji zawiesiny, spowoduje, e rzeka przestanie by  drog , a stanie si  barier  dla 

e by  po rednim lub bezpo rednim efektem budowy drogi 
wodnej, intensyfikacji nych. Ograniczeniu 

bianie toru 
 przewidziane ograniczenia czasowe obejmuj

wi kszo -sierpie g i w 
ci do 600 m od brzegu na Zalewie Wi lanym oraz migracji zst puj cej w gorza (wrzesie -

cznie w porze dziennej. 
lanej i otwarcia drogi wodnej z Zatoki Gda skiej do 

za  si  z tym b
aglowych i motorowych, tak e na jeziorze Druzno. Mo e zatem istotnie zwi kszy  si

antropopresja na przyrod  jeziora. Ta kwestia b
uruchomieniu szlaku wodnego. 
Faza budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                1 

         1 
  1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 10
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Faza funkcjonowania 
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                1 

            2 
 1 

  1 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 10

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

7.9. W LINY, ZWIERZ TA, GRZYBY I SIEDLISKA

Mierzeja Wi lana 
Na grunty le  si : lasy pa stwowe oraz lasy 

pa stwowe przekazane w u ytkowanie Urz du Morskiego. Grunty administracyjnie nale  do 
Nadle nictwa Elbl g, obr one w pasie technicznym pozostaj  w 
zarz dzie/u ytkowaniu Urz du Morskiego w Gdyni. W strukturze siedliskowej przewa aj

wie wie y i las mieszany wie y. 
W wyniku realizacji przedsi wzi cia dojdzie do likwidacji ok. 32 ha powierzchni le nych.  

ne b  sam  skal  jak na elementy 
buduj ce lasy w lokalizacji Nowy wiat planowanego przekopu przez Mierzej , tzn. le ne siedliska: 
2180.  

eglugowego spowoduj : 
- erozj  gleb, 

- transformacj
- utrat

eglugowego wyst pi :  
ych; 

- wycinka drzewostanu i wylesienie na powierzchni do 32 ha; 
- zniszczenie profilu glebowego. 

d nych w skali 
Nadle nictwa Elbl g wyniesie zaledwie 0,18%391. 

                                               391 nictwie Elbl g wynosi 17 108 ha; 
Nadle nictwa Elbl g. Na podstawie stanu lasu w dniu 1 stycznia 2017 roku. BULiGL, Gdynia.  
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Po wylesieniu 32 ha, powierzchnie utwardzone stanowi  b d 392, tj. 23% 
powierzchni zaj tej pod inwestycj . Utrata powierzchni biologicznie czynnej i spowoduje tr
zmniejszenie zasilania czwartorz dowej warstwy wodono nej wodami opadowymi. 
Rzeka Elbl g, drzewa w bezpo rednim s siedztwie 

Wst pne, pilota owe rozpoznanie flory i ro linno ci rzeki Elbl g wykonano w sezonie 
wegetacyjnym (wrzesie ece Elbl g i 
bezpo rednim s siedztwie stwierdzono nast puj
mog  si  znajdowa  si  w kolizji z realizacj  przedsi wzi cia: 

 wierzby Salix sp. nicy mo liwe do ustalenia na etapie 

 topola kanadyjska Populus x canadensis nicy 
mo liwe do ustalenia na etapie projektu wykonawczego; 

 krzewy: trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus, kalina Viburnum opulus
Crataegus sp. -  powierzchnia zaj ta przez krzewy mo liwa do ustalenia na etapie projektu 
wykonawczego. 
Analizuj wzi cia na rzek  Elbl g i najbli sze s siaduj ce 

zbiorowiska ro linne i gatunki ro lin nale y stwierdzi , e zasadniczym, dominuj cym elementem 
,   b dzie podobna jak dla 

przeprowadzonej analizy dla siedliska 1130. Przeprowadzaj c poni sz  analiz  uwzgl dniono 
dodatkowo: zbiorowiska l dowe w s siedztwie rzeki, wyst
drzew, lokalizacj  cz ci przedsi wzi cia w rezerwacie Zatoka Elbl ska.   

Podsumowuj na stwierdzi , e w fazie budowy mog  wyst pi
g wraz z 

najbli ej powi zanymi elementami rednie, 
zwi bianiem toru czyli fizyczn  ingerencj  w siedlisko 1130 i cz
rzeki.  

W fazie funkcjonowania nie zidentyfikowano znacz
na Mierzei Wi  w rejonie rzeki Elbl

rodowiskowych w estuarium i w s siedztwie rzeki Elbl g). 
Faza budowy 

ywania i jego waga
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

 1 
  2 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 13

                                               392 Do powierzchni utwardzonych przyj to: jezdnie, chodniki, cie ki rowerowe, parkingi, pas ttechnologiczny 
oraz powierzchni
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Faza funkcjonowania 
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                1 

            1 
 3 

  1 
Zasi g przest

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 11

7-11 12-16 17-21 
Nieznacz ce Umiarkowane  Znacz ce 

Mierzeja Wi lana 
Przekop przez Mierzej  Wi lan  b  na jeden gatunek cz ciowo chroniony 

ytniczy Xerocomus parasiticus lanej 
pod wzgl

 nisk  produktywno ci  b d
nieznacz ce i pomijalne.  

dzie zwi zane z fizyczn  utrat  siedliska 
wydm szarych (siedlisko *2130).Na obszarze wszystkich warian
szarych s siaduj cych ze zbiorowiskami le nymi zanotowano obecno H-J 
cladonietosum, z bogatymi stanowiskami kostrzewy poleskiej Festuca polesica oraz znacznym 

Corniculario-Cladonietum 
mitis rozwini
przylegaj cych bezpo rednio do zbiorowisk le nych. W lokalizacji Nowy wiat nie stwierdzono 
wyst tych ochron . Szacuje si , e straty bezpo rednie 

cznej powierzchni 0,1-0,3 ha.  
Rzeka Elbl g 

2017 na rzece Elbl g i 
najbli szym otoczeniu nie stwierdzono wyst

wzi cie na grzyby pomini to. 
 2017 na rzece Elbl g i 

najbli szym otoczeniu nie stwierdzono wyst
wzi cie na porosty pomini to. 
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Faza budowy 
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

 1 
  1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 11
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                1 

            1 
 1 

  1 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 9

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Bior c pod uwag  niewielk  powierzchni  strat bezpo rednich i lokalny zasi
a b dzie nieznacz cy.  

Ro liny chronione i rzadkie 
W poni ro lin naczyniowych i 

eglugowego Nowy wiat, wraz z ich ocen
liczebno ci populacji 
Tabela 7.15. Wykaz zagro

w wariancie lokalizacyjnym Nowy wiat, wraz z ich ocen  liczebno ci populacji 

ska 

1. arcydziegiel litwor 
nadbrze ny 

Angelica archangelica subsp. 
litoralis 

2. turzyca piaskowa Carex arenaria 
3. konwalia majowa Convallaria majalis 
4. ba yna czarna Empetrum nigrum MW 1 II [V] 
5. kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine MW 1 I - - 

Eryngium maritimum MW 4 I NT 
7. kruszyna pospolita Frangula alnus 
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8. kostrzewa poleska Festuca polesica MW C IV VU - 
9. taj a jednostronna Goodyera repens MW 3 II 
10. bluszcz pospolity Hedera helix 
11. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium 
12. groszek nadmorski Lathyrus japonicus ssp. maritimus MW C IV VU - 
13. bagno zwyczajne Ledum palustre 

Lycopodium annotinum 
15. jezierza morska Najas marina TWZ C IV - - 

ca Salvina natans TWZ, 
TWE 

ci le chronionych 4
 danych niepublikowanych autora   

Obja ciu p rednio liczny (do 500 
p ci le 

tunek wymieraj cy-krytycznie zagro ony 
wyst

nara ony na wygini ony na wygini rem 
wyst
Wi lanym. 

lin obj tych ochron  cz ciow  nale y wyst pi  z 
ciwego terytorialnie organu o wydanie zezwolenia na odst

lin obj tych ochron : 
1. ba yna czarna Empetrum nigrum ynowym. 
2. turzyca piaskowa Carex arenaria, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare i kruszyna 

pospolita Frangula alnus gatunki wyst puj ce bardzo licznie. 
3. konwalia majowa Convallaria majalis puje bardzo licznie. 
4. bluszcz pospolity Hedera helix
5. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium cych po kilka-kilkana cie 

6. bagno zwyczajne Ledum palustre
Lycopodium annotinum ce do kilkuset p

tych ochron : arcydziegiel litwor nadbrze ny Angelica 
archangelica subsp. litoralis, Eryngium maritimum, taj a jednostronna 
Goodyera repens ca Salvinia natans przewiduje si  przeniesienie (transplantacj ) 
w inne lokalizacje na Mierzei Wi lanej i Zalewie Wi lanym.  

, w tym na gatunki zwierz t obj te ochron
 Zatoki Gda skiej 

Brzeg morski Mierzei Wi lanej nie ma istotnego znaczenia, jako siedlisko l
wi  prowadzone tu prace budowlane b d
awifaun  l gow lanej s  jednym z trzech najwa niejszych 

 Gromadzi si
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ok. 4-8% populacji tego gatunku zimuj cych w obr bie 
 ma te Podiceps 

auritus i alek Alca torda393. Najistotniejszym negatywnym czynnikiem w fazie budowy wydaj  si  by
prace zwi powych, refulacj  brzegu, utrat  siedlisk zwi zanych z 

 zamulaniem erowisk i zmian
zane z refulacj  brzegu Mierzei mo e spowodowa  czasowe 

pogorszenie jako ci erowisk perkoza rogatego - miejsca wa nego dla kilku-kilkunastu procent 
europejskiej populacji gatunku.  

Prognozowane s  nast puj : 
 utrata siedlisk erowiskowych w skutek zm tnienia i wzrostu zawiesiny,  

ego czynnika b dzie wi ksze je li 
prace zostan  podj

 siedlisk w strefie brzegowej w trakcie 
refulacji, zmniejszenie bazy pokarmowej, lokalne ograniczenie czasu erowania w zwi zku z 

zane np. z emisj  spalin i 
powa

cych). 
eglugowego i toru wodnego wyst pi  mog  nast puj ce 

 na ptaki i awifaun  na brzegu Zatoki Gda skiej i w jej strefie 
przybrze nej: 

cych na wodach Zatoki w 
bezpo rednim s siedztwie toru.  

 post puj eglugowego (prawdopodobne 
cie

zaopatrzenia) zmieniaj
cych w awanporcie; 

cego si  w wodzie. mog cy prowadzi  do zmian w 
obr

no 
zubo enia bazy jak i jej wzbogacenia poprzez dokarmianie i obecno

 zwi kszenie drapie nictwa; 
i przy normalnej eksploatacji a 

ci 
zanieczyszcze  wody substancjami ropopochodnymi. Ze wzgl du na ich hydrofobowo  i 

                                               393 Meissner 2005, 2007., Wilk i In. 2010., Ko micka i in. 2012 



EKO-KONSULT 

367 

mniejsz  od wody g sto  nawet niewielkie obj to ciowo rozlewowy substancji olejowych 
tworz

 termo- i hydroizolacyjn , ptaki 
 te substancje, co prowadzi do zatru  i zaburze

zanieczyszczonym ptakom ze strony ludzi jest trudna i 
Mo na tak e oczekiwa  zmian specyficznych dla tego obszaru, zwi zanych z lokalnymi 

ich mo na zaliczy  powstanie nowych 
konstrukcji zwi zanych z wej  mo e:  

 wzrostem atrakcyjno ci miejsca dla mew, a by  mo e tak
(np. krzy  wykorzystywa  konstrukcj  jako miejsce odpoczynku; mewy i 
krzy  dodatkowo korzysta  z pokarmu pochodzenia antropogenicznego; z tego 
powodu mo na si  spodziewa  obecno cych takie zasoby, 

 po kilku latach od budowy zanurzone cz ci konstrukcji mog  osta  zasiedlone przez 
e, limaki, p d  wykorzystywane jako pokarm 

 ludzkich konstrukcji przez zwierz ta 
mo na cz sto obserwowa  np. przy molach, pirsach, a tak e na morskich platformach 
wiertniczych; 

 przy falochronach powstan  by
wykorzystywane przez odpoczywaj ce ptaki wodne; sytuacja cz sto odnotowywana w 

tych falochronami. 
Faza budowy 

aga
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

 3 
  3 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 13
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

            1 
 3 

  1 
Zasi ania

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 11

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce
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Jak wykazano w powy owania, nie 
wyst pi  znacz skiej.  

 l dowej cz ci Mierzei Wi lanej i szuwaru 
W zwi zku z konieczno ci w obszarze 

siedlisk le dzie 
34 gatunki i minimum 146 par/ piewaj cych 
y zaliczy  perkoza dwuczubego w liczbie 2 

dzia niemego w liczbie 1 pary. Oba wymienione gatunki nale
 nale  do pospolitych i licznych w skali 

kraju394.  
Nale e strefa po zku z pojawieniem si  strefy 

przej ciowej mi dzy siedliskami le nymi a otwartymi mo e dotyczy  wi kszej ilo
jednak w tym przypadku zmiany nie b d  na ornitofaun  lokalnych populacji. 

 W fazie funkcjonowania nale y oczekiwa e obszar l dowy zostanie zdekolonizowany 
gowych, lecz nie b d

ie budowy, jak i funkcjonowania, nie 
wyst pi  znacz Wi lanej. 
Faza budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

 3 
  3 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 13
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

            1 
rednio  3 

  2 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 12

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

                                               394 Chodkiewicz 2015 
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gowych stwierdzonych w obr bie inwestycji w wariancie Nowy wiat 
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bezpo

Lp. Gatunek Liczba par w obszarze 
bezpo

1 Zi ba Fringilla coelebs 33 
2 Piecuszek Phylloscopus trochilus 20 
3 wistunka le na Phylloscopus sybilatrix 12 

Regulus regulus 11 
5 Kapturka Sylvia atricapilla 7 
6 Strzy yk Troglodytes troglodytes 7 
7 Bogatka Parus major 6 
8 Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus 5 
9 Zniczek Regulus ignicapilla 4 
10 Dzi y Dendrocopos major 3 

Fulica atra 3 
12 Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus 3 
13 Rudzik Erithacus rubecula 3 
14 Brz czka Locustella luscinioides 2 
15 Kos Turdus merula 2 

ny Regulus regulus 2 
17 Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 2 
18 Pierwiosnek Phylloscopus collybita 2 
19 piewak Turdus philomelos 2 
20 wiergotek drzewny Anthus trivialis 2 
21 Trznadel Emberiza citrinella 2 

Sylvia borin 1 
23 G siorek Lanius colurio 1 
24 Grzywacz Columba palumbus 1 
25 Lerka Lululla arborea 1 

d  niemy Cygnus olor 1 
27 Modraszka Cyanistes caeruleus 1 

Ficedula parva 1 
Ficedula hypoleuca 1 

30 Pieg a Sylvia curruca 1 
31 Potrzos Emberiza schoeniclus  1 
32 Sikora uboga Poecile palustris 1 
33 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus 1 
34 Zaganiacz Hippolais icterina 1 
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 rzeki Elbl Zatoka 
Elbl ska) 

W zwi zku z przebudow  obszaru mi dzywala i konieczno ci  odbudowy cz ci umocnie
brzegowych w bezpo rednim s siedztwie rzeki Elbl
siedlisk co uniemo liwi podejmowanie l puj ce na obszarze gatunki 
(tab. 7.17, rys. 7.31 - 7.33). Zasi dzie niewielki i 
ograniczony do bezpo redniego s siedztwa wody. W fazie budowy prognozowane negatywne 

kszo
licznych i bardzo licznych.  

 rekolonizacj  obszaru przez wcze niej gniazduj ce 
gatunki.  

przedsi wzi cia w obr bie rzeki Elbl g 
Lp. Gatunek Liczba par w obszarze 

bezpo redniego 
1.  Acrocephalus arundinaceus  trzciniak  6 
2.  Acrocephalus palustris  
3.  Acrocephalus schoenobaenus  rokitniczka  8 
4.  Acrocephalus scirpaceus  trzcinniczek  23 
5.  Alauda arvensis  skowronek  1 
6.  Carduelis cannabina  makol gwa  1 
7.  Anas platyrhynchos krzy
8.  Carpodacus erythrinus  dziwonia  4 
9.  Chloris chloris  dzwoniec  2 
10.  Emberiza citrinella  trznadel  1 
11.  Emberiza schoeniclus  potrzos  9 
12.  Lanius collurio  g siorek  1 
12.  Luscinia luscinia  
14.  Phylloscopus trochilus  piecuszek  2 
15  Remiz pendulinus  remiz  1 
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gowych stwierdzonych w obszarze bezpo redniego bie rzeki Elbl g 
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gowych stwierdzonych w obszarze bezpo redniego bie rzeki Elbl g 
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gowych znajduj ce si  w obszarze bezpo redniego bie rzeki Elbl g 
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Faza budowy 
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

 3 
  1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 11
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

            1 
koterminowe (3)/(2)/(1)           1 

  1 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 9

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

yst pi  znacz ce negatywne 
g.   

 w tym na gatunki u ytkowe 
puj cych w wodach Zatoki Gda skiej, 

Zalewu Wi lanego oraz rzeki Elbl g przedstawia poni sza tabela. 
 wyst puj cych w wodach  w rejonie inwestycji 

Gatunek Forma ochrony Wyst powanie 
Nazwa polska ska 

Ciosa Pelecus cultratus X    X X 
Lampetra fluviatilis X X  X X X 

  Salmo salar X X   X  
Babka piaskowa Pomatoschistus microps    X X X 
Bole   As pius as pius X    X  
Piskorz Misgurnus fossillis X   X X  
Piekielnica  Alburnoides bipunctatus    X X  

anka  Rhodeus Marus X   X X  
Koza Cobitis taenia X   X X  

Petromyzon marinus X X X  X  
Paprosz Alosa fallax X X  X X X 

Pomatoschistus minutus    X  X 
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Oznaczenia: 
czniku II Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG), 
czniku V Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG), 

ty ochron  gatunkow  na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j.), 

ty ochron  gatunkow  cz ciow
lany, 

ska
dzie najsilniejsze w okresie budowy. 

biarek oraz wzmo cych zwi  b dzie 
lanego, Zatoki Elbl skiej i rzeki Elbl

eglugowego oraz podej cia do niego od strony Zatoki Gda skiej 
b gu w skali tego akwenu, cho  punktowo 

dzie znaczne. 
 Budowa toru wodnego b
zasiedlaj ce Zalew Wi lany. Wi e si  to przede wszystkim z jego przebiegiem w rejonie cennych 

dczas 
zanych 

 w zachodniej cz ci Zalewu. 
 Tor wodny b rednim s

one s cia rzeki Elbl g. Mniejsze obszary tarlisk 
 Siekierek i Krynicy Morskiej w rejonach o 

dnie piaszczystym. Lokalnie trasa toru wodnego b
tarliskowych. Wykonywanie prac b dzie mie
omawianego gatunku, poniewa  wczesne stadia rozwojowe: ikra i wyl g s liwe na 
wzrost koncentracji zawiesiny w wodzie. Osadzanie si  sedymentuj cych cz stek osadu na 

onej ikrze mo e skutkowa  wysok miertelno ci

liwe na zwi kszona zawarto   zawiesiny.  Ze wzgl du na wysok  wra liwo
sandacz jest gatunkiem najsilniej nara
eksploatowanych gospodarczo. 
 Rozmieszczenie tarlisk okonia jest zbli one do opisanego wy ej dla sandacza, tote

dzie podobne. Nale y jednak podkre li , e w rejonie Nowego 
wiatu planowana trasa toru wodnego bezpo

 Z kolei leszcz preferuje jako tarliska obszary przy br
Siekierek, przy brzegu zachodnim oraz w obr bie uj cia rzeki Elbl g. Oznacza to, ze cz  tarlisk 
znajdzie si  pod bezpo konia przez 
tarlisko w okolicy Nowego wiatu przebiegnie trasa toru wodnego, skutkuj c jego cz ciow
degradacj one przy brzegu zachodnim, b d  odci te 
od reszty akwenu przez rejon prac ze wzmo cych i poziomem 

e to skutkowa  ograniczeniem migracji ryb z centralnej cz ci Zalewu na te tarliska.  
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 si
poro ni tej ro linno ci  wodn . Wyspowo wyst puj  one tak e w rejonie Siekierek, Suchacza oraz 

cia rzeki Elbl g. Planowana trasa toru wodnego dla wariantu Nowy wiat nie 
dowan  wi kszo  od reszty Zalewu, co 

mo e mie z mechanizmem opisanym wy ej 
dla leszcza (por. rozdz. 6.7.3, rys.6.45 - mapa zbiorcza tarlisk).  
 W ramach inwentaryzacji nie zlokalizowano precyzyjnie rozmieszczenia tarlisk ledzia, cho
widomo, e Zalew Wi lany stanowi wa ne siedlisko tego gatunku, a liczebno  jego larw 
kilkukrotnie przewy czn  liczebno pne dane o 
rozmieszczeniu larw obserwowanym w ko , e led  znajduje 
dogodne warunki do rozrodu w centralnej cz ci Zalewu Wi dzy Krynic  i Morsk  i 

owym, sk niej narybek 
rozprzestrzenia si  pocz niej tak cem 
maja dotrze  w rejon planowanej budowy toru wodnego, w tym do Zatoki Elbl skiej. Oznacza to, e 
nawet je li same tarliska ledzia s

 do strefy obj tej pracami, 
tote  dla tego gatunku nale y oczekiwa  znacz

 b
anki) zlokalizowanych w strefie brzegowej Zalewu oraz w uj ciowym odcinku rzeki Elbl g. 

refy poro ni tej ro linno ci  zanurzon  i 
wynurzon ) dla Zalewu dotyczy  b dzie odpowiednio 0,14% i 0,5% zajmowanej przez nie 

bszar rozprzestrzenienia zawiesiny 
odpowiadaj cy 0,45 % powierzchni zaj tej przez ro linno  zanurzon  i 0,8% powierzchni 
ro linno ci wynurzonej.  Natomiast w uj ciowym odcinku rzeki Elbl

anki i kozy obejmie obszar ok. 4,75 ha (strefa 5 m przy ka
anki dotyczy  b d

 zostanie trwale stracona. W przypadku kozy utracone siedliska 
b d tn  warto . 
 Podstawowe rodki minimalizuj gu oraz 

cych Zalew Wi lany obejmowa  b d  ograniczenia czasowe i 
przestrzenne dla prowadzenia prac bagrowniczych, ze szczeg dnieniem strefy 
przybrze raniczenie polegaj ce na 

ci 600 m od brzegu od kwietnia do sierpnia jest 
odpowiednim cym dla ichtiofauny. Ponadto w ramach kompensacji dla anki 
przewiduje si  przenoszenie ro lin wynurzonych i zanurzonych z rejonu obj tego pracami do 

 prawego brzegu wybudowanej 
g do siedlisk kompensacyjnych oraz w rejon uj cia 

Nogatu. B dzie to ogranicza anki. Skuteczno
e  b ci przesadzenia ro lin. 

 Po dzie tak e obejmowa
puje 
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licznie do rzeki Elbl g oraz do Nogatu i Szkarpawy. Budowany tor wodny przetnie zatem istotne 
szlaki w cych i wzmo
rejonie prac mog  przyczyni  si  do zaburze  przebiegu migracji. Podobnie tro  w drowna oraz 

puj  w pewnej liczbie do rzeki Elbl  by
nara biarskich. 

dzie minimalizowane przez czasowe ograniczenie prac bagrowniczych. 
skiej b dzie 

pi w miejscu usytuowania falochronu i wej
eglugowego. Mo na spodziewa  si  bezpo

po dy morskie. 
Nale y oczekiwa led  i 
babka piaskowa. W rejonie Zatoki Gda skiej na wysoko ci Nowego wiatu stwierdzono w 

 chronione, poniewa  odnotowano tu 
wyst powanie ciosy, parposza i babki piaskowej. Nale y jednak zaznaczy , e ze wzgl du na 
punktowy charakter ingerencji w stref  przybrze n redniej okolicy wej cia 

kalizacji. Wariant Nowy wiat 
nie najni  Zalewu Wi lanego, co ma 

daleko wi ksze znaczenie przy podejmowaniu decyzji o wyborze wariantu przedsi wzi cia, ze 
wzgl du na przewidywan  skal  ingerencji w rodowisko Zalewu. Minimalizacj  dla tego 

e by , w miar  mo liwo czenie prac zwi zanych z zajmowaniem dna 
eglugowego oraz budowa toru podej ciowego dla 

obj ty ochron  cz ciow ). 
 Korzystanie z toru wodnego oraz jego utrzymanie b d

ej dla fazy budowy, jednak b
nat  oznacza 
kilkukrotnie mniejsz  ingerencj  w fazie budowy. 
Niemniej nale y przewidzie  dla tych prac utrzymaniowych analogiczne ograniczenia przestrzenne i 
czasowe, jak przyj te dla fazy budowy. Jednocze nie zwi kszy si dzy 

eglugowym a portem w Elbl gu. B liwo
migracji ryb pomi dzy centraln  a zachodni  cz ci  Zalewu oraz w rzece Elbl g. Ponadto siedliska 
w strefie brzegowej rzeki Elbl g b d  na tym etapie nara one na zwi kszone falowanie w zwi zku z 

cych. 

 w fazie funkcjonowania dotyczy  b dzie nast puj
 awanportu od strony Zatoki Gda skiej,  
 przeci cia strefy przybrze nej Zalewu przez wybudowany tor wodny, wraz z planowanymi 

 w rejonie uj cia rzeki Elbl g, 
 strefy brzegowej rzeki Elbl bionym w ramach wykonanych prac.   
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tor wodny oraz przestrze  dna 
zaj ta przez sztuczn  wysp  w rodkowej strefie Zalewu Wi lanego nie b d
ubytku siedlisk tego rodzaju w skali akwenu.  
Faza budowy  

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)              3

3
(3)/(2)/(1)           

2
2

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)        2

Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 16
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)              1

2
(3)/(2)/(1)           

2
1

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)        1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 11

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Jak wykazano w powy szej analizie, dla wariantu Nowy wiat wyst pi  negatywne 
m, natomiast w fazie funkcjonowania b d

one nieznacz ce.  

puj ce w wodach Zatoki Gda skie s  wymienione 
czniku V Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG), foka pospolita i szarytka 

mor skiej. Szarytka morska i pospolita oraz mor win chronione s  na 
mocy Konwencji Bo win s  obj te ochron  gatunkow

 na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j.) oraz 
Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierz t (Dz.U.2016.2183). W kategorii IUCN foka obr  na czerwonej li cie w 
kategorii VU (nara one), szarytka morska na polskiej czerwonej li cie i w polskiej czerwonej ksi dze 
- w kategorii EN (zagro one), mor win na czerwonej li  w kategorii skrajnie 
zagro onych (CR). 
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czenia Zalewu Wi lanego z Zatok  Gda sk  na ssaki 
morskie mo e dotyczy 395: 

, e budowa drogi wodnej mo e 
 na ichtiofaun  Zalewu Wi lanego i rzeki Elbl

i Gda
b azy realizacji przedsi wzi

 na znikome. Do Zalewu Wi  tylko foki 
szare, przy czym s  to pojedyncze osobniki - w skali roku do kilku stwierdze , 

 po
eglugowego przez Mierzej  Wi lan  (statki towarowe 

 w wi ci od uj ce, 
poniewa  jednostki pasa erskie stanowi cych  przez 
Zalew Wi lany do Portu Morskiego Elbl eniu 
powstania przedmiotowego przedsi wzi nie do 18 %396.  

budowlanych zwi zanych z budow
e dotyczy  z najwi kszym prawdopodobie stwem jedynie szarytki 

(najwi cej doniesie ), jednak z uwagi na niewielkie liczebno ci spotykane w rejonie 
, a tak e na niewielki w stosunku do 

y uzna
znikome, 

dalszym zasi gu - ograniczenie jej powierzchni przez infrastruktur  inwestycji oraz ruch 
 spowodowa

 pas pla  na Mierzei Wi lanej do 
odpoczynku. Ocenia si  jednak, dzie znacz ce z uwagi na do
du  presj  antropogeniczn  (tury

e Mierzei nie nale  do istotnych miejsc 
bytowania fok397). 

 w przypadku mor wina (ale tak e fok) zagro eniami ze strony przedmiotowego 
przedsi wzi cia s  prace hydrotechniczne, nasilenie obcych naturze d wi

 to jednak zagro enia po
zagra aj ce yciu i zdrowiu zwierz  
wpl tanie w sieci) - zagro  do spadku liczebno ci 
populacji mor t w rejonie przedsi wzi cia 

                                               395 Prognoza droga wodna 396
397 Pawliczka 2013 
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Faza budowy 
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                1 

 1 
  1 

Zasi a
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 7
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                1 

            1 
 2 

  1 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 8

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Jak wykazano w powy szej analizie, nie zidentyfikowano adnych znacz co negatywnych 
stycji w obr bie przedstawionej 

grupy zwierz t.  
dowe 

dowych, obj tych ochron  na 
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j.) oraz 
Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierz t (Dz.U.2016.2183). Ochron  cz ciow  obj te s : 

- badylarka pospolita Micromys minutus,  
Castor fiber

- kret europejski Talpa europea, 
- rz sorek rzeczek Neomys fodiens,  

Sorex araneus, 
Sorex minutus,  

Mustela nivalis, 
 Sciurus vulgaris. 

lanej spowoduje zniszczenie siedlisk i zwi zanych z nimi 
tych ochron  cz ciow

to b dzie wi kszy si ci ci kich 
e to doprowadzi  do zwi kszenia miertelno
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 b d  na obszar rozleglejszy ni
eglugowego. B d , nie b d

dowych na Mierzei. Najistotniejszym z 
 planowanego przedsi wzi cia b dzie fragmentacja siedlisk i odci cie fragmentu 

ci l du skutkuj lana nale y do 
cyjnego o charakterze 

ponadregionalnym398 wzi cie. Chocia cie ki 
u ytkowane s  w wi kszo ci przez lokalne populacje, mog  by  wykorzystywane przez 
osobniki migruj ce na wi ksze dystanse. Oceniaj c potencjalne lokalizacje w skali ponadregionalnej 
nale y stwierdzi , e jako dzie taka sama w ka dej lokalizacji i 
takim samym stopniu ograniczy w nych. Przeci cie 

o niekorzystne znaczenie dla ka dego 
wariantu lokalizacyjnego.  

Czynnikiem maj cym du  du ych i e by  okresowo 
zamarzaj cy Zalew Wi lany. Realizacja przedsi wzi cia b dzie si  wi za  z utrzymaniem toru na 
wodach Zalewu w takim stanie by mo  zim
znacz co na migruj ce zwierz ta, poniewa liwiaj cego 
przemieszczanie po lodzie, pozostanie du y fragment Zalewu. Nale y mie  jednak na uwadze, e 
post puj ce zmiany klimatyczne spowoduj  m.in. zmiany w re imie zlodzenia399. Przewiduje si , e 
przy wzro cie do ko nie powierzchnia 
zlodzenia o 50 do 80%, co mo e znacznie utrudni  lub uniemo liwi  migracj  w okresie zimowym.  

Prace w rejonie rzeki Elbl g (wycinka drzew, pogr anie cianek szczelnych) mog
powodowa ne w tym rejonie. B d  to 

im zasi
odwracalne - po zako  do stanu wyj ciowego. W fazie 
funkcjonowania nie przewiduje si .  

Ocenia si , e spo  planowanego przedsi wzi cia na ssaki 
l dowe, najwi kszym b e si
du ych i a trasie 
migracji zwierz ta te s  zmuszone do pokonywania naturalnych barier jakimi mog  by  szerokie 
rzeki. W przypadku niniejszego przedsi wzi

 wyj 400 uwzgl dniono ten 
problem, projektuj c przej cia ze zniwelowanym k tem nachylenia brzegu. W zwi zku z tym 

, e nie b dzie znacz ce. Fizyczna 
likwidacja siedlisk, a tak e zagro enie zwi zane ze miertelno ci  na drogach, nie b dzie mie
znaczenia poniewa  proponowan  lokalizacj  Nowy wiat cechuj  niskie walory w aspekcie 

rednich i du ych. Nie odnotowano wyst powania 
onych w skali Polski lub Europy, s  to w wi kszo ci najpospolitsze 

                                               398 J399 Cie li ski 2013 400 Koncepcja realizacyjna, Tom II, Teczka 3 
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ci kraju401. Na uwag  licznej w Nowym wiecie, 
tego ochron  cz ciow

tym zespole. Do  licznie notowana, obj t  ochron
Nowym a, co wiadczy o niewielkim 
znaczeniu omawianej lokalizacji dla tego gatunku. Nie 

 ponadto najni szym spo
wska norodno

ajwy sz , spo
badanych lokalizacji, liczb rednich i du y jednak zauwa y , e 

nicowanie pomi nocze nie 
odnotowane tropy i 

 mniej liczne od warto ci maksymalnej. wiadczy to o niewielkim 
rednich i du

Faza budowy 
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

/(2)/(1)           1 
  1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 9
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

            1 
 3 

  1 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 11

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Jak wykazano powy ie wyst pi
znacz dowe.  

Wszystkie zarejestrowane podczas inwentaryzacji gatunki nietoperzy wymienione s  w 
czniku IV Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywa Rady 92/43/EWG), chronione na mocy Konwencji 

                                               401



EKO-KONSULT 

384 

Bo skiej i Konwencji Berne skiej, Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 28 wrze nia 2004 r. 
(Dz. U. Nr 220, poz. 2237) oraz przez porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie EUROBATS. 
Borowiaczek umieszczony jest w Polskiej Czerwonej Ksi dze Zwierz t, w kategorii VU (zagro ony 
wygini czniku II Dyrektywy 
Siedliskowej. 

wzi cia na nietoperze nale y analizowa
biologii (migracje sezonowe, k e w 
odniesieniu do stopnia wykorzystania rejonu inwestycji przez te zwierz
okresach fenologicznych. Obszarem najwi wzi cia 
b  Wi lan
przedsi wzi cia. Podczas wycinki drzew utracone mog  by
skrzynkach, mog  rol  miejsc rozrodu i schronie
b dzie wi ksze w fazie budowy, oraz tu  po jego zako czeniu - nietoperze powracaj  w te same 

wiat, jednak z czasem zaadaptuj  si  do nowej sytuacji i poszukaj
innych dost pnych schronie . W rejonie rzeki Elbl g jedynymi dogodnymi miejscami schronie
mog  by  obiekty antropogeniczne (starsze gospodarstwa, strychy). W drzewach planowanych do 

Na Mierzei Wi lanej zubo one zostan k 
i pastwisk przy Zalewie Wi lanym. Waga tego zagro enia nie jest du a poniewa  dost pne s  w 
otoczeniu inne podobne siedliska. Szacuje si , e najwi ksze b
nast pi zmiana zagospodarowania terenu oraz towarzysz cych 
maszyn. W fazie funkcjonowania przedsi wzi cia, nietoperze b d  w stanie przekierowa  si  na 
inne dost pne w otoczeniu inwestycji erowiska. Nie wykluczone jest, 
stworzy dogodn  do erowania przestrze
siedliska niekiedy bardziej preferowanego przez nietoperze ni  sam las402, nie unikaj ce nocnego 
o wietlenia, mog cego przyci ga  owady403

282) wzmo on  aktywno  kraw
Wi lanego jak i Zatoki Gda skiej.  

W rejonie rzeki Elbl g, w aspekcie chiropterologicznym, nie dojdzie do zmian siedliskowych, 
 dost pno  bazy yciowy 

zwi zany jest z wod ), a prace budowlane prowadzone za dnia nie powinny w 
 na nietoperze eruj ce nad rzek cych przewiduje si

Nie przewiduje si  rejonie 
Mierzei Wi lanej jak i w rejonie rzeki Elbl g, poniewa  w najbli szym otoczeniu planowanej 

 funkcj  istotnych zimowisk tj. obiekty militarne, 
wielkogabarytowe piwnice, sztolnie, jaskinie czy stare ko 404. adne obiekty mog ce mie ci
mniejsze zgrupowania czy pojedyncze hibernuj ce osobniki nie b d  wyburzane. 

                                               402 Downs, Racey 2006 403 Blake 1994, Lesi ski 2000 404 Lesi ski 2006 
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eglugowy b
erowiska. Wzmo on  aktywno

c  infrastruktur
i o wietleniem mo e ogranicza  swobodne przemieszczanie si  nietoperzy. Mierzeja Wi lana 
stanowi w ski pas wydm poro ni tych lasem, ci gn cy si

405 stanowi ci wa ny szlak migracyjny 
karlika wi kszego406, a tak cych. Badania nad 
migracj ne skupianie si  w lonych korytarzach 
przelotowych. Mo na wskaza  co najmniej dwa wa ne obszary migracji w rejonie planowanego 
przedsi wzi cia: obejmuj ce dolin  Nogatu oraz wybrze e Zatoki Gda  pasa Mierzei 
Wi lanej407 ofaun , w okresie migracji to 
przede wszystkim mo liwo ze jako 
miejsce odpoczynku na trasie w  zapasy energii na dalsz
drog . Szlaki w  przez obszary cechuj ce si  najbardziej dogodnymi 
warunkami, nie tyle do samej migracji, co do regenera ci pokarmowej Wspomniane 
uwarunkowania, jak tak e strategie w , e wyst powanie 

wysoka zabudowa, pojedyncze obiekty wysoko
odgrywaj nicowan  rol 408 nicuje styl lotu, taktyka 
erowania, a tak e zwyczaje w norodno  na odmienn  wra liwo

izy mo na wyodr bni  trzy grupy409

charakteryzuj ce si n  wra liwo ci wzi cia: 
liwe, jak: borowiec wielki, borowiaczek oraz karlik wi kszy- gatunki podejmuj ce 

ne kraje europejskie, lataj ce 
na du ych wysoko ciach i cz sto wykorzystuj ce otwarte przestrzenie jako erowiska, a 
tak e mroczki (Eptesicus sp.), 
erowanie w wi

(drzew). Te ostatnie nale stuj cych 
antropogenicznie zmienione struktury krajobrazu410. Nietoperze te zdolne s  do 
wykorzystywania jako erowisk siedlisk otwartych411. Te gatunki b d  mniej dotkni te 

aniu prac budowlanych, kiedy w 
krajobrazie nast pi stabilizacja, a zwierz ta te przystosuj  si

erowiska. Dowiedziono, e sztuczne o e 
przyci ga 412. 

                                               405 Przewo niak 2002 406
407 Ciechanowski, 2013 408 Czocha ski i in. 2014 409 Kepel i in. 2013 410 Lesi ski 2006 411 Cato i in. 1996 412 Rydell 1992, Blake 1994; Altringham, Berthinussen 2011; Rydell 2006 
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O wietlona przerwa w ci ci lasu nie b dzie stanowi
w  nocnych.  
rednio wra poluj ce na mniejszej 

wysoko  karlik wi kszy413. 
Otwarta przestrze  utworzona przez wycink  drzew mo  nocne przemieszczanie 
lokalnych populacji, gatunkom zaliczonym do tej grupy, gdy  s
migruj ce na dalekich dystansach. Nie s  to jednak gatunki unikaj ce sztucznego 
o wietlenia414, nie b d  wi c tak silnie nara one jak ostatnia grupa.  

 bardzo wra liwe, s Myotis spp. i gacki Plecotus spp415. Jak dowodz
badania, o ca do ich przekraczania te wolno lataj ce, le ne gatunki, 

erze te s 416

(migruj cych na niedu ych 
wysoko ciach, poluj cych w lasach i zadrzewieniach unikaj c wylatywania na otwart
przestrze . O wietlenie prawdopodobnie spot guje efekt bariery spowodowany otwart
przestrzeni . Badania nad przelotami nad ruchliwymi i o wietlonymi drogami szybkiego 
ruchu wskazuj  na to, ciej w takich miejscach 
unikaj  przelotu nad barier 417. Dowiedziono, ci lampy sodowe 
wysokopr wietlenie ledowe, zniech
drog 418.  
Brak mo liwo ci pokonania przez gatunki z trzeciej i, w mniejszym stopniu, z drugiej grupy 

bariery jak  stanie si lowanej przestrzennie 
nin , z drugiej przedmiotowym 

przedsi wzi ciem oraz wodami Zatoki i Zalewu. Negatywnymi skutkami b dzie brak wymiany 
 przestrze  nie zapewni wystarczaj cej 

ci miejsc hibernacji jakimi s  najcz ciej obiekty antropogeniczne.  
W przypadku rzeki Elbl g, przebudowa toru wodnego nie utrudni przemieszczania si

ych tras przemieszcze

entacj  w przestrzeni. Inwestycje tego 
rodzaju nie tworz  zagro enia wyst pienia kolizji z przelatuj cymi zwierz tami, nie uszczuplaj

arwalne zwi zane jest ze rodowiskiem 
 na 

trasy migracji nietoperzy. W ostatnim aspekcie, nie ulegnie zmianie najwa niejszy czynnik, jaki 
 rzek 

 tego elementu krajobrazu. 
                                               413
414
415 Rydell 1992, Blake 1994, Stone 2009, 2012 416
417 Zurcher 2010 418 Stone 2009, 2012 
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W tabeli 7.19 zaprezentowano przewidywany stopie
przedsi wzi cia szacowany na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji

e dotychczasowych publikacji i doniesie  dotycz cych chiropterofauny 
rejonu inwestycji. 

wzi
nietoperzy w fazie budowy i funkcjonowania inwestycji w skali od 0 (brak istotnego wne) 

Aspekt biologii nietoperzy Mierzeja Wi lana Zatoka Elbl ska i rzeka Elbl gfazabudowy fazafunkcjonowania faza budowy fazafunkcjonowaniaSchronienia dzienne (zgrupowania letnie, jesienne rojenie) 2 1 0 0
Miejsca rozrodu (kolonie rozrodcze) 2 0 0 0

erowiska 2 0 0 0 
Miejsca hibernacji zimowej 0 0 0 0 

Lokalne trasy przemieszczeerowisko) 3 3 0 0 
Trasy migracji sezonowych (wiosenne/jesienne) 2 1 0 0 

cznie 11 5 0 0

Powierzchnia w Nowym  najni szymi walorami w aspekcie 
szych warto szych liczebno ci 

sza aktywno

przeloty. Nie stwierdzono schronie  w 
niesie  o schronieniach czy o koloniach 

rozrodczych w zasi
rednio 

wra  do grupy wra liwych. Nale y mie
jednak na uwadze e s  to zwierz ta regularnie si  przemieszczaj ce, o du
zwi zane ci le z jedn  lokalizacj . 
Faza budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

 1 
  2 

Zasi g przestrzenny
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 13
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Faza funkcjonowania 
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

            1 
 2 

  2 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 11

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Jak wykazano w powy pi  w 
fazie budowy, natomiast w fazie funkcjonowania b d  nieznacz ce. 
Herpetofauna  

puj cych w Polsce obj te s  ochron  na 
mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134 t.j.) oraz 
Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierz t (Dz.U.2016.2183). Jaszczurka zwinka Lacerta agilis czniku IV 

czniku II Konwencji Berne skiej, aba trawna Rana 
temporaria czniku V Dyrektywy Rady 92/43/EWG. 

przez herpetofaun lanej nie b d  to straty du e, 
poniewa  powierzchnia terenu zaj cz cy Zalew Wi

lanej, jest znikoma, a poza Przebrnem, gdzie 
stwierdzono wi ksze bogactwo gatunkowe oraz du norodno

nice 
pomi

Prace w rejonie rzeki Elbl bianie toru, pogr anie cianek szczelnych) mog
powodowa  stwierdzon  w tym rejonie. B d

elkim zasi
rzeki, odwracalne - po ustaniu fazy budowy, siedliska p  do stanu wyj ciowego. W fazie 
funkcjonowania nie przewiduje si .  

Oceniaj c potencjalne lokalizacje w skali ponadregionalnej nale y stwierdzi , e jako
dzie taka sama w ka

pewnym okresie y) zwi zane s ci le ze 

ca zwyczajnego i t 
swobodnie wykorzystuj cych rodowisko wodne. Zdolno  tak e 
padalec zwyczajny oraz jaszczurka yworodna. Powstanie przekopu mo e jednak spowodowa
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izolacj , jak jaszczurka zwinka419

klasa liczebno
poprzek Mierzei b cznikiem 
mo e sta  si enie miertelno ci 
tych zwierz t, (a tak

minimalizuj ce. Mimo, e jest to gatunek liczny w skali kraju i regionu i tworz cy niejednokrotnie 
bardzo liczne populacje420, a potencjalne zagro enie b dzie lokalne, jednak jako gatunek obj ty 
ochron dzynarodowych nale y mie  na wzgl dzie 
konieczno  obj
zaprojektowane przej cie na mo d  korzystne dla 

t o niewielkich rozmiarach.  
wzi cia na herpetofaun  w wariancie Nowy wiat 

b dzie takie samo jak w wariancie Skowronki. Nie zidentyfikowano adnych znacz co negatywnych 
stycji w obr bie przedstawionej 

grupy zwierz t.  
Faza budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

rednioterm  1 
  1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 9
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

            1 
)           2 

  1 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 10

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

                                               419 Juszczyk 1974 420 ski i Rafi ski 2003 
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Jak wykazano w powy szej analizie, nie zidentyfikowano adnych znacz co negatywnych 
stycji w obr bie przedstawionej 

grupy zwierz t.  
gowce l dowe 

Stwierdzone podczas inwentaryzacji na Mierzei Wi lanej (1.7, str. 142-160; 1.9, str. 140-161) 
gatunki obj te ochron  na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz.U.2016.2134 t.j.) oraz Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w 
sprawie ochrony gatunkowej zwierz t (Dz.U.2016.2183): 

 Zmieraczek pla owy Talitrus saltator (populacja na Mierzei Wi cia przekopu 
 liczny) 

Carabus glabratus
 biegacz fioletowy Carabus violaceus
 biegacz wr gaty Carabus cancellatus
 biegacz polny Carabus arcensis  

Carabus coriaceus
 biegacz gajowy Carabus nemoralis
 biegacz ogrodowy Carabus hortensis
 trzmiel gajowy Bombus lucorum
 trzmiel rudoszary Bombus sylvarum
 trzmiel parkowy Bombus hypnorum
 trzmiel mesznik Bombus muscorum
 trzmiel rudy Bombus pascuorum 
 trzmiel le ny Bombus pratorum

ochron  cz ciow : 
 trzmiel kamiennik Bombus lapidarius
 trzmiel ziemny Bombus terrestris

Stwierdzone podczas inwentaryzacji na Mierzei Wi lanej (1.7, str. 142-160; 1.9, str. 140-161) 
gatunki obj te ochron  oraz wpisane na Czerwon  List  Zwierz t Gin cych i Zagro onych w 
Polsce421: 

 biegacz pomarszczony Carabus intricatus  
nica czarnozielona Hydrophilus piceus 

Stwierdzone podczas inwentaryzacji na Mierzei Wi lanej (1.7, str. 142-160; 1.9, str. 140-161) 
gatunki wpisane na Czerwon  List  Zwierz t Gin cych i Zagro onych w Polsce422: 

mawa Formica polyctena   
Formica rufa

                                               421 ski 2002 422 ski 2002 
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Polyphylla fullo   
 kopyciak zielony Hoplia parvula 

Gatunki wykazane dla Mierzei Wi lanej w danych literaturowych (z du ym 
prawdopodobie stwem wyst puj ce na badanym obszarze), obj te formami ochrony: 

 pijawka lekarska Hirudo medicinalis (Zalew Wi lany423  pod  ochron
gatunkow , wymieniony w Polskiej Czerwonej Ksi dze Zwierz t (kat. VU) i na Czerwonej 
Li cie Zwierz t Gin cych i Zagro onych w Polsce, wpisany do Czerwonej Ksi
Zagro onych IUCN (kat. NT) 

ek Dytiscus latissimus (gatunek mog cy potencjalnie wyst powa  na 
obszarach wszystkich badanych lokalizacji424  pod  ochron  gatunkow , 
obj ty postanowieniami Konwencji Berne czniki II i IV), 
wymieniony w Polskiej Czerwonej Ksi dze Zwierz t (kat. VU) i umieszczony na Czerwonej 
Li cie Zwierz t Gin cych i Zagro onych w Polsce (kat. VU). Wpisany do Czerwonej Ksi gi 

onych IUCN (kat. VU), 
 chrz szcz Odocantha (Colliuris) melanura (Zalew Wi lany425

Li cie Zwierz t Gin cych i Zagro onych w Polsce (kat. VU). 
Powierzchnia w Nowym wiecie cechuje si  niskimi walorami w aspekcie bezkr

sz  liczb nia omawian
lokalizacj  obecno  (stwierdzono 2 osobniki) stenobiontycznego pla owo-wydmowego paj ka 

cej na Mierzei. W fazie budowy w wyniku prac 
powoduj wiecie nie b d  znacz ce z uwagi na 

 fazie funkcjonowania powstanie bariera, 
 b

 na powierzchni w Nowym wiecie. Zniszczeniu ulegn
nowania pas pla y zostanie trwale 

czony z mo liwo  wzrost antropopresji na pla e 

minimalizuj
Niezale eglugowego, jego budowa doprowadzi do 

powstania wyspy ekologicznej426, co mo e powodowa  wyst pienie takich zjawisk jak: 
 izolacja sztucznie wyodr cza za

ci dyspersji s
rodowisko wodne stanowi skuteczn  barier  migracyjn , 

                                               423 http://parkmierzeja.pl/ 424 Buli ski i in. 2006 425 Aleksandrowicza 2004 426 Udvardy 1978 
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one) na 
antropopresj , wynikaj ce z izolacji spowodowanej stworzeniem wyspy ekologicznej, a tak e 
na gatunki inwazyjne i obce, 

 post puj ce w czasie zuba ci 
niezasilanych z zewn  w sko wymagaj cych 

Faza budowy 
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

 1 
  1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 9
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

            2 
 2 

  2 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 12

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Jak wykazano w powy szej analizie, w fazie budowy nie wyst pi  znacz ce negatywne 
 w przedziale warto ci 

umiarkowanych. 

W skiej, Zalewu Wi lanego oraz 
rzeki Elbl tych ochron  i nie okre
ochronnych. Denna makrofauna bezkr gowa Zalewu Wi lanego jest bardzo uboga taksonomicznie 
z du zyszczenia. W centralnej cz ci 

su jest ubo szy taksonomicznie ni  w 
strefie przybrze nej427, cho  mo e osi ga  znaczne liczebno ci. 

                                               427 Kajak 1998, Ezhova i in. 2005 
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Nie przewiduje si  na zoobentos Zatoki Gda skiej. 
Zoobentos Zalewu Wi lanego jest natomiast grup  ekologiczn  silnie nara on  na negatywne 

wzi cia. Do najwa niejszych zagro e  nale :  
biania toru podej ciowego oraz budowy sztucznej wyspy, 

gowce wodne 
i dwu rodowiskowe (wodno-l dowe) (np. pier e, cz
za  nieprzewidywalna kwestia zmiany chemizmu wskutek zanieczyszcze  ci

d  zdarze  awaryjnych (katastrofy), 
 trudny do oszacowania na cz  bezkr

utrzymania toru wodnego na Zalewie Wi
zawiesin i zanieczyszcze bianiu toru wodnego.  

norodno
puj c  eutrofizacj  zawleczonych 

d
najwi kszy zasi g przestrzenny b dzie inwazyjny wieloszczet obcego pochodzenia - rogo a 
ameryka ska Marenzelleria neglecta gaj cy do 90% 

rodowisku, 
tak Unio pictorum czy szcze ui pospolitej Anodonta anatina
egzystencji wymagaj

Jak dowodz  badania, jakimi obj biany tor oraz jego najbli sze s siedztwo (w marcu 
biarskich 

stwierdzono blisko dwukrotn  redukcj  liczebno ci i znaczn  redukcj  biomasy makrozoobentosu i 
nie odnotowano obecno ci mi cach stwierdzono wyra n  odbudow
zoocenozy dna wraz z mi czakami, ale ich liczebno nie ni sze. 
Zasiedlaj ce wierzchni  warstw e i bianego 
obszaru, natomiast w przypadku pier bsze warstwy 

puj cych na omawianym obszarze. Odbudowa 
bianego toru w odniesieniu do bentosu mi kkiego nast pi najdalej w ci gu 

ciami notowanymi na s siednich obszarach, 
mo e zosta szym przedziale czasowym w ci

 likwidacj  siedliska makrozoobentosu, jakim jest dno Zalewu 
Wi nicach 0,6% powierzchni polskiej 
cz ci Zalewu Wi lanego. W odniesieniu do powierzchni obszaru Natura 2000 Zalew Wi lany i 
Mierzeja Wi lana ubytek ten stanowi poni ej 0,5% i 0,6% siedlisk wodnych obszaru. Nale y tak e 
podkre li , fy brzegowej Zalewu, tote
zaj ty przez ni  teren b edlisko, jakim jest 
muliste do Zalewu w strefie pozalitoralowej.  

Bezkr gowce zasiedlaj ce osady centralnej cz ci Zalewu stanowi
zwi zany z zaj ciem cz ci dna 

Zalewu przez sztuczn  wysp  b ne siedliska 
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tych bezkr enie bazy pokarmowej ryb 
bentoso ernych. Nie nale  oczekiwa cia dna przez 
wysp  na baz  pokarmow ywiaj cych si  bezkr gowcami, poniewa  nie eruj  one na 
drobnych organizmach zasiedlaj cych centralna stref boko ci ok. 2 
m, a wybieraj  jako pokarm wi czaki), wyst puj

ywiaj ce si
dzie jako przedstawiono wy ej nieistotny. 

Faza budowy 
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

 2 
  1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 12
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                1 

            1 
e (3)/(2)/(1)           2 

  1 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 8

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Jak wykazano w powy  w przedziale 
warto negatywne b d  nieznacz ce. 

norodno  biologiczn
Do najwa norodno  biologiczn

nale
zanieczyszcze , zmiany klimatu, inwazyjne gatunki obce oraz utrata i fragmentacja siedlisk428. 
Spo wzi cia dotyczy  mog ci dwa 
ostanie czynniki.  

Bezpo norodno  rejonu planowanego przedsi wzi cia mo e by
zwi zany z introdukcj wzi cie b dzie si  wi

e sprzyja
                                               428 Poradnik dotycz norodno
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w rejonie planowanego przedsi wzi  terenami sprzyjaj cymi 
rozprzestrzenianiu si rodowiska 
przyrodniczego lub rozprzestrzenianie si norodno ci 
biologicznej429. 

Do fragmentacji siedlisk, spowodowanej przerwaniem Mierzei i powstaniem izolowanego 
fragmentu l
poni

nale y stwierdzi , e wariant Nowy 
zoologicznym (tab. 6.24), jaki i w aspekcie botanicznym ciowym (tab. 6.25) i 
jako ciowym (tab. 6.26).  

W zale no cji przypadkowych, 
przecinaj cy Mierzej  Wi lan eglugowy b cy migracji (wrota 
migracyjne) b d  j  ograniczaj
b dzie neutralny. Bez wzgl du na lokalizacj
izolowanego fragmentu l du, ograniczonego wodami Zatoki Gda skiej, Cie
Wi
granicznego Polski z Federacj  Rosyjsk . B

nej sztucznie wyodr bnionych subpopulacji 
ci aktywnej i/lub biernej 

dyspersji s  biologicznie i ekologicznie znikome oraz takich, dla rodowisko wodne stanowi 
skuteczn , b d  trudn  do przebycia barier  migracyjn 430. Nale y jednak zaznaczy , e od 

ar Mierzei Wi lanej od uj
Przekop do granicy polsko-rosyjskiej jest fragmentem izolowanym od reszty l , 
Szkarpaw . W zwi zku z powy szym, ww. procesy przyrodnicze nale y przyj
w szerszym kontek cie, dla obszaru l dowego ju  od ponad wieku izolowanego w wyniku ww. 
barier ekologicznych431. 
Zbiorowiska ro eglugowego w kontek cie zagadnie
migracyjnych432.  

Wyst powanie zbiorowisk ro linnych w konkretnych warunkach siedliskowych 
(hydrologicznych, klimatycznych, morfologicznych) jest warunkiem koniecznym istnienia i 

przez zbiorowiska szata ro linna 
okre
wzajemne umiejscowienie w przestrzeni oraz powi zania pozwalaj
mykoflory i fauny migrowa  innym za  nie. Pewne gatunki, np. z puli nielotnej drobnej fauny, mog
w skrajnych sytuacjach wymaga ci biotopu i fitocenozy (lub tylko biotopu, o ile 
                                               429
430 Pawelec 2016,  431 Pawelec 2016, 432 Prognoza droga wodna 
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fitocenozy brak) okre
lataj ce, potrzebuj  dla swojej dyspersji niekoniecznie ci
torfowisk) lub mniejszych jednostek fitostrukturalnych (np. starych drzew), lecz niezbyt od siebie 

ci  krytyczn  jest zwykle maksymalna mo
lotu migranta. Istotn  cech  zbiorowisk i zajmowanych przez nie siedlisk, w kontek cie przydatno ci 

, b d ca m.in. funkcj  wra liwo ci na 
 cech  ro linno ci Mierzei Wi lanej oraz strefy litoralu Zalewu 

Wi linnych oraz znacz norodno . 
Kolejnymi istotnymi z punktu widzenia funkcji korytarza ekologicznego, ale i dynamiki zasi
zbiorowisk i siedlisk s 433: 

 dominacja przestrzenna zbiorowisk le nych; 
 stosunkowo du obcych 

b czerwony, sosna wejmutka, czeremcha ameryka ska i 
inne); 

 obecno  zbiorowisk ro lin zagro onych i rzadkich w Polsce i regionie, wyst puj cych na 
granicach swych zasi cych unikatowych siedlisk; 

 du liwych siedlisk oligo- i mezotroficznych; 
 podatno rodowiska przyrodniczego na degradacj ; 
 wyst powanie wyra nie wyodr bnionych i o bogatej strukturze stref ekotonowych. 

Jednym z rozwa anych zagro e  siedlisk i zbiorowisk ro linnych Mierzei Wi lanej, w rejonie 
dzie ingerencja w soczew powanie jest decyduj ce dla 

ze Mierzei434. Skutkiem inwestycji b dzie 
te  Mierzei Wi

biania portu postojowego. 
eglugowego przez Mierzej  Wi lan dzie 

 drena wzi cia na wody podziemne 
ce. W fazie funkcjonowania nieznacznie zmienione warunki 

 zasadniczo na warunki eksploatacji uj
wody podziemnej. Ocenia si , e nie b linne i chronione 
siedliska przyrodnicze, l dowe na Mierzei. Wszystkie ro liny zielne, mszaki i porosty tworz ce 
zbiorowiska ro linne korzystaj ystaj c 

bszych warstw wodono nych.   
eglugowego w kontek cie zagadnie  migracyjnych435  

Ro liny migruj  ponadto szereg 
unikatowych przystosowa  do okre lonego sposobu dyspersji. S  one w znacznie wi kszym 
                                               433 Lenartowicz i in. 2001 434 Narwojsz, Sawon 2001 435 Prognoza droga wodna 
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stopniu ni  zwierz ta uzale nione od przeno
Wi lanej 

dna, a tak e anemochoria (nasiona, 

puje tutaj na swoich skrajnych stanowiskach zasi gowych, np. spotykana w 
zbiorowiskach nawydmowych lnica wonna Linaria odora rosn ca na zachodnim skraju swojego 
zasi zane z klimatem atlantyckim, wyst puj ce tu na 
najbardziej wysuni wibka morska Triglochin maritimum, dzi giel 
litwor nadbrze ny Angelica archangelica subs. litoralis, aster solny Aster tripolium, babka Wintera 
Plantago winteri, koniczyna rozd ta Trifolium fragiferum i inne436. Stanowiska ro lin na przedpolach 
zasi gowych s 437 e w 

, prowadz
eglugowego (bez wzgl du na lokalizacj ) wyst pi zwi kszenie stopnia 

synantropizacji flory Mierzei Wi lanej. Realizacja budowy b
W przypadku cz

d  warunki progowe ( rodowiskowe, w tym biotyczne), dla zaistnienia dyspersji 
skokowej, a w przypadku wst pnego sukcesu kolonizacyjnego, dalszej dyspersji poprzez szybk
dyfuzj . Zagro enie jest tym wi ksze, e nast ce w 
obr  na innych akwenach.

eglugowego w kontek cie zagadnie  migracyjnych438

Najwi nych. Rozprzestrzeniaj
si  m.in. poprzez dyspersj  powietrzn  (bierna), zwi zana z ruchami powietrza, a tak e czynnikiem 

m, charakterystycznym dla tej grupy 
sposobem ekspansji jest dyspersja przez powoln  penetracj
stymulowany powi yciowych (np. interakcja paso
rol  organizmami bardzo wra liwymi 
na zmieniaj ce si  warunki e uzale nienie od 
wilgotno  przez powoln  penetracj  przestrzeni, 
jednak mo e nie mie
powietrza (anemochoria) oraz na dyspersj  przypadkow .  
Fauna bezkr eglugowego w kontek cie zagadnie
migracyjnych439

Zwierz ta dysponuj ciami i rodkami dyspersji. 
Wi kszo  cechuje umiej tno  zmiany  czynniki 
uniemo liwiaj ce funkcjonowanie w rodowisku macierzystym. Pod wzgl dem aktywnej mo liwo ci 

 si  zwierz ce, ryj ce czy wspinaj ce si ta 
biegaj ce i skacz ta lataj ce. Dyspersja powietrzna jest najpowszechniejsza 

kszo lanej nast puje 
                                               436 Lenartowicz i in. 2001 437 por. np. Korna , Medwecka-Korna  1986 438 Prognoza droga wodna 439 Prognoza droga wodna 
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 by
o ci Mierzei obserwowane jest okresowo 

charakterystyczne dla brzegu morskiego zjawisko wywiewani
l du lokaln  bryz  nocn . Bryza ta z nastaniem dnia zmienia kierunek ruchu powietrza na 

ych bezkr
. Dyspersj  powietrzn  tak

paj ki i niewielkie limaki. Dyspersja tego typu mo e by  istotnym czynnikiem migracji wybranych 
grup na Mierzei Wi lanej tym bardziej, e rejon ten charakteryzuje si  du  wietrzno ci

e w skali lokalnej, 
w kontek dzie znikomy. Bezkr gowce l dowe posiadaj ce umiej tno

 si eglugowego. Dodatkow  barier
stanowi  b d ce zwierz  mo e zosta
zaskoczone niespodziewanym spi trzeniem trudno ci wydostania si  z wody, co spot guje stres. 

ce bezkr gowce wodne. Periodycznie uruchamianie 
cych si  szcz biania 

dowych 
zwi zanych z Zalewem.  

tno cych. Ich przemieszczanie si  bywa 
bardzo powolne, uzale pno ci w 
niedu ci mikrosiedlisk analogicznych do zasiedlanych. Bariera migr
eglugowego b dzie niemo liwa do sforsowania dla szeregu glebowych, 

na szczy z rodzaju 
biegacz Carabus spp. ci
wyst d  jedynie skrajne 
incydentalne zjawiska pogodowe, zawleczenia (przez cz

e by
 presj  transportu 

samochodowego i pieszego. 
eglugowego w kontek cie zagadnie  migracyjnych  

Ryby s  jedn  z grup taksonomicznych najbardziej zagro onych ewentualn  realizacj
przedmiotowej inwestycji440. Zagra aj wie 
Wi lanym - okresowego uruchomiania materii organicznej zdeponowanej w osadach dennych. 
Zjawisko to oraz bod ce akustyczne zwi biarek stan  si
najprawdopodobniej powodami wymuszonych migracji, co w dalszej perspektywie mo e utrudni

achodniej cz ci akwenu. Opuszczenie tarlisk z 
kolei skutkowa  b dzie obni  czas jego 
ekspozycji mo e spowodowa  zmian  tras migracji pokarmowych ryb. Dopuszczenie ruchu 

lany spowoduje zawleczenia kolejnych obcych naszej faunie 
e kr ce 

                                               440 Prognoza droga wodna 
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e przewidzie . No
b d  nie tylko wody balastowe jednostek, ale tak e przewo ony przez nie towar (np. drewno). 
Wielo  prowadz
i docieraj cych na teren Polski, cho  na 

 rodzime populacje i biocenozy oraz doprowadzi  je do 
silnych przeobra e omniany wieloszczet 
rogo a ameryka ska czy te  wio larka Cercopagis pengei
budowy infrastruktury od strony Zatoki Gda skiej b dzie nasilenie pojawu obcej w naszej faunie 
babki byczej Neogobius melanostomus . 

Znaczny zakres prac przewidywanych w uj ciowym odcinku rzeki Elbl g stanowi cej 
korytarz migracji w gorza, mo e istotnie zaburzy  przebieg migracji w gorza do jeziora Druzno. 

dowy, kiedy prowadzone b d  prace 
bagrownicze w korycie rzeki. Przewidywany czas wykonania prac w rzece Elbl g (360 dni 
roboczych) wskazuje na mo liwe zaburzenia migracji w
przez 380 dni roboczych wykonywane b d biarskie na Zalewie Wi lanym, 
stanowi cym jedno z wa niejszych erowisk w gorza oraz drog  migracji tego gatunku.  Z tego 
wzgl du planowana inwestycja podczas realizacji b
ale tak e na siedlisko tego gatunku. Ryby migruj ce do Nogatu i Szkarpawy b d
stref  prac na Zalewie Wi lanym. Mo e to spowodowa  okresowe zmiany tras migracji oraz pewne 

acyjne b dzie niewielki i 
ciowym odcinku rzeki Elbl g, gdzie nat enie eglugi b dzie 

najwi ksze w stosunku do wielko ci akwenu.   
Ponadto prace planowane na Zalewie Wi lanym b d rednio na warunki 

 w drownej, certy, minoga rzecznego, 
minoga morskiego) wst puj ci: 

wst puj
cych na z

z Cie
Wi lanego, nie przecinaj  zatem rejonu planowanych prac zwi zanych z budow  toru wodnego. 
Jednak nie mo na wykluczy , e w druj ce ryby przemieszczaj  si  w inne rejony Zalewu i 
mog  znale  si  w zasi pulacji minoga 
rzecznego i troci wst puj cych do rzeki Elbl g oraz do ciosy i parposza przewidziano minimalizacj
polegaj c  czerwca, 
kiedy przypada wi kszo  w eglugowego 
przez Mierzej  Wi lan , pewna cz  w druj cych ryb mo e wybiera  drog  przez luz
eglugow , trafiaj pno  tego szlaku migracji b dzie 

luzy, a zatem zale e  b dzie od intensywno ci 
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eglugowego w kontek cie zagadnie  migracyjnych441

cych niezbyt du e mo liwo ci dyspersyjne, Mierzeja Wi lana 
d c prawie ze wszystkich stron otoczona wod . W 

tym sensie nie jest korytarzem ekologicznym, chyba 
eglugowego doprowadzi do izolacji subpopulacji wyspiarskich tych zwierz t. Izolacja fakultatywna 

dotyczy  b Natrix 
natrix, mija zygzakowata Vipera berus, jaszczurka yworodna Lacerta vivipara), izolacja 

Lacerta aguilis
Woda jest dla wi kszo one s  np. na atak ryb 
drapie c niekoniecznie b d  tym 
bardziej,  do przebycia b dzie dla nich du cz cy wysp
l dem nie b dzie efektywnym pomostem migracji z uwagi na nasilenie ruchu samochodowego i 

caj cych do pokonania przeszkody. Jego rola jako 
pomostu migracyjnego dla innych grup zwierz dzie tylko 
hipotetyczna. Niewykluczone ponadto, ciowe 

rzebieniasta Triturus cristatus, grzebiuszka 
ziemna Pelobates fuscus Bufo calamita, ropucha zielona Bufo viridis czy 
rzekotka drzewna Hyla arborea lanych. 

eglugowego w kontek cie zagadnie  migracyjnych442

Planowane przedsi wzi bejmuj ce 
dowej i obszar nad nim. Nie b dzie stanowi  bezpo redniego zagro enia 

dla wi kszo ci przelatuj cych (nie zatrzymuj cych si
architektura powoduj ca zwi kszon  kolizyjno . Nale y jednak pami ta  o tym, e 

nad Mierzej  na masow  skal ) odbywaj  si  poni ej koron drzew i potencjalne zagro enie kolizj
jest wysoce prawdopodobne. Problemem, w kontek cie mo liwej kolizyjno ci z lec cymi ptakami, 

 wysoko  mostu zwodzonego w trakcie jego maksymalnego podniesienia lub 
wysoko  infrastruktury towarzysz
bie cym etapie trudno wyrokowa , na ile nowe elementy we wzgl dnie naturalnym dot d 

 na migruj ce ptaki z punktu widzenia ich etologii (np. nocne o wietlenie obiektu). 
eglugowego w kontek cie zagadnie  migracyjnych443

Sporadycznie widywane s  na Mierzei migruj Alces alces oraz wilki Canis lupus
cznik II Dyrektywy Siedliskowej). Z du ym prawdopodobie stwem mo na stwierdzi , e wilki, 

 incydentalnie dociera  na Mierzej  od strony Wysoczyzny 
Elbl skiej, Niziny Staropruskiej i Wybrze a Staropruskiego w porze zimowej przez zamarzni ty 
Zalew Wi lany. Znana jest co najmniej jedna wataha licz yj ca na 
Wysoczy nie Elbl apek)444. Dla nietoperzy 
                                               441 Prognoza droga wodna 442 Prognoza droga wodna 443 Prognoza droga wodna 444 Lokalna Grupa ds. Ochrony Wilka na Wysoczy nie Elbl skiej  
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Mierzeja Wi lana stanowi wa ny mi dzynarodowy korytarz migracyjny445. Ponadto wykonuj  one 
loty erowiskowe, wykorzystuj c cz
zbiorowiska niele

Szuwar trzcinowy stanowi kluczowy element podczas przemieszcze
(owado ernych i gryzoni), a tak e w procesach migracji wi  one wzgl dnie 
izolowany od obecno cego w miejsca 
schronienia i pokarm. Trasy migracyjne wi  ponadto szlakiem najwy szych 
wzniesie  wydmowych obszaru le nego i maj  najcz
Rola tych tras w migracji rednich i du . 

i, rzadziej bywa wykorzystywany jako trasa 
 migracje zimowe du

Elbl lana przez zamarzni ty Zalew Wi lany. Infrastruktura granicy Polski z 
Federacj  Rosyjsk  mo e stanowi  barier  na szlaku migracji. Trudno okre li  jakiego typu 
konstrukcja zlokalizowane s  od strony rosyjskiej - by  mo
Realizacja projektowanej inwestycji ograniczy w pi 
efekt bezpo redniego zniszczenia siedlisk i niewielkiej cz
trakcie realizacji przedsiewzi cia. Ograniczona zostanie wymiana osobnicza i genetyczna mi dzy 

du. Populacje wyspiarskie stan  si  trudniej 
dost  wi kszo
dla nielicznych amfibiotycznych (np. wydra, karczownik z sorki) woda stanowi 

rodowisko ycia, za rodowisko obce, z wszelkimi tego konsekwencjami 
do utraty cznie. 
Podsumowanie446

Realizacja inwestycji skutkowa  b lanej, 
przeci ciem infrastruktur  hydrotechniczn  tak
rodowiskowe strefy przybrze nej Zatoki Gda skiej i cz ci Zalewu Wi lanego. W kontek cie funkcji 

Mierzei Wi lanej jako korytarza ekologicznego nast
fologicznej Mierzei; 

 przegrodzenie barier  wodno-hydrotechniczn  l dowego korytarza ekologicznego; 
eglugowy); 

l dowych); 

                                               445 Jarzembowski 1999; Ciechanowski i in. 2013 446 Prognoza droga wodna 
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 periodyczne uruchamianie swoistej bariery migracyjnej bentosowych zawiesin i 
zanieczyszcze  przy konserwacji toru wodnego na Zalewie Wi lanym i w portach tego 
akwenu; 

 prawdopodobne nasilenie ruchu samochodowego w pierwszym latach po wybudowaniu 
inwestycji (ch
rodowiskowe ruchu samochodowego obserwowane ju

turystycznym oraz zwi kszy prawdopodobie stwo zawlecze
geograficznie lub siedliskowo. 

Faza budowy 
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3 

rednioterminowe 1 
 2 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 13
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               1 

           2 
3 

 3 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 14

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

7.10. W
Faza budowy 

W fazie budowy d : 
biarek podczas prac czerpalnych - najwi kszym 

emisji niezorganizowanej w fazie budowy b biarek; 
 spalanie paliwa w silnikach 

zanieczyszcze  spowodowana ruchem  sprz tu budowlanego 
b dzie minimalna - prognozowane st enia wszystkich zanieczyszcze  b d  poni ej 10 % 

ci odniesienia. Emisja ta b
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gu ograniczonym do rejonu prac budowlanych. Ze 
wzgl du na minimalne warto ci mo na j  pomin  w dalszych obliczeniach. 
Najwi kszym biarek. 

Najistotniejsze zanieczyszczenia podczas prac czerpalnych to tlenki azotu, tlenek w gla, dwutlenek 
siarki, w no obliczenia emisji 
maksymalnej. Obliczenia emisji redniorocznej nie maj  uzasadnienia, gdy  emisja w fazie budowy 
b

Do oblicze  wielko ci emisji maksymalnej przy pracach czerpalnych na torze wodnym na 
Zalewie Wi to prac biarki ss cej wyposa onej 

W rejonie toru na rzece Elbl g do oblicze  wielko ci emisji maksymalnej przyj to prac
biarki czerpakowej wyposa cznej mocy ok. 700 kW i szalandy wyposa onej 

ono wykorzystanie 

Obliczenia emisji zanieczyszcze  podczas prac czerpalnych wykonano na podstawie danych 
nt Methodologies in Preparing Mobile Source 

Zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza przez statki w wietle najnowszych wymaga
447 dzynarodowym 

 Informacyjnym 
PRS S.A. Nr 6/273 grudzie  2008); uwzgl  przepisy obowi zuj ce w portach pa stw 

rach morskich ograniczaj ce 
zawarto  w zanieczyszcze  paliwie eglugowym, w tym siarki do 0,1 %. Wymagania dotycz ce 
maksymalnej zawarto lone w rozporz dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
z dnia 7 pa dziernika 2015 r. w sprawie wymaga  dotycz cych zawarto ci siarki w paliwie 
eglugowym, w tym sposobu jej oznaczania (Dz. U. 2015, poz. 1665).   

 zanieczyszcze (EPA 2009)  
E = P x LF x A x EF  

LF

to 1 h) 
EF

                                               447 czniku VI do Konwencji MARPOL 73/78 okre
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Tabela 7.20. Wska [g/kWh] 
2 HC PM10 PM2,5 

Silniki stopnia 3* 2,0 1,1 0,4 0,2 0,1 0,1 
* wska niki wg EPA 2009, tab. 3-5 z nast puj cymi uwagami: 
- dla CO, HC i PM przyj to wska
- dla NOx przyj to wska dniono redukcj  emisji o 80%  
w stosunku do stopnia 1 (korekta NOx na podst. przypisu do tab. 2-11 wynikaj ca z obni
VI Konwencji Marpol)   
- dla SO2 przyj to wska niki emisji dla zawaro ci siarki 0,1% (na podst.tab. 2-9 paliwo MGO)  

Tabela 7.21. Emisja maksymalna podczas prac czerpalnych [kg/h]   
2 HC PM10 (PM2,5) 

biarka ss ca (*h=6m) 2,00 1,10 0,40 0,20 0,10 
biarka czerpakowa (*h=4m) 1,00 0,55 0,20 0,10 0,05 

Szalanda (*h=2m)  0,60** 
(0,03***) 0,33** 0,12** 0,06** 0,03** 

*wysoko  emitora     ** emisja dla odcinka 10 km *** emisja dla odcinka 0,5 km 
e  zanieczyszcze  emitowanych podczas prac czerpalnych 

Z obliczonych powy ej wielko ci emisji wynika, e najbardziej uci liwym 
zanieczyszczeniem (ze wzgl du na stosunek wielko ci emisji do dopuszczalnych st e ) s  tlenki 
azotu - st enia tego zanieczyszczenia decyduj  zatem o zasi

W fazie budowy emisja b zku z czym wykonano 
obliczenia st e zeprowadzone wg 
programu ATMO. Wyniki oblicze e
azotu przedstawiono na rysunkach 7.34, 7.35 i 7.35.

Obliczenia st e  wielko biarki ss cej (P1) przeprowadzono w 
rejonie Zalewu Wi lanego. Obliczenia wielko ci st e biarki czerpakowej (P2) i ruchu 
barki przeprowadzono dla reprezentatywnego odcinka toru na rzece Elbl g w rejonie miejscowo ci 
Nowakowo, ze wzgl one najbli ej toru wodnego. Dla pracy 

biarek przyj to dwa emitory punktowe, a dla ruchu barek emitor liniowy na odcinku toru o 
o ci st e  b d  podobne.  

e  maksymalnych dwutlenku azotu (dopuszczalny poziom 3) 
e  maksymalnych NOX przedstawionego na rys. 7.34 wynika, e przy pracy 

biarki ss co-refuluj cej najwy sze st 3 i wyst puje 
ci 50 m od ci 130 m od 3, 
ci 250 m st 3 ci 640 m st 3. 

Z oblicze  wynika, biarki ss cej maksymalne st enia dwutlenku azotu 
b d  poni ej dopuszczalnego poziomu. 

e  maksymalnych NOX przedstawionego na rys. 7.35 wynika, e przy pracy 
biarki czerpakowej najwy sze st 3 i wyst puje w 

ci 20 m od ci 50 m od 3, w 
ci 100 m st 3 3 ci 300 m 
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st 3. Z oblicze  wynika, biarki czerpakowej 
maksymalne st enia dwutlenku azotu b d  poni ej dopuszczalnego poziomu. 

e biarki 
ss 3) 
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e biarki 3) 

e  maksymalnych dwutlenku azotu podczas ruchu szalandy  3) 
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e  maksymalnych NOX przedstawionego na rys. 7.36 wynika, e  podczas 
ruchu szalandy samobie nej najwy sze st 3 i wyst puje 
tu  przy ci 20 m od enia maj  warto 3 (10% 

ci 40 m st enia malej 3 ci 180 m st enia s
znikome i wynosz 3 (1% dop. poziomu). Z oblicze  wynika, e podczas ruchu szalandy 
maksymalne st enia dwutlenku azotu b d  znacznie poni ej dopuszczalnego poziomu, a w rejonie 
najbli enia b d  poni ej 10% dopuszczalnego poziomu. 

e gla, dwutlenku siarki, 
w

St  podczas prac czerplanych s  minimalne 
poni ci odniesienia. Poni ej przytoczono najwy sze 
maksymalne st

 Tlenek w 3 (0,3 % warto ci odniesienia) 
3 (10 % dopuszczalnego poziomu) 

 W 3 (1,8 % warto ci odniesienia dla w
armatycznych i 0,6% warto ci odniesienia dla w

3 (1,8 % warto ci odniesienia) 
Faza eksploatacji 

zanym z funkcjonowaniem toru wodnego b dzie 
emisja niezorganizowana ze spalania paliw eglugowych. Substancjami emitowanymi do powietrza 

 produkty spalania paliw w silnikach spalinowych. W emisjach z 
niono kilkana cie tysi cy substancji. W ocenach uwzgl dnia si  tylko 

najistotniejsze charakterystyczne dla spalania paliw substancje chemiczne: tlenki azotu, 
w glowodory, tlenek w  dwutlenek w

ci odniesienia).  
Ponadto w rejonie planowanej inwestycji niewielkim 

b cych si  po projektowanych 
etrza, gdy

prognozowane st enia zanieczyszcze  komunikacyjnych b d  poni ej 10% dopuszczalnych 
ci odniesienia. 

Emisja niezorganizowana nie wymaga uzyskania pozwoleni
 obowi rodowiska. 

Emisja i st enia zanieczyszcze
Do oblicze  emisji zanieczyszcze  przyj to dane na podstawie ej, 

dotycz cym fazy budowy, w tym m.in. raportu U.S. Environme
Methodologies in Preparing Mobile Source Port-Related
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 zanieczyszcze (EPA 2009)  
E = P x LF x A x EF  

to 1 h) 

Tabela 7.22. Wska [g/kWh] 
2 HC PM10 PM2,5 

Silniki stopnia 3* 2,0 1,1 0,4 0,2 0,1 0,1 
* wska niki wg EPA 2009, tab. 3-5 z nast puj cymi uwagami: 
- dla CO, HC i PM przyj to wska
- dla NOx przyj to wska dniono redukcj  emisji o 80%  
w stosunku do stopnia 1 (korekta NOx na podst. przypisu do tab. 2-11 wynikaj ca z obni enia emisji NOx 
- dla SO2 przyj to wska niki emisji dla zawaro ci siarki 0,1% (na podst.tab. 2-9 paliwo MGO) 

Na podstawie analizy danych dotycz
to nast puj enia do oblicze  dotycz

cych:    
- statki pasa rednia moc 100-300 kW, maksymalna moc 700 kW 

rednia moc 100-400 kW, maksymalna moc 800 kW 

 Do oblicze  emisji przyj to nast puj enia: 
- pr dko  10 km/h, obliczenia wielko ci emisji dotycz  odcinka 10 km; 
- do oblicze  maksymalnej Emax przyj to jednostk  wyposa on  w silniki o mocy 800 

kW;  
- do oblicze  emisji redniorocznej E r i emisji rocznej Ea przyj to rednie dane dla 

jednostki wyposa onej w silniki o mocy 200 kW; 
- do oblicze  emisji rocznej przyj to 1429 rednich jednostek;  
- ze wzgl du na ograniczon  pr dko ono wykorzystanie ok. 40% 

enia dotycz ce nat enia ruchu jednostek przyj

raporcie wynika, e w 2035 roku prognozowane nat enie ruchu wynosi 1429 jednostek roczne, a 
zatem b d  to rednio cztery jednostki na dob . Do oblicze  emisji maksymalnej przyj to ruch 
jednej jednostki w ci gu godziny. 
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Tabela 7.23. Obliczenia wielko ci emisji - na odcinku 10 km (w nawiasie warto ci dla odcinka 0,5 km - do oblicze e ) 
Rodzaj emisji NOx CO SO2 HC PM10 (PM2,5) 
Emisja maksymalna [kg/h] 0,64 

(0,0345) 
0,35 0,13 0,06 0,03 

Emisja roczna [kg/rok]  229 126 46 23 11 
Emisja rednioroczna = emisji redniej [kg/h] 0,026  

(0,0013) 
0,014 0,005 0,003 0,001 

e  zanieczyszcze
Z przytoczonych wielko ci emisji wynika, e najistotniejszym zanieczyszczeniem (ze 

wzgl du na stosunek wielko ci emisji do dopuszczalnych st e ) s  tlenki azotu, zatem st enia 
tego zanieczyszczenia decyduj  o zasi

e
Obliczenia st e a emisji 
maksymalnych jednogodzinnych. Obliczenia st e
emisji redniorocznych. 

Wyniki oblicze e
przedstawiono na rysunku 7.37. 

Obliczenia wielko ci st e go 
odcinka toru na rzece Elbl g w rejonie miejscowo ci Nowakowo, ze wzgl du na budynki mieszkalne 

one najbli to emitor liniowy na odcinku toru o 
o ci st e  b d  podobne. 

e /m3) 
 Najwy sze maksymalne st enie Smm wyst puje tu  przy 3 

ci ok. 50 m od emitora liniowego st enia wynosz  5 
3 ci ok. 150-180 m st enia malej  do warto ci 

znikomych i wynosz 3 (1% dopuszczalnego poziomu). Z oblicze  wynika, e podczas ruchu 
statku maksymalne st enia dwutlenku azotu b d  znacznie poni ej 10% dopuszczalnego 
poziomu, a w rejonie najbli enia b d
dopuszczalnego poziomu. 

e gla, dwutlenku siarki, 
w

St  s  znikome (pomijalne), znacznie 
poni ci odniesienia. Poni ej przytoczono najwy sze 
maksymalne st

- Tlenek w 3 (0,02 % warto ci odniesienia) 
3 (0,6 % dopuszczalnego poziomu) 

- W 3 (0,1 % warto ci odniesienia dla w
armatycznych i 0,03% warto ci odniesienia dla w

3 (0,2 % warto ci odniesienia) 
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e  maksymalnych dwutlenku azotu podczas ruchu statku 3) 

e redniorcznych  
Najwy sze st enie 3 (0,05% 

dopuszczalnego poziomu). St  s  jeszcze ni sze. Mo na zatem 
uzna , e st enia rednioroczne wszystkich zanieczyszcze  s  pomijalne. 
 W fazie budowy kszej emisji b biarek, a najbardziej 
uci liwym zanieczyszczeniem tlenki azotu. Z wykonanych oblicze  wynika, e podczas pracy 

biarek st enia maksymalne dwutlenku azotu b d  poni ej dopuszczalnego poziomu. 
St d  minimalne, poni ej 10% dopuszczalnych 

ci odniesienia. Nie przewiduje si  wyst
skumulowanych, gdy  maksymalnie przewiduje si  prac biarek w bardzo du ci 

d  si
niezorganizowanej b anieczyszczeniem 
b d  tlenki azotu.  

W fazie funkcjonowania z wykonanych oblicze  wynika, enia 
maksymalne dwutlenku azotu b d  minimalne poni ej 10% dopuszczalnego poziomu. St enia 
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d  znikome (pomijalne) poni ej 1% dopuszczalnych 
ci odniesienia. Nie przewiduje si  mo liwo ci wyst

skumulowanych. 
Faza budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3 

(1)          1 
 1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 11
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3 

           1 
1 

 1 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 11

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce
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7.11. H
funkcjonowania 

czniku 3. Poni ej przedstawiono wnioski z wykonanych oblicze . Obliczenia dotycz
fragmentu przedsi wzi cia, w miejscu gdzie s siaduje ono z zabudow  mieszkaniow
miejscowo  do rzeki Elbl g na odcinku, gdzie 
zaplonowano przebudow  koryta rzeki Elbl g (rys. 7.38).  

Rysunek 7.37. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowakowa 
Faza budowy 

bianie toru wodnego na rzece Elbl dzie 
realizowana przez okres do 560 dni. Przeci tnie w jednym miesi cu d  pracowa
przez 21 dni w porze dziennej.  

iany przez normy i 
rozporz dzenia, nie podlega zatem ograniczeniom wynikaj rodowiska i 
w zwi zku z powy szym nie przewiduje si  rozwi za  chroni
akustycznym podczas realizacji inwestycji. Jedynie wszystkie
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 podane w rozporz dzeniu Ministra 
Gospodarki (Dz. U. Nr 32, poz. 223).  
Podczas budowy mo ni

- pogr anie cianek szczelnych stalowych, 
- wbijanie pali stalowych, 
- deskowanie (przycinanie drewna), 
- betonowanie konstrukcji nawodnych, 
- roboty zasypowe, 

a gruntowego, ubijanie.  
Na budowie b d

akustyczne musz  wymagania okre czniku do rozporz dzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie zasadniczych wymaga
dla urz dze  u ywanych na zewn trz pomieszcze rodowiska (Dz. U. 
Nr 32, poz. 223). Ni ej wymienione maszyny i urz dzenia nie powinny przekroczy  nast puj cych 
warto ci poziomu mocy akustycznych, czyli: 

biarka chwytakowa LWA = 102 dB; 
cznej LWA = 101 dB; 

- uraw samochodowy o mocy akustycznej LWA = 102 dB; 
- spr arka spalinowa o mocy akustycznej LWA = 97 dB; 
- przecinarka r czna do drewna o mocy akustycznej LWA = 118 dB 
- agregat spawalniczy o mocy akustycznej LWA = 97 dB; 
- wibrator o mocy akustycznej LWA = 102 dB; 
- ubijak o mocy akustycznej LWA = 106 dB; 
- pompa do betonu o mocy akustycznej LWA = 100 dB; 
- betoniarka-gruszka o mocy akustycznej LWA = 97 dB; 
- palownica  LWA = 112 dB; 
- samochody ci arowe LWA = 105 dB.  

Faza funkcjonowania 
W wyniku przeprowadzenia oblicze  numerycznych, symuluj cych propagacj

cych na tereny le ce po obu stronach rzeki Elbl g, otrzymano warto ci 
nego poziomu d wi inwestycji. 

 na s siaduj  ochronie akustycznej 
 Zagospodarowania Przestrzennego dla 

miejscowo ci Nowakowo nr 4614 wymieniona droga wodna przebiega  przez tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Podlegaj  wi

ny poziom d wi ku A (od 
inwestycji nie mo e przekroczy  warto ci  LAeqD = 50 dB w porze dziennej. Z oblicze  wynika, e nie 
wyst pi  przekroczenia dopuszczalnego poziomu d wi
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zagrodowej, a tak
jednorodzinnych i zabudowy zagrodowej przy rzece Elbl  nale y nadmieni , i  do 
analizy numerycznej przyj to prognozowane nat cych po realizacji 
inwestycji na rok 2035.  
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Podsumowanie 
cych na rzece Elbl g do rodowiska, 

nast puj
ne poziomy d wi ku od  w 

- 
- B;

prognozowane zasi ce, nie przekrocz
dopuszczalnych warto nego poziomu d wi

siaduj cych z rzek  Elbl g w miejscowo ci 

 ocena projektowanej Inwestycji prowadzi do wniosku, i  b d
akustyczne w rodowisku dla istniej cej i planowanej zabudowy mieszkaniowej.  

Faza budowy 
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3 

(3)/(2)/(1)           
1 

 1 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)          1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 11

Faza funkcjonowania 
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3 

           1 
(3)/(2)/(1)           

1 
 1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)          1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 11

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce



EKO-KONSULT 

415 

7.12. W
 Planowane przedsi wzi cie b dzie bezpo  na dwa chronione obiekty 
dziedzictwa kulturowego:  

 stanowisko archeologicznego na Mierzei Wi lanej, 
ski.  

 Potencjalne zagro enia zwi zane z faz  budowy dotycz
bezpo rednim s w archeologicznych. 

rodowiska obj wzi cia, na terenie 
osi 

wiat nr 6, lad osadnictwa 
tek II tysi clecia p.n.e), w zany z lokalizacj  archiwalnych 

stanowisk archeologicznych, wymagaj cych weryfikacji terenowej.448. Ustalono stref  ochrony 
stanowiska archeologicznego dla tego miejsca. Wi e si  to z konieczno ci  uzgodnienia z 

ktowej oraz najprawdopodobniej 
wykonania ratunkowych bada  archeologicznych przed rozpocz
zminimalizowania bezpo ch prac. 

 w przypadku natrafienia podczas prac na inne, niezinwentaryzowane zabytki 
archeologiczne znajduj ce si  pod powierzchni  ziemi lub wody, na podstawie art. 32 ustawy z dnia 

tkami (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) 
a oraz 

d dowych. 
W takich wypadkach prace mog  zosta b 
konserwatorskich ratunkowych bada  w celu ograniczenia 
bezpo
 Aby zminimalizowa  ryzyko odkrycia staonwisk archeologicznych na Mierzei Wi

eglugowego obj ta jest ochron  jako mikroregion kultury 
rzucewskiej, dla potrzeb analizowanego przedsi wzi d Morski w 

biona kwerenda historyczna, archeologiczna i etnograficzna. Wyniki kwerendy 
przekazane zostan  pod koniec maja br., tj. po upublicznieniu niniejszego Raportu. 

ictwa nardowego Urz d Morski w 
 ferromagnetycznych w osi toru wodnego oraz w obr bie 

rowadzonych bada  wykonany 
zostanie raport, wskazuj cy na lokalizacj ci po II 
Wojnie wiatowej. Wyniki badan ferromagnetycznych, podobnie j bionej kwerendy 
archeologicznej, znane b d cy, tj. sierpie  br.) 
i nie mog  w zwi zku z tym by  uwzgl dnione w niniejszym Raporcie.  

                                               448 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi K ady 
Gminy Sztutowo z dnia 10 listopada 2010 roku 
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dzie te
planowanych do wykonania w obr skiego stanowi cego Pomnik Historii. Ze 
wzgl du na swoj  lokalizacj  na odcinku od uj cia rzeki Elbl g do Zalewu Wi lanego do granic 
administracyjnych miasta Elbl ci ponad 10 km, od najbli szych zabytkowych 

dzie wi
niejszego funkcjonowania. Natomiast zwi kszone 

 drog  wodn  mo e wi za  si  z wi kszym ruchem turystycznym na 
skiego, co w efekcie mo e wi za  si  z 

szej perspektywie czasu.  
 Potencjalnym zagro e by  intensywny transport 

oprzez, m. in.: naruszenie konstrukcji 
izowanych przy drogach publicznych, 

e zosta  zminimalizowane na etapie uzyskiwania 
decyzji administracyjnych zezwalaj cych na wykonanie prac, poprzez odpowiedni  lokalizacj

za
organizacyjnych i zabezpiecze  technicznych ograniczaj
dojazdowych.    
 Ze wzgl du na fakt, cz cej Zalew Wi lany z Zatok
Gda sk ga oraz gmin nadzalewowych, tak
funkcji turystycznych, planowane przedsi wzi cie mo e wi za  si  z po rednim korzystnym 

dmiotowego rejonu oraz przyczyni  si  do 
ego wskutek m.in. zwi kszenia ruchu 

turystycznego i zwi
 Podsumowuj c, realizacja planowanego przedsi wzi cia w wariancie Inwestora w fazie 
budowy b dzie si  wi wentaryzowane 
stanowisko archeologiczne zlokalizowane w obr bie planowanych prac zwi zanych z budow

eglugowego przez Mierzej  Wi lan . Nie powinny wyst pi

a kulturowego mo e przejawi  si
po redni i pozytywny w zwi zku z rozwojem turystyki w rejonie Zalewu Wi lanego. 
Faza budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3 

(3)/(2)/(1)           
3 

 3 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)          1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 15

Faza funkcjonowania 
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Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               1 

           1 
(3)/(2)/(1)           

1 
 1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)          1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 9

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Mo dsi wzi cie mo e wi za  si  z 
po az kulturowy przedmiotowego rejonu 
oraz przyczyni  si owego wskutek m.in. 
zwi kszenia ruchu turystycznego i zwi
7.13. W

eglugowego dla wariantu Skowronki i Nowy wiat, jak i 
ciwo ci rodowiska, w tym krajobrazu, s  bardzo podobne dla obu ocenianych 

wiat i Skowronki, uznano, e wielko d
d

nica w obj to ci urobku przy budowie toru wodnego przez Zalew Wi lany nie ma 
znaczenia przy okre nicy pomi ci 

e y, 
nica w percepcji krajobrazu, co nie ma znaczenia przy okre laniu 

istotno nicuj ca to inna wielko  budowli in ynierskich od 
strony Zalewu Wi lanego. Wariant Skowronki jest du o bardziej rozbudowany, ale poniewa  b dzie 
mniej eksponowany w krajobrazie z Zalewu Wi enie bli ej nasady Mierzei, 
uznano, e nie b nicuj ca cecha. Najwa niejszy w kontek cie krajobrazu jest 
widok z pla  od strony Zatoki Gda skiej, z uwagi na dalek t  ekspozycj

cym budowle s
trzcinowiska. Znacznie mniej jest te  u

zciny i du o mniej atrakcyjne turystycznie, 
zabagnione brzegi.  
 Uznano, e najwa  widoki na now  inwestycj  z 
pla  od strony Zatoki Gda  ekspozycj  budowli i ilo  u
pla  w innych porach roku. Dla wariantu Nowy wiat sporz dzono 
wizualizacj  komputerow  inwestycji z kilku wytypowanych miejsc wej  na pla
najbardziej ucz szczane. Na podstawie wizualizacji, sporz dzonych dla potrzeb niniejszego 
Raportu, okre lono wielko
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okre lono procent terenu podlegaj
cz ci Mierzei Wi lanej. Na tej podstawie, oraz bior c pod uwag  zasoby i walory krajobrazu, 
okre ono si  metod  analogii, 
uznaj c jednak e, e inna ilo  u y b dzie nara
z uwagi na przesuni cie w stosunku do najcz ciej u ytkowanych wej  na pla .  

dynym 
Wizualizacje daj  bowiem mo liwo  tylko cz ciowego wyobra enia sobie faktycznego 

li s  tak uproszczone jak te 
wykorzystane do niniejszej oceny. Nie uwzgl dniaj
ukazuj  ruchu, d wi c potraktowane jako pomoc. Ich 
interpretacji dokonano w trakcie wizji lokalnej, studiowania map i literatury przedmiotu.   

e w badanym przypadku praktycznie 
nie wyst pi nie przenosz  si  na inne komponenty 
rodowiska lub w obr bie jednego komponentu rodowiska nie przenosz  si  na inne jego 

449. W zwi , e zmiany w krajobrazie s
 si rodowiska, a wi c zawsze s

rodowiska. Nie wyst pi  natomiast skutki 
synergiczne (  powoduj  w wyniku wzajemnej interakcji powstanie 

kszej ni ). 
Faza budowy 
 Wi kszo pi ju  w trakcie budowy. Cz  z nich b dzie przej ciowa, ale 
wi kszo  b  pozostan
okres funkcjonowania, a nawet po ewentualnym zako czeniu funkcjonowania. Nie jest 

rzestaniu funkcjonowania inwestycji, z 
uwagi na olbrzymie koszty i problemy techniczne, zwi

ynierskiej.  
Skutki bezpo rednie (  skutkiem bezpo redniej interakcji pomi
komponentem ) 
 Skutki bezpo rednie czasowe b d  zwi zane z przygotowaniem i zabezpieczeniem placu 
budowy oraz prowadzeniem budowy. Nast pi  wycinki i karczowanie lasu na Mierzei Wi lanej oraz 

 rzeki Elbl g. B d terenu, wykopy, 
nasypy), stabilizacja skarp. B dzie si dze  drog
                                               449 Europejska Konwencja Krajobrazowa, Florencja, 2000, Dz. U. Nr 14 poz. 98 z dnia 29 stycznia 2006, 
otwarta do podpisu we Florencji 20 pa dziernika 2000 roku, ratyfikowana przez Polsk  27 wrze nia 2004 

ycie 1 stycznia 2005 roku. W polskim prawie krajobr postrzegana przez ludzi 
przestrze , zawieraj ca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, u
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 i 443), art. 2. ust. 16e).  Brakuje w niej jednak 
odniesienia do przemian i zwi puj cych w przestrzeni, dlatego w niniejszym opracowaniu przyj to 
definicj  EKK. 
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wodn  i l dow . Pojawi  si tu zmechanizowanego i 
d  prowadzone prace czerpalne wewn trz portu postojowego od strony 

Zatoki Gda skiej, na Zalewie Wi lanym i na rzece Elbl g. Urobek ziemny b dzie przewo ony na 
pole refulacyjne zlokalizowane na Zalewie Wi lanym, zmieniaj c jego fizjonomi . Potem rozpocznie 
si ciwa budowa. B d  prowadzone prace ci kim sprz tem budowlanym, roboty kafarowe 
(wbijanie cianek szczelnych i pali w kanale eglugowym na Mierzei Wi
obudowa brzegu na rzece Elbl g), oraz inne roboty budowlane: betonowanie cianek szczelinowych 

eglugowego, wykonanie narzutu kamiennego przy falochronach i sztucznej wyspie, 
awalnicze. Wszystkim tym robotom 

b dzie towarzyszy c kafarowych 
dochodz cy do 135 dB), sztuczne o wietlenie w godzinach wieczornych, ci
dostawczych i maszyn budowlanych, zanieczyszczenie powietrza spalinami z maszyn i 

d
cieki socjalno-bytowe a okresu budowy. Nast pi znacz ce utrudnienie funkcjonowania odci tej 

cz ci Mierzei Wi lanej. Skutki te b d  czasowo bardzo uci liwe, ale jednak przej ciowe. Szacuje 
si , e budowa b

b dzie wyst
ia inwestycji, b dzie uruchomianie 

biania drogi wodnej przez Zalew Wi lany do 
Elbl ga; czasowo wzrasta  b dzie zm tnianie wody, spadek jej przezroczysto ci; czas trwania i 
zasi g przestrzenny skutku jest trudny, lub nawet niemo liwy do okre lenia. 
 W fazie budowy wyst pi  te  skutki bezpo onego 

e nale y do nich zaliczy :  
 zmiany w rze czonymi 

skarp wykopu, plantowanie terenu); skutki te wyst pi  w trakcie budowy, jednak b d
 pozostan  

inwestycji; skala zasi dzie lokalna; 
 pojawienie si ynierskich o obcej formie i tre ci w dotychczasowym 

naturalnym krajobrazie nadmorskim (falochrony, port p eglugowy, 
luza, stanowiska postojowe, parkingi, budowle towarzysz ce); b d

zasi dzie ponadlokalna, a nawet regionalna, bior c pod uwag  zasi g 
widoczno ci przy dobrych warunkach pogodowych z wi kszo ci polskiego odcinka Mierzei 
Wi lanej; 

 zniszczenie unikatowej w kraju struktury mierzejowej, przerwanie ci ci brzegu 
morskiego; b d dzie regionalna, gdy  nast pi 

lanej jako jednorodnej jednostki 
fizyczno-geograficznej i krajobrazowej; 

ci podstawowych jednostek krajobrazowych (pla y, wydm, lasu, 
 zmian  w krajobrazie widzianym b dzie nieodwracalne 
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fragmentacja pla y i wydmy nadmorskiej, postrzeganych obecnie jako ci nie 
rajobrazu; z punktu widzenia 

dzie przeci ci Mierzei Wi lanej, w 
iejszej ekspozycji wizualnej; b d

dzie regionalna, gdy  nast
poprzez przeci lanej jako jednorodnej dot d jednostki krajobrazowej; 
fragmentacja krajobrazu naruszy integralno  dotychczasowego porz dku kompozycyjnego; 
mo e by  postrzegana jako zjawisko negatywne wizualnie i estetycznie z szerszego 
otoczenia: z Zalewu Wi lanego, z Wysoczyzny Elbl skiej, z Zatoki Gda skiej oraz z 
Gda skich; 

 pojawienie si  na Zalewie Wi  

postaci sztucznej wyspy; b d  to skutki bezpo dzie 
ponadlokalna. 

 Wszystkie wy ej wymienione zmiany nale y okre li  jako nie odtwarzalne: elementy 
 do stanu zbli onego do stanu wyj ciowego, gdy

nie istniej d  nieodwracalne, gdy
 zdolne do powrotu do poprzedniego stanu 

samodzielnie ani poprzez zastosowanie 
takowych nie ma.  
 W przypadku najbardziej uci , zwi zanych z zaistnieniem w krajobrazie 
nowych budowli in ynierskich, wykorzystano charakterystyki mo liwe do opomiarowania i opisania 

pnie, m.in. na ich podstawie, dokonano oceny jako ciowej skutku. Na 

komputerowe zasi Zatoki Gda skiej. 
Zasymulowano uproszczony model, uwzgl dniaj cy rzeczywiste gabaryty projektowanych 

ce terenu. Uwzgl dniono szeroko  pasa pla y od 
strony Zatoki Gda skiej wg mapy topograficznej maps.google na stan 2017, natomiast nie 
uwzgl dniono rzeczywistej rze by terenu, gdy
widoczno  pasa pla y 
przyj  szeroko  wydm, cho  w modelu nie uwzgl dniono ich 
rze by. Uwzgl dniono naturalne zakrzywienie pasa Mierzei Wi lanej, ale trzeba podkre li , e 
najwi oni te przez wrysowany falochron. 
Poza tym zakrzywienie nie jest odzwierciedlone w wizual du 
pomiarowego oraz z zasi gu sporz
wysuni h. Wysoko
u rednia wysoko  boru sosnowego, wynosi 
ok 25-32m). Wykonano wizualizacje z najwa niejszych miejsc wej  na pla  po obu stronach 

ci 8000 m, 5600 m, 2900 m, 2000 m, 750 m od strony wsch ci 
920 m, 1270 m, 3000 m, 4800 m i 8000 m ze strony zachodniej przekopu, z wysoko ci 170 cm 
( redni poziom wzroku stoj redni poziom wzroku siedz cego na pla y 

czniku 5 zamieszczono zestawienie wybranych wizualizacji z obu stron 
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ka dego uj cia. Metod  analogii 
oceniono skutki wizualne w nie zaprezentowanych w tym zestawieniu miejscach.  
 Wyniki wizualizacji wskazuj  na bardzo czyteln  i dalek  ekspozycj  planowanych 

ci co najmniej 8 
d  stron eglugowego, niezale nie od przyj tego wariantu. 

Zakrzywienie Mierzei Wi lanej, nie widoczne na wizualizacjach, b dzie pot gowa  skal
 utracone zostan  dalekie widoki na charakterystyczna krzywizn

i zdj  rzeczywistych wykonanych w tych 
 wizualizacj

potrzeb Raportu pokazano na rysunku rys. 7.39. 

ci 750 m od eglugowego 
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 Skutki po rednie (nie s  bezpo rednimi rezultatami realizacji Przedsi wzi cia, okre lane s
) 

 Opisane powy ej zmiany doprowadz  do niekorzystnych po rednich przemian w krajobrazie. 
rednich w krajobrazie w czasie budowy nale y zaliczy : 

 zmian ci, ci ci) i linii brzegowej  istniej cych pla  w wyniku 

zasi dzie prawdopodobnie lokalna; 
 mo liwe niekorzystne zmiany w ro linno

gruntowo-wodnych; b d  to zmiany raczej przej ciowe, odtwarzalne i odwracalne, gdy  po 
pewnym czasie rodowisko wodno-gruntowe osi
pozytywnie na stan ro linno ci; skala zasi dzie prawdopodobnie lokalna; 

 zmian  charakteru przestrzeni spowodowan  pojawieniem si  wielkogabarytowych budowli 
in ynierskich; skutek ten wyst pi w trakcie budowy, jednak b
gdy  b  takie cechy przestrzeni 
buduj ce jej wizerunek i to samo  pla y obramowanej 
wydmami oraz dalekie ci gn ce si  po horyzont widoki, w tym na charakterystyczn
krzywizn  Mierzei; skala zasi dzie ponadlokalna, a nawet regionalna, gdy
nast na techniczn
Wi lanej jako jednorodnej dot d jednostki krajobrazowej; 

 utrat lanej, czyli naturalnego charakteru i 
malowniczo ch pla  i wydm; 
skala zasi dzie ponadlokalna, a nawet regionalna, gdy  nast

lanej jako jednorodnej dot d jednostki krajobrazowej; 
 pojawienie si  sztucznej wyspy na Zalewie Wi lanym (o wymiarach 190 ha, wysoko ci do 3 

m) zmieni charakter i percepcj i 
na Zalew Wi lany w kierunku Wysoczyzny Elbl skiej, i w kierunku odwrotnym; z uwagi na 
mo liwy semi-naturalny docelowy wygl d wyspy mo na stwierdzi , e nie b d  one 

 negatywnych odczu , a jedynie je zmieni ; b d gu 
regionalnym; 

otaczaj cych Mierzej  Wi lan
Gda skiej, jak i Zalewu Wi lanego, stanowi
u
umo liwiaj ce percepcj  seminaturalnego krajobrazu Mierzei Wi lanej i jej otoczenia.  

Faza funkcjonowania 
puj eglugowego nale y zaliczy

wszystkie wymienione wy  wyst pi
nast puj ce skutki maj  krajobrazu lub jego wykorzystywanie turystyczne: 
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cych jednostek, 
 utrudnienie dost pu do odci tej cz ci Mierzei Wi lanej, 
 mog  wyst pi odnych i 

niebezpiecznych, niszcz c przej ciowo elementy krajobrazu i przyrody o ywionej. 
Skutki dla u ytkowania turystycznego 
 W procedurach OO  na wiecie du  wag  przypisuje si  krajobrazom intensywnie 
u ytkowanym turystycznie oraz potencjalnym zagro eniom.  

ci  i 
jako ci rodowiska oraz krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego. Dlatego 

inno by  zachowanie i ochrona 
decyduj cych o sukcesie warto ci. Tymczasem zale no  ta wci  nie jest do  wyra nie 
zauwa ana w praktyce.  

wany opisanymi wcze niej 
zasobami i walorami krajobrazu. Nale  do nich walory przyrodnicze Mierzei Wi lanej (nadmorska 
szeroka piaszczysta pla a, wydmy poro ni te lasem), harmonijny malowniczy seminaturalny 
krajobraz, klimat z lecznicz  nadmorsk  bryz  od morza; walory przyrodnicze Zalewu Wi lanego i 
jego przydatno
widokowe rozci gaj ce si  z obu stron Mierzei Wi lanej oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe 
s siaduj skiej (porozcinana erozyjnie strefa kraw dziowa 
wysoczyzny morenowej poro ni ta pi knym drzewostanem bukowym). Krynica Morska jest 
uzdrowiskiem z wyznaczonymi strefami A, B i C, co jest istotnie uzale nione od cech i stanu 

nym i rekreacyjnym Mierzei Wi lanej 
jest ci ci pasa nadmorskiego, w tym 
piaszczystej pla  powodu tego waloru, 
tworz tkowo  krajobrazu, na Mierzej  przyje d aj  co roku tysi ce 

 z zagranicy. Warunkiem jest zachowanie podstawowych cech 
Mierzei decyduj cych o jej atrakcyjno

ch fragmentacji oraz dostosowanie 
wielko ci ruchu turystycznego do pojemno ci ciwe jego zorganizowanie. To 
istotne, bo ju  obecnie obserwuje si  miejscami zbyt du  penetracj  turystyczn  i rekreacyjn , 

 na pla . 
 na krajobraz i aspekty 

wizualne wykazano, owy walor. 
Nast kimi budowlami in ynierskimi, 
nieodwracalna fragmentacja jednorodnego krajobrazu, przerwanie ci ci widokowej, 
ograniczenie pola dalekiego widzenia. Podstawowy walor wizualny zostanie drastycznie zniszczony 

ci polskiego fragmentu Mierzei 
Wi lanej b  podkre li , e w odbiorze 
krajobrazu istotne jest nie tylko zaistnienie przeszkody  sama wiadomo  jej 
istnienia w oddali, nawet je  bowiem pole 
potencjalnej dost pno ego fakt, e falochrony 
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b d ci 8 km udowadnia tez , 
mo liwo ci jego wykorzystywania b kszy zasi g przestrzenny, a co za tym 
idzie, wi ksze znaczenie. Skutki b d liwe unikni
krajobrazie, nie ma adnych mo liwo

 marsze i biegi, przeja d ki rowerem 
(nast pi przeci cie planowanej Wi lanej Trasy Rowerowej R-9, biegn cej lasami i pla

 brzegu morza, b d  mo liwe, jednak konieczne 
b
Mierzei Wi lanej i jej otoczenia zostanie zniszczony trwale i nie

 sobie naturalne, miejsca na wypoczynek. Ocenia si , e u ytkowanie turystyczne i 
ym stopniu, bowiem nast pi naruszenie 

 Skutki dla u ytkowania turystycznego pla y od strony Zatoki Gda skiej okre
pi

funkcjonowania inwestycji. Zasi  w kontek cie u ytkowania 
turystycznego obejmuje w tym wypadku wszystkie skale: lokaln , ponadlokaln , a nawet regionaln , 
z uwagi na rang dlokalne 
zainteresowanie pobytami turystyczno-rekreacyjno-leczniczymi na Mierzei. 

zku z budow
na Zalewie Wi lanym. Pojawienie si nej 
wielko szy jego atrakcyjno  w 
sensie funkcjonalnym i wizualnym. Krajobraz stanie si nicowany.  
Nasuwa si  tu jednak w tpliwo , czy do wzmo enia takiego wykorzystania turystycznego nie 

nienie istniej Nogat. 
Wra liwo rodowiska 
 Wra liwo  krajobrazu na zmiany oznacza jego podatno  na degradacj  mo e 
spowodowa  budowa i funkcjonowanie planowanej inwestycji. Du a wra liwo  oznacza wysok
podatno  mo liwo na 
krajobraz przyj to, zgodnie z literatur , e wra liwo  krajobrazu zale y nie tylko od obiektywnych 

 od charakteru i skali planowanej inwestycji oraz potencjalnych 
 ni 450. Powszechnie du a wra liwo  na zmiany przypisywana jest 

krajobrazom wyj tkowym. Wynika to z ch ci podkre lenia konieczno ci, z 
jak  mo na zniszczy dzie trudne lub 
niemo przy ocenie wra liwo ci wizualnej 
krajobrazu powinno si  uwzgl dnia  czynniki biofizyczne, percepcyjne, historyczne i kulturowe (w 
tym wyj tkowo , znaczenie, warto
(dost pno  wizualna obszaru)451. Do oceny wra liwo ci krajobrazu na zmiany wykorzystano w 
uproszczeniu narz dzie okre lane terminem zdolno ci absorpcji wizualnej (visual absorption 

                                               450 GLVIA 2002; op.cit., s. 16. 451 A. Niezabitowski, ; op.cit., s. 31, 32. 
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capability, VAC)452. Dla okre lenia VAC, czyli zdolno ci krajobrazu do ukrycia zmian wynikaj cych z 
realizacji inwestycji, zbadano fizyczne elementy istniej ce na 
jego postrzeganie, czynniki okre laj ce jego warto  wizualn  oraz elementy planowanej inwestycji 
(jej skal , lokalizacj no z celami ochrony 
krajobrazu zawartymi w dokumentach wy szego rz du, w tym przypadku Parku Krajobrazowego 

zachowanie unikatowych warto
 Ocena powy e badany krajobraz 

cechuje si  du  wra liwo ci  wizualn li chodzi o pas pla y i wydm od 
strony Zatoki Gda nym jedynie do 

a podatno  na zmiany wynika ze specyficznych cech 
y, nie kurtynowany 

stron (od wschodu i zachodu z pla skiej), jest widoczny z wielu 
skiej, w zale no ci od uwarunkowa

pogodowych. Mierzeja Wi lana cechuje si  wyra n  wizualnie krzywizn , co zwi ksza pole 
faktycznego zasi gu postrzegania krajobrazu, nawet przy niekorzystnej pogodzie. Krajobraz 

 cechuje si ci do ukrycia 
liwo ci przystosowania si  do planowanych zmian. Nawet 

nieznaczne zmiany spowoduj ci 
 jego funkcjonowania. Powy li  znaczenie 

wyrokowanie eksperckie,  
uwzgl dniaj c trzy zasadnicze kryteria: 

 charakter i zasi  zmian w krajobrazie spowodowan
go przedsi wzi cia; 

 wra liwo rodowiska (odporno
prowadzonymi w ramach realizacji planowanego przedsi wzi cia oraz rang  nadan
krajobrazowi; 

zane ze zmian  percepcji zmienionego krajobrazu. 
ej okre lone kryteria. 

W tabeli pozostawiono kryteria wybrane dla badanego przypadku. 
Faza budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

redni  3 
  3 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            3 

Wra liwo rodowiska
                                               452 L. W. Canter, Environmental Impact Assessment; op.cit., s. 485, 486. 
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Du a/
cznie 19

Faza funkcjonowania 
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

            1 
(2)/(1)           3 

  3 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            3 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 19

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

 Podsumowuj  stanowi ca o 
ci Mierzei, czyli jej ci  i malowniczo . Nast pi nieodwracalna fragmentacja 

krajobrazu. Wyst pi cych pla
od inwestycji. Rozci ty zostanie pas przybrze nej ro linno ci szuwarowej z cennymi siedliskami, co 
zmniejszy powierzchni  miejsc 
wodnych, w tym chronionych, zuba aj c krajobraz. Pojawi  si  widoczne z daleka wielkie obiekty 
in ynierskie, w tym liniowe, o obcej formie i tre ci, tworz ce sztuczne bariery widokowe w 
krajobrazie. Wizualizacje komputerowe oraz wizja loka e falochrony b d  stanowi
wyra n  techniczn  dominant  poziom  widzian  od strony pla ci ok. 3-5 km w ka d
stron  od portu, w zale no wietlenia. Oznacza to, e zasi g 
przestrzenny znacz lony na podstawie wizualizacji i wizji 
terenowej, oszacowano na 6-10 km pasa pla 1/3 ci polskiego 
fragmentu Mierzei Wi lanej. B dzie to obszar znacz

na skompensowa . Krajobraz na tym odcinku stanie si  techniczny, zamiast semi-
naturalnego. B d
7.14. GOSPODARKA ODPADAMI
Faza budowy 
 Realizacja planowanego przedsi wzi cia b dzie 
pochodz pnych rozwi za  koncepcyjnych, 
obejmowa  b dzie: 

 na Mierzei Wi ci 
elektrycznych i teletechnicznych) koliduj cych z inwestycj ,  

 w rejonie rzeki Elbl
hydrotechnicznych na rzece Elbl g (m.in. kamiennej skarpy podwodnej, dalby, palisady, 

 kanalizacji teletechnicznej biegn
Elbl g. 
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 Odpady powstaj  zgodnie z 
rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

drogowej. Przewidywane rodzaje i ilo
tabeli poni ej.  

Kod Rodzaj odpadu 
Szacunkowe 

ilo ci 
[Mg] 

17 01 81 
podbudow
pontonowego) 

56 000 

da, 120 160 
17 04 05 

rzeki Elbl
pontonowego) 

1800 

17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, 
inne ni  wymienione w 17 05 03 

demonta  kamiennego umocnienia dna 22 500 
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, 

u inne ni
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 
17 09 03 

elbet, likwidacja 
nabrze a niskiego) 400 

17 04 11 kable inne ni  wymienione w 17 04 
10 

kable elektryczne i  teletechniczne 3 
 

2017r. 
 Wszystkie, wymienione wy ej odpady, pochodz  si  do 

 niebezpieczne. 
 Przygotowanie terenu pod budow
koliduj cych z projektowan  inwestycj , obejmowa  b  usuni
terenie Mierzei Wi w,  w znacznie 

g.  
 Drewno pozyskane podczas wycinki drzew zostanie zagospo

zie, karpina), stanowi cy odpad o kodzie 02 01 07 (odpady z gospodarki 
le any kompostowaniu.  
 Odpady powstawa  b d  podczas prowadzenia prac budowlanych; b d  to przede 
wszystkim odpady kwalifikowane zgodnie z rozporz dzeniem Ministra rodowiska z dnia 3 grudnia 
2014 r. do grup: 

, 

 Szacunkowe ilo zedstawiono w 
poni szej tabeli. 
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Tabela 7.25. Rodzaje i szacunkowe ilo cych 
Kod Opis Ilo[Mg]15 01 01 Opakowania z papieru i tektury dostarczanych na budow 0,9 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych dostarczanych na budow 2 
15 01 03 Opakowania z drewna dostarczanych na budow 1,2 
15 01 04 Opakowania z metali dostarczanych na budow 0,5 
15 01 05 dostarczanych na budow 0,3 
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe dostarczanych na budow 0,5 
15 02 02* olejowe nie uj te w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, cierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

Prace zwi zane z czyszczeniem oraz wymagaj ce noszenia ubraochronnych 0,5 

15 02 03 wycierania (np. szmaty, cierki) i ubrania ochronne inne ni  wymienione w 15 02 02 
Prace zwi zane z czyszczeniem oraz wymagaj ce noszenia ubraochronnych 0,7 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z Prace betoniarskie 8 600 
17 01 81 25
17 01 82 Inne nie wymienione odpady
17 02 01 Drewno Szalunki 240
17 02 02 Uszkodzone elementy szklane 0,3
17 02 03 Tworzywa sztuczne 7
17 03 01* Asfalt zawieraj 20
17 03 02 Asfalt inny ni  wymieniony w 17 03 01 14
17 03 03* Izolacja przeciwwilgociowa 4
17 04 05 elazo i stal ci stali konstrukcyjnej, zbrojeniowej 730 
17 04 07 Mieszaniny metali 5
17 04 11 Kable inne ni  wymienione w 17 04 10 Fragmenty, ko 0,8
17 06 04  wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 izolacyjnych 1 
17 09 03* demonta u (w tym odpady zmieszane) zawieraj ce substancje niebezpieczne 1 
17 09 04 demonta u inne ni  wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 4 
20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady wytwarzane przez 50 

 Wi kszo cych podczas prac budowlanych stanowi  b d   odpady inne 
ni czaj  si  odpady zwi zane z 

odpady zanieczyszczone np. olejami lub smarami (ubrania robocze, czy ciwo). 
Poza wymienionymi wy

budowy mog  powstawa  
b szej tabeli.   
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owstaj cych podczas budowy 
Kod w Opis

cych 
rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje 
niebezpieczne 

Prace malarskie453

 wymienione w 08 01 
11 

Prace malarskie 
08 01 99 Inne nie wymienione odpady

elaza oraz jego 
stalowych (np. elaznych 

12 01 02 Cz
nie elaznych 12 01 04 Cz elaznych 

12 01 13 Odpady spawalnicze Prace spawalnicze 
12 01 21 Zu  wymienione w 

12 01 20 
Papier 
szlifierskie 

12 01 99 Inne nie wymienione odpady  
Zgodnie z ustaw cych podczas prac budowlanych 

jest wykonawca tych prac. B dzie on zobowi zany do prowadzenia gospodarki zgodnie z 
wymaganiami w/w ustawy tj. w pierwszej kolejno

tom posiadaj cym pozwolenie na 

Prace budowlane nale y prowadzi  do minimum ilo
powstaj d
wykorzystywane racjonalnie. Prace budowlane powinny by  wykonywane ze staranno ci , tak, aby 
wyeliminowa  mo liwo

budowy, a tak e zapewni  pojemniki i kontenery do ich selektywnego gromadzenia. Odpady 
niebezpieczne powinny by  gromadzone w oznakowanych, zamkni tych i szczelnych pojemnikach. 
Wykonawca powinien zapewni  odpowiednie zabezpieczenie strefy magazynowej, aby ograniczy

 dost   
magazynowa  w wydzielonym miejscu z zapewnieniem dost pu (dojazdu) firmom odbieraj cym 
odpady oraz zapewni muj cych si

ci w zakresie gospodarki odpadami.  
Faza eksploatacji 

y 
wskaza :  

 eksploatacj dze  do 
 urz dzeniach); 

 eksploatacj ; 

                                               453 Na budow  b d
Odpad powstanie jedynie w przypadku, gdy b dzie trzeba co  domalowa  (niewielkie ilo ci). 
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szy na 

Na obecnym etapie inwestycji nie przewiduje si
trznym na Zatoce Gda dzie mo liwy w Porcie 

Morskim Elbl g. 
W tabeli 7.27 przedstawiono prawdopodobne rodzaje od

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk . 
w z fazy funkcjonowania 

Kod Opis
smarowe Wymiana oleju w urz dzeniach u ytkowanych 

13 04 03* Oleje z g zgodnie z procedurami 
Odpady powstaj ce podczas czyszczenia 
urz dze  oczyszczaj cych wody opadowe 

separatorach 
Odpady powstaj ce podczas czyszczenia 
urz dze  oczyszczaj cych wody opadowe 
Odpady powstaj ce podczas czyszczenia 
urz dze  oczyszczaj cych wody opadowe 

g zgodnie z procedurami 
ltry 

olejowe nie uj te w innych grupach), 
tkaniny do wycierania (np. szmaty, cierki) 
i ubrania ochronne zanieczyszczone 
substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) 

Odpady powstaj ce podczas eksploatacji 
eglugowego (szmaty, cierki, ubrania 

robocze) 

o 
wycierania (np. szmaty i ubrania 
ochronne) inne ni  wymienione w 15 02 
02 

Odpady powstaj ce podczas eksploatacji 
eglugowego (szmaty, cierki, ubrania 

robocze) 
16 02 13* zu yte urz dzenia zawieraj ce 

niebezpieczne elementy inne ni
wymienione w 16 02 09 do 
16 02 12 

Odpad powstaj cy w trakcie przegl
eksploatacyjnych urz dze  systemu 
oznakowania nawigacyjnego (wymiana lamp) 
Zu yte baterie z urz dze  w budynku 
bosmanatu/kapitanatu 

czeniem 16 06 
03) 

Zu yte baterie z urz dze  w budynku 
bosmanatu/kapitanatu 

20 01 01 Papier i tektura Odpady powstaj ce podczas eksploatacji 
bosmanatu/kapitanatu 
Odpady powstaj ce podczas eksploatacji 
bosmanatu/kapitanatu 

20 01 08 Odpady kuchenne ulegaj ce 
biodegradacji Odpady powstaj ce podczas eksploatacji 

bosmanatu/kapitanatu 
20 01 38 Drewno inne ni  wymienione w 20 01 37 Odpady powstaj ce podczas eksploatacji 

bosmanatu/kapitanatu (np. prace 
konserwacyjne) 

20 01 39 Tworzywa sztuczne Odpady powstaj ce podczas eksploatacji 
bosmanatu/kapitanatu 

20 01 40 Metale Odpady powstaj ce podczas eksploatacji 



EKO-KONSULT 

431 

bosmanatu/kapitanatu (np. prace 
konserwacyjne) 

20 02 01 Odpady ulegaj ce biodegradacji Odpady powstaj ce podczas eksploatacji 
bosmanatu/kapitanatu 

20 02 03 Inne odpady nie ulegaj ce biodegradacji Odpady powstaj ce podczas eksploatacji 
bosmanatu/kapitanatu 

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

Odpady powstaj ce podczas eksploatacji 
bosmanatu/kapitanatu, punktu widokowego 
Odpady powstaj ce podczas sprz tania 

eglugowego i 

cych do gromadzenia nieczysto ci 
cieki sanitarne z budynku 

bosmanatu/kapitanatu 
Powstaj ce odpady powinno si  selektywnie magazynowa  w odpowiednio oznakowanych 

az zaplecza portowego i okresowo 
przekazywa

Odpady komunalne powstawa  b d
 si  b d  tury ci (np. falochrony, punkt widokowy). 

Przewiduje si  usytuowanie koszy na  tras turystycznych oraz w budynku 

Przewiduje si , d  w Porcie Morskim Elbl g. Procedury 
g, wynikaj ce z obowi zuj cego portowego 

planu gospodarowania odpadami, okre

zlecenie Zarz du Morskiego Portu Elbl g Sp. z o.o. 
7.15. ZAGRO ENIA RODOWISKA W SYTUACJACH AWARYJNYCH
7.15.1. Powa ne awarie  

Zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. 2017.519.t.j) powa n
awari ci emisja, po

yst puje jedna lub wi cej 
niebezpiecznych substancji, prowadz ce do natychmiastowego zagro enia ycia lub zdrowia ludzi 
lub rodowiska lub powstania takiego zagro nieniem. 

Analizuj c zagro enia rodowiska wynikaj
eglugowego przez Mierzej  Wi lan  i na rzece Elbl g, uwzgl dniono scenariusze zdarze

awaryjnych, mog  na wody morskie, wody powierzchniowe i wybrze e, 
skutkuj nego rodzaju zagro eniami dla flory, fauny oraz ludzi.  

za  si
b nego rodzaju zdarze  awaryjnych, nast  by  lokalne, 
lub ponadlokalne, zagro enia rodowiska z towarzysz

niejszych zagro e bie Zatoki 
Gda skiej, Zalewu Wi lanego oraz rz. Elbl g nale y zaliczy : 
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 bioakumulacj  oraz ska rodowiska wodnego, w 

ywych (ptaki, ryby, zoobentos i inne), w tym w obszarach Natura 
2000, 

 zagro enie zdrowia ludzkiego, 
 degradacj

Rozlewy olejowe  
Najcz ciej wyst puj cymi zagro eniami nych s

awaryjne rozlewy olejowe. Wielko  zanieczyszcze  olejowych mo na sklasyfikowa  w nast puj cy 

 I stopie ych, niewymagaj ce 
interwencji zewn

ci w ich usuwaniu oraz nie stanowi  du ego zagro enia dla 
rodowiska morskiego. 

 II stopie  (rozlew redniej wielko
egionalnym obejmuj cym 

du 

 III stopie ych maj ce charakter 
nadzwyczajnego zagro enia rodki 
podlegaj ce wi cej ni  jednemu Dyrektorowi Urz du Morskiego. 

idacji w rejonie planowanego 
przedsi wzi cia b d  nale e  wyst pi  podczas prac 

cych, 
cej z budowl  hydrotechniczn , wej cie jednostki na mielizn  oraz 

zatoni cie jednostki. W najgorszym scenariuszu nale y szacowa  skal  zdarzenia polegaj cego na 
zniszczeniu zbiornika z olejem nap dowym oraz uwolnieniem do rodowiska do 100 m3 paliwa. 
Prawdopodobie stwo zdarzenia nale y szacowa du 10-4. 

Uwolniony olej rozprzestrzenia  si  b dzie po powierzchni w zale no ci od jego lepko ci 
tru, stan morza, temperatura. L ejsze 

 si  b d  szybciej tworz sze mog czy  si
Cz przyspiesza ten proces poprzez m.in. 
fotodegradacj  wi kszych cz rodowisku morskim 
mog  powodowa  biodegradacj  substancji olejowych. 

Scenariusze potencjalnych zdarze  awaryjnych zwi zanych z faz  budowy i funkcjonowania 
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  b d  scenariuszami zwi zanymi z 

rozlewami I lub II stopnia. Pierwsza grupa scenariuszy cych dla 
rodowiska morskiego, nie b dzie analizowana. Druga grupa o potencjalnych znacz cych 

cych o skali i zasi gu zagro enia 
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oraz o skuteczno ch. Do najistotniejszych 
cych o bezpo cz nieodwracalnych skutkach 

rozlewu olejowego b d  decydowa
najbardziej wra liwych, wielko ciwo ci oleju, stan morza, 
pr dko  i kierunek wiatru, temperatura (powietrza i wody), ewentualne zlodzenie.  

Miejsca rozlewu mo wa
nast puj co: 

 strefa przybrze na, do 10 km od brzegu Zatoki Gda skiej, 
 strefa brzegowa, do 1 km od brzegu Zatoki Gda skiej, 
 wody Zalewu Wi lanego, 
 Zatoka Elbl ska i rz. Elbl g.  

Rozlew kilkudziesi ciennych oleju nap dowego, w zale no
pogodowych mo e spowodowa  ska  od kilku do kilkunastu 

 b dzie o strategii jego zwalczania, 
mo liwo ci u ycia sprz tu i prowadzenia akcji usuwania zanieczyszczenia. Drugim czynnikiem 
b liwych z przyrodniczego punktu widzenia na 
zanieczyszczenia olejowe. Wielko  rozlewu ma znaczenie wzgl dne. Kilka lub kilkana
sze  daleko 
mniejsze szkody, ni  w uj ciach rzek, estuariach lub strefach przybrze ciwo ci oleju 

, g sto  maj  istotne znaczenie dla planowania i prowadzenia operacji 
ciwo ci 

substancji olejowych zmieniaj  si  znacz co, co w konfrontacji ze stanem morza, warunkami 
meteorologicznymi i innymi czynnikami decyduje o wyborze sposobu i skuteczno ci zwalczania 
rozlewu olejowego.  

b dzie zlodzenie akwenu. 
Ogranicza to zdecydowanie mo liwo  zastosowania wi kszo ci metod i obni a skuteczno
likwidowania rozlewu przy znacznie wy szych kosztach.  

Rozlewy oleju nap dowego w ka
eniem powodowanym w obszarach Natura 2000. W 

 znamiona katastrofy ekologicznej  
Nie przewiduje si  transportu substancji ropopochodnych drog  wodn cz c  Zalew 

Wi lany z Zatok  Gda sk dnego do funkcjonowania 
statku. Ze wzgl du na ograniczon , maksymaln  wielko  jednostek, zanieczyszczenie olejowe 

sytuacjach: 
 w skrajnie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej (sztor  trudne do 

lanym jak i na Zatoce Gda
dewastacj  przyrodnicz  strefy przybrze nej Zalewu lub Zatoki; 
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 w przypadku awarii na Zatoce Elbl skiej i rzece Elbl g i przedostania si  zanieczyszcze  do 
rezerwatu przyrody Zatoka Elbl ska lub rezerwatu Jezioro Dru no. 
Powa na awaria - zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi, 

sowa 
eliminacja turystyki wodnej, rekreacji pla

W transporcie morskim poza substancjami olejowymi (trudno rozpuszczalnymi lub 
nierozpuszczaj cymi si  w wodzie) wyst puje ogromna liczba substancji przewo onych w 

 zosta  zmyte z 
og  dosta  si  do rodowiska w wyniku 

cia albo osadzenia na mieli e 
transportowa nym potencjale szkodliwo ci dla rodowiska innych ni
substancje olejowe. Zdecydowana wi kszo  takich substancji jest rozpuszczalna w wodzie. Nawet 
przy niewielkiej koncentracji w wodzie mo e by  kumulowana przez flor  i faun  morsk , powoduj c 
ich zagro enie lub ich drapie  nie ma 
mo liwo ci okre lenia bezpiecznego limitu bioakumulacji. 

e mo e doj  do gini cia 
cji mo e odbywa  si ej 

ilo ci tlenu. Inne substancje transportowane luzem w przypadku przedostania si  do wody mog
szczelnie pokry  dno, powoduj c zagro enia flory i fauny dna morskiego w tym rejonie. Inne 
substancje w zale no ciwo ci mog  powodowa  zagro enia zdrowia ludzi poprzez 

 i in.  
niczanie ryzyk   

Rozlewy substancji niebezpiecznych, rozpuszczalnych w wodzi nego rodzaju 
awarii mog  mie nicowane skutki rodowiskowe. W 
transporcie morskim stosowane s  procedury oceny zagro e
szkodliwo ci substancji. Przy okre laniu charakterystyki zagro e  bierze si  przede wszystkim pod 
uwag  takie czynniki jak: zdolno  do bioakumulacji danej substancji w rodowisku wodnym, z 
uwzgl nego zagro enia, toksyczno ci 

enia dla ludzkiego zdrowia oraz 
zagro

Ka da z substancji mog cych znale  si  w obrocie morskim ma przypisan  charakterystyk
zagro e . Umo liwia to ocen  ryzyk zwi zanych z ich awaryjnymi uwolnieniami do rodowiska 
morskiego.  

Od 2007 roku w pa stwach UE obowi zuje Postanowienie REACH, ustanawiaj ce przepisy 
dotycz wadzania do obrotu i 
stosowania. Od 2018 roku ka da substancja wprowadzana do obrotu na terenie Unii Europejskiej w 
ilo ci co najmniej 1 Mg b  zarejestrowana przez producenta lub importera w 

 rocznym obrocie co najmniej 10 Mg, 
producenci lub importerzy b d  musieli sporz dza  raport bezpiecze stwa chemicznego, 
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zawieraj cy klasyfikacj  zagro e  stwarzanych przez substancj  i ocen  czy zgodnie z okre lonymi 
ca bioakumulacji i toksyczna (tzw. substancja PBT) lub czy jest 

ca w bardzo du ym stopniu bioakumulacji (tzw. substancja vPvB). Je eli 
substancja zostanie zaklasyfikowana jako PBT lub vPvB raport bezpiecze stwa chemicznego musi 
zawiera  scenariusze nara enia zidentyfikowanych zastosowa  substancji z zaleceniami w zakresie 
monitorowania nara enia i 

Ze wzgl du na charakterystyk  oraz wra liwo  ekosystemu Zalewu Wi lanego oraz rzeki 
Elbl g konieczne b
niebezpiecznych na podstawie procedur oceny zagro e  Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej 
(IMO) oraz charakterystyk bezpiecze stwa chemicznego REACH.      
7.15.2. Awarie i katastrofy budowlane 

Najpowa du na potencjalne skutki dla rodowiska, b d  zdarzenia i 
awarie budowli hydrotechnicznych lub urz dze luzy, powoduj ce niekontrolowany, swobodny 

dzy Zatok  Gda sk  i Zalewem Wi lanym. Odr bnie nale y rozpatrywa  dwa 
przypadki, ze wzgl luz : do Zalewu oraz z Zalewu 
Wi lanego , b d ce konsekwencj lanym. 

skiej do Zalewu Wi luzy, przy 
pr dko
spowodowa  wzrost zasolenia polskiej cz  ma charakter 
orientacyjny, gdy  sytuacja przedstawiona hipotetycznie, charakteryzuje si  znikomym 
prawdopodobie stwem. Konstrukcja i takie 
same wrota od strony Zalewu zabezpieczy wody Zalewu p

cych wzrost zasolenia, zmian
oraz prawdopodobnie niewielk  zmian

lanego do Zatoki Gda skiej w 
luzy jest tak samo w znikomym stopniu prawdopodobny jak

kierunku przeciwnym. Wynika to z przyj tej konstrukcji liwiaj cych jej 
y lanego do Zatoki 

Gda  nale y liczy  si  z nieznaczn  zmian
temperatury i jako

nych Zatoki Gda skiej.    
7.16. O CIA I LIKWIDACJI
 Planowane przedsi wzi cz cej Zalew 
Wi lany z Zatok  Gda sk . Przedsi wzi
architektonicznych, a przede wszystkim morskich budowli hydrotechnicznych. W daj cej si
przewidzie cz ca Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  nie b dzie i nie 
mo e by  zlikwidowana.  
 Nale y podkre li , e planowane przedsi wzi cie spowoduje nieodwracalne zmiany w 
rodowisku naturalnym tzn. przerwanie ci ci Mierzei Wi eglugowy przez Mierzej
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Wi lan d dzie 
mo liwa ze wzgl du na: 
 konieczno  zachowania ci cej do Krynicy 

Morskiej, 
 zabezpieczenie skiej do Zalewu Wi lanego 

(jedna z funkcji bram luzy). 
 Wszystkie konstrukcje hydrotechniczne, drogowe, mostowe oraz architektoniczne b d

nego. W przypadku stwierdzenia 
eglugowego Inwestor 

b  bezpiecze stwa u
instalacji.  
 Ewentualnej likwidacji mo e by  poddany tor wodny. Likwidacja toru wodnego b dzie 

a toru, po ustaniu jego u ytkowania (w tym 
przeprowadzania okresowych prac podczyszczeniowych). Zamulenie toru doprowadzi do 

boko ci i powierzchni przekroju poprzecznego.  
 Nie przewiduje si g, ze wzgl du na 
funkcj  przeciwpowodziow  budowanych konstrukcji. W przypadku podj cia decyzji o ewentualnej 

g nale
rodowisko zwi zane z ewentualn

 umocnie  w fazie realizacji tej inwestycji i 
zwi zane przede wszystkim z powstawaniem du ych ilo cych z 

wymagania formalno-prawne okre l  obowi zuj ce w tym czasie przepisy z zakresu prawa 
budowlanego i ochrony rodowiska. 
 Podsumowuj c nie przewiduje si  likwidacji planowanego przedsi wzi cia w daj cej si
przewidzie ci. Prowadzone w miar  si
wi za  z prowadzeniem prac budowlanych na niewielk  skal . 
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 PRZEDSI WZI

 Ocen o dla 
wzi du na odmienn  lokalizacje mog  powodowa  inne 

 w wariancie Nowy wiat, Takie elementy jak tor wodny przez Zalew Wi lany (na 
cia rzeki Elbl g), sztuczna wyspa oraz przebudowa koryta rzeki 

Elbl g, niezale eglugowego przez Mierzej  Wi lan  w Nowym 
wiecie lub w Skowronkach, b d  powodowa

rodowisko w odniesieniu do 
 stwierdzonych w rozdziale 7 (wariant nowy wiat). Nie opisywano charakteru 

d rodowisko o 
odmiennej wra liwo ci w danej lokalizacji. W przypadku identycznych oddzia  jak w wariancie 
Nowy ponent rodowiska bez 

 wariantu w lokalizacji Nowy 
wiat i Skowronki. 

8.1. W , W TYM NA ZDROWIE I WARUNKI YCIA
eglugowy zlokalizowany jest w wariancie alternatywnym w gminie 

ci Skowronki. Zabudowania K
Rybackich oddalone s eglugowego. Najbli sza 
zabudowa znajduje si  tu  przy planowanym kanale jest to du y o rodek wypoczynkowy  (fot. 8.1.); 
500 m w kierunku wschodnim zlokalizowane s  kolejne budynki mieszkalne.  

Fot. 8.1. O rodek wypoczynkowy bezpo rednio s siadujeglugowym w lokalizacji Skowronki 
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Faza budowy 
eglugowego na mieszka lanej b dzie bardzo 

wiat, z jedn nic , poniewa  w 
bezpo rednim s eglugowego znajduje si  obiekt turystyczny.  
Uci liwo ci dla jego mieszka d  zwi zane z bezpo

arowych. 
rednie dotycz ce zwi kszenia uci liwo cych z 

o wzi cia b d  analogicznie jak 
wariancie Nowy wiat, przy czym obejm  dodatkowo miejscowo  Skowronki. 

zane z przebudow  rzeki Elbl g b d  takie same jak opisane w 
rozdziale 7.1. 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

1
1
1

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2

Wra liwo rodowiska
Du a/ 5

cznie 14

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Faza funkcjonowania 
d  identyczne jak w 

przypadku lokalizacji Nowy wiat, za wyj tkiem ci rodek 
dzie s eglugowym. Mo liwe jest, e w wyniku 

eglugowego utraci on walory turystyczne i straci mo liwo  funkcjonowania. Mo e 
jednak sta  si czaj
eglugowy. 

Rod
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

1
1
1

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2

Wra liwo rodowiska
Du a/ 5

cznie 14

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Nale y podkre li , e w fazie funkcjonowania prognozuje si
ycia ludzi 
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8.2. ZAGRO ENIA ZWI ZANE Z MO LIWO CI CI AMUNICJI ORAZ 
SZCZ II WOJNIE WIATOWEJ

d  jednakowe jak w przypadku wariantu Nowy wiat 
opisanego w rozdziale 7.2. 
8.3. W

eglugowego 
cz cego Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  b dzie taki sam niezale enie od przyj tej lokalizacji 

eglugowego. 
8.4. W
8.4.1. Strefa brzegowa Mierzei Wi lanej od strony Zatoki Gda skiej 
Faza budowy 

W fazie budowy wyst pi estora 
ni  si  natomiast obj to

ei Wi
Mierzei i Zatoce Gda skiej. Wst pnie oszacowano, e b 3 (w wariancie Nowy 

wiat jest to ok. 1,5 mln m3).   
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

1
oterminowe (3)/(2)/(1)          1

3
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1
Wra liwo rodowiska

Du a/ 1
cznie 11

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Faza eksploatacji  
lanej od strony Zatoki Gda skiej w rejonie 

eglugowego w Skowronach pokazano na rys. 8.1. Po wybu
cych wej eglugowego w Skowronkach nast pi akumulacja brzegu po 

przyrost brzegu po 10 latach w s cofni cie 
brzegu w s brzegowych zmian po 10 

nieniu od Nowego wiata, zmiany brzegowe w 
s d
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enia linii brzegowej w Skowronkach po 10 latach 
nia i ruchu rumowiska dla inwestycji pod nazw

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk sku 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

1
3
3

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 1

cznie 13

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

 brzegow  Zalewu Wi lanego  
Faza budowy   

eglugowego nie b dzie mie
ny Wysoczyzny Elbl skiej jak i od strony 

Mierzei Wi lanej454. Mo na przypuszcza , 
rumowiska Zalewu Wi lanego w rejonie Skowronek nie b dzie znacz ce, podobnie jak w przypadku 
wariantu Nowy wiat. 

lanym i rzece Elbl g konieczne 
b 3  by
sztucznej wyspie zaprojektowanej do tego celu w centralnej cz ci Zalewu Wi lanego. Poniewa  tor 
wodny na Zalewie Wi kszy si

 obj to 3 wiat. 
                                               454 Boniecka 2009, Pawelec 2015, 2016 
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Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

1
1
2

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2

Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 13

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Faza eksploatacji  
 brzegow  b dzie zwi zane z budow

konstrukcji stanowiska oczekiwania przed wej ciem do luzy. Falochrony b d
b Zalewu Wi lanego (w przypadku Nowego wiatu jest to 200 m), na szeroko

170 m. Trudno oszacowa  czy tak du imu pr
 trudne obecnie do prognozowania, jednak z 

du ym prawdopodobie stwem mo na powiedzie , e b d  podobne jak w przypadku wariantu 
Nowy wiat. Nale y jednak pokre li , biej w Zalew 
Wi lany ni  w przypadku wariantu Nowy wiat, jednak trudno przewidzie  czy spowoduje to 

Dla wariantu Nowy wiat Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w 
Gda  dotycz c  brzegow  Zalewu 
Wi lanego. Zlecenie to nie obejmuje wariantu Skowronki, poniewa
na Projektem Budowlanym dla wariantu Nowy wiat. Obejmuje natomiast sztuczn  wysp

j
gowej Mierzi Wi lanej. 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               1

2
(3)/(2)/(1)          3

2
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2
Wra liwo rodowiska

Du a/ 3
cznie 14

dzie klasyfikowane jako: 
7-11 12-16 17-21

Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce
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8.5. W (JCWPD) 
8.5.1. Mierzeja Wi
 W zasi  uj

ci455:  
RO .6341.41.2013 z dnia 16.12. 

2013r.) w Przebrnie, 
 oraz na cele gospodarcze (nr 

RO .6341.41.2013 z dnia 16.12.2013 r.) w Przebrnie,  
RO -6223/17/2003 z dnia 

01.10.2003 r.) w Krynicy Morskiej 
-6223/3/2007 z dnia 19.09.2007 r.) w Krynicy 

Morskiej. 
 Uj ciem zlokalizowanym najbli est 
uj cie wody pitnej na terenie specjalnym w Skowronkach. Brakuje obecnie danych na temat 
wielko ci poboru wody z tego uj
2009 r.). Prawdopodobnie uj cie to nie jest eksploatowane poniewa  99% gminy Sztutowo jest 
zwodoci gowane i zasilane przez Centralny Wodoci g 
zlokalizowane jest uj cie w K tach Rybackich, jednak obecnie nie jest ono eksploatowane.  
 Na analizowanym terenie mog  si  znajdowa  inne uj cia wody nieposiadaj ce 
uregulowanego stanu formalno-prawnego (pozwolenia wodnoprawnego) lub uj cia wykorzystywane 

Faza budowy 
 Mo na przyj , e zaproponowana przez Projektanta technologia budowy ka
eglugowego wraz ze luz  nie b

 powodowa
 na warunki gruntowo-wodne przy zachowaniu odpowiedniego standardu 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

1
1
2

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 13

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

                                               455 Portal RZGW GeoSMoPR - www.smorp.pl, czerwiec 2017 r. 
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Faza funkcjonowania 
 Bior c pod uwag  obecn  lokalizacj  uj  wody podziemnej i prognozowan  szeroko  klina 

runki eksploatacji uj  wody podziemnej. 
mian jako ci wody w s

eksploatacji, w celu zebrania informacji o ewentualnych 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               1

1
          3

2
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1
Wra liwo rodowiska

Du a/ 3
cznie 12

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

mog ce spowodowa ym zasi gu 

8.6. W ZALEWU WI LANEGO
Faza budowy 

d
toru wodnego w wariancie Skowronki jest wi
b dzie wi d  podobne. 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

3
re 1

1
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2
Wra liwo rodowiska

Du a/ 5
cznie 16

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce
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Faza funkcjonowania 
d  analogiczne w obu wariantach, z nieznaczn

nic  na niekorzy szym torem wodnym, a co za tym idzie 
konieczno ci kszej obj to ci urobku z 
prac podczyszczeniowych. Ocenia si ,  b d  jednak podobne w 
obu wariantach. 

jego waga
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3

2
2
1

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           2

Wra liwo rodowiska
Du a/ 5

cznie 16

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

8.7. W ELBL G
 Elbl g b dzie w obu wariantach jednakowy. Zlokalizowanie kana

eglugowego w rejonie Skowronek lub Nowego wiatu nie b dzie w 
o na rzece Elbl g. 

8.8. W NATURA 2000 
lany 

d  analogiczne jak w przypadku wariantu 
Nowy wiat opisanego w rozdziale 7.8. Nie przewiduje si  znacz
na przedmioty ochrony obszaru, natomiast, podobnie jak w wariancie Nowy wiat mo liwe jest 
wyst

gowych przebywaj cych w ostoi w okresie migracji i zimowania) z innymi 
przedsi wzi tla 
Ptaki l gowe b d ce przedmiotem ochrony obszaru 

dzie najsilniej i bezpo
l pnych siedlisk w obszarze. 

dzie po
okarmowych w okresie prac 

utrzymaniowych. 
Faza budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)              3

2
3
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3
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1
Wra liwo rodowiska

Du a/ 1
cznie 14

Faza funkcjonowania 
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)              1

          2
2
2

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 1

cznie 10

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Ptaki niel gowe b d ce przedmiotem ochrony obszaru 
ci siedlisk 

erowiskowych i czasow  utrat ksploatacji 
toru wodneg do Elbl  b dzie identyczny jednak o znacznie mniejszym 
nasileniu. Prognozuje si  natomiast mo liwo  znacz

ci rozwojem turystyki wodnej 
i zwi kszonej presji na stref  brzegow  (zabudowa turystyczna, przystanie, k pieliska, 
wypo
Faza budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)              3

2
3
2

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1

Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 15
Faza funkcjonowania

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)              3

          3
erminowe (3)/(2)/(1)          2

2
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1
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Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 15

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

lany i Mierzeja Wi lana 
Analizowany obszar Natura 2000 obejmuje siedliska wodne (Zalew Wi lany i estuaria) oraz 

siedliska l dowe Mierzei Wi lanej. Ochron  obj te s  gatunki, zwi zane z tymi siedliskami. 
W maju 2018 roku do SDF dla obszaru PLH280007 wprow

 dla tego obszaru w 2014 roku. 
nowe, mi dzy innymi odnosz ce si  do 

zasiegu i rodzaju siedlisk l dowych obj tych ochron  oraz zmiany w przedmiotach ochrony (dodano 
mi dzy innymi koz ank
planowanego przedsi wzi cia na ten obszar. 
 Realizacja planowanego przedsi wzi cia spowoduje ingerencj  w nast puj ce siedliska: 

- 1130 Estuaria, 
- *1150-1* Zalewy, 
- 1210 Kidzina na brzegu morskim 

- *2130 Nadmorskie wydmy szare, 
- 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich. 

1130 Estuaria. dzie taki sam jak w wariancie Nowy wiat.  
*1150-1 Zalewy. wi kszy ni  w 

wariancie Nowy wiat, poniewa  powierzchnia nara onego siedliska b dzie wi ksza ni  w 
przypadku wariantu Nowy na podzieli
na: (1) straty bezpo redni - powierzchnia ro linno ci wodnej obj ta 
zm tnieniem. W wyniku realizacji toru wodnego dojdzie d linno ci 
szuwarowej o powierzchni 2,25 ha w cz ci brzegowej przylegaj cej do Mierzei Wi lanej. 
Ro linno  szuwarow  tworz  identyfikatory fitosocjologiczny siedliska z klasy Phragmitetea: 
szuwar trzcinowy Phragmitetum communis, szuwar w Typhetum angustifoliae
pasy oczeretu Scirpetum lacustris. Ro linno  zanurzona wyst
si Najadetum marinae
Potametum pectinati, rogatka sztywnego Ceratophylletum demersi
Myriophylletum spicati. Ponadto spotyka si Charetum asperae

Ro linno  wodna wyst ci ok. 1 745 m. Ro linno
zanurzona znajduj ca si  na torze wodnym zajmuje powierzchni  26,8 ha, co stanowi  0,088% 

pie budowy toru wodnego dojdzie do 
zniszczenia ro linno ci wodnej (zdefiniowanej jako identyfikator fitosocjologiczny siedliska) o 
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powierzchni 29,05 ha, co stanowi 0,095% powierzchni siedliska. Jest to warto  cztery razy wi ksza 
ni  wariancie Nowy wiat.  

Tabela 8.1 Ilo  na  priorytetowe siedlisko **1150-1 
Powierzchnia

[ha] 
obszaru Natura 2000 

[%] 
Bezpo rednie 

Ro linno  wynurzona/szuwary456  2,25 0,007 
Ro linno  zanurzona457  26,8 0,088 

cznie 29,05 0,095
Po rednia 

Ro linno  zanurzona obj ta potencjalnym zm
faza funkcjonowania 

61,67 0,202

redni, obj ty zm tnieniem obejmie 61,67 ha ro linno ci zanurzonej458, co stanowi 
0,202% powierzchni siedliska w obszarze Natura 2000 PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja 
Wi lana.    

rodowisko b dzie zwi zane z u ytkowaniem 

chronione siedlisko *1150-1 szacuje si  na min. 50 lat459, dzie nat enie 
bianie toru wodnego. Przy ruchu du ych 

jednostek o zanurzeniu 3-4 m mo e dochodzi
dna Zalewu Wi lanego. W rezultacie mo e to spowodowa  wzrost m tno ci wody i pogorszenie 

wietlnych dla ro linno dzie umiarkowanie znacz ce i 
okresowe o zasi gu lokalnym. Funkcjonowanie przedsi wzi cia nie b  negatywnie na 
ro linno  szuwarow  stanowi c  kluczowy element struktury siedliska *1150-1.  

Podsumowuj c, ocenia si  znacz wzi cia w 
wanie w fazie funkcjonowania.  

Siedliska l dowe 
Przyjmuje si ,  na chronione siedliska l dowe 

Mierzei Wi lanej w zasi gu przestrzennym wariantu Skowronki na etapie budowy i funkcjonowania 
b d  identyczne jak dla wariantu Inwestora (por. rozdz. 7 nice b d
powierzchni strat bezpo  2000 
PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana (tab. 8.2). Siedlisko 1210 w obszarze PLH280007 
Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana zajmuje powierzchni  9,18 ha i charakteryzuje si  ocen
C.  Siedlisko 2110 w obszarze PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana zajmuje powierzchni

                                               456 y_wynurzone.shp, wykonanej na potrzeby projektu "Badanie dna polskiej cz ci 
Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk sk 2010. 457 ny_zanurzone.shp, wykonanej na potrzeby projektu "Badanie dna polskiej cz ci 
Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk sk 2010. 458
459 Pawelec 2016, Prognoza droga wodna 
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6,79 ha i charakteryzuje si  ocen  C (projekt zmian SDF460), strata bezpo rednia wyniesie 
zaledwie 0,01 ha.   

rednie w chronionych siedliskach l dowych oraz ocena istotno
Siedlisko Ocena znacz cych negatywnych 

Faza budowy Faza 
funkcjonowania 

1210 Nieznacz ce Nieznacz ce 
2110 Nieznacz ce Nieznacz ce 
2120 Nieznacz ce Nieznacz ce 
*2130 Nieznacz ce Nieznacz ce 
2180 Nieznacz ce Nieznacz ce 

ektu zmian SDF; (2)  Ocena znacz : 

Ichtiofauna i inne gatunki b d ce przedmiotem ochrony w obszarze PLH280007 
y stwierdzi , e w wariancie Skowronki 

nast ksza ingerencja w siedlisko wykorzystywane przez koz
ro linno ci podwodnej. Prognozuje si  w zwi zku z tym mo liwo  wyst pienia znacz cego 

anki pozostaje w analizowanym wariancie taki 
sam, poniewa  siedliska kozy zlokalizowane s  w uj ciowym odcinku rzeki Elbl g, czyli na odcinku 

d cych przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000 
d  takie same jak w Wariancie Nowy wiat. 

 na przedmiot i cele ochrony w obszarze PLH280007 
Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana 

onych siedlisk spo
wymienionych w SDF obszaru PLH280007. Zidentyfikowano ce w fazie 
budowy (siedlisko *1150-1), 1 umiarkowane (na siedlisko
nieznacz cych. Ponadto nast pi utrata stanowiska lnicy wonnej stanowi cej przedmiot i cel ochrony 

cznie realizacja przedsi wzi cia spowoduje straty bezpo rednie na najcenniejszych 
 4-krotnie wi kszej ni  w przypadku wariantu 

Nowy wiat.  
W fazie funkcjonowania nie stwierdzono znacz . 

 nieznacz cych i 1 ocen  umiarkowan . 

                                               460 Projekt zmian Standardowego Formularza Danych dla obszaru Natura 2000 PLH280007 Zalew Wi lany i 
Mierzeja Wi lana (wersja 04.2018 r.).  
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Bior c pod uwag  rodzaj i skal  przedsi wzi stkowych 
y stwierdzi , e najbardziej zagro onym 

elementem w obszarze PLH280007 b
niki kardynalne siedliska b dzie podobny jak opisano w rozdz. 7.8.2. Dla 

wariantu Skowronki prognozuje si  wi ksz  ingerencj sza powierzchnia 
ro linno ci podwodnej i szuwarowej oraz wi rednie. Ponadto, realizacja 
tego wariantu spowoduje utrat  stanowisk ramienic Characea
stanowisk  ramienicy zagi tej Chara connivens461.  

Prognozuje si  mo liwo  wyst pienia znacz
ank , podobnie jak w wariancie Nowy  

wariancie Nowy wiat). 
Faza budowy 

Rodzaj od
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3 

2 
 3 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 17
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1  
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               1 

           2 
2 

 2 
Zasi g przestrzenny 

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 12

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

                                               461 Brzeska i in. 2015 



EKO-KONSULT 

450 

8.9. W LINY, ZWIERZ TA, GRZYBY I SIEDLISKA

dzie analogiczny jak w wariancie Nowy eli 
chodzi o rodzaj i skal liwo
opisano w rozdziale 7.9.1. 

Grzyby wielkoowocnikowe 

o szeroko
onych znajduj cych si  w rejestrach 

 2012). 
Badany teren charakteryzuje si  bogat norodn  biot norodno ci 

norodnej dendroflory. Nie stwierdzono wyst tych ochron
prawn wzi cia na mykobiot  b d  nieznacz ce. 
Porosty 

dzie zwi zane z fizyczn  utrat  siedliska 
w Corniculario-Cladonietum mitis 

rozwini
przylegaj cych bezpo rednio do zbiorowisk le nych. W lokalizacji Skowronki  stwierdzono 
wyst tych ochron : paw nica drobna Peltigera didactyla i paw nica 

Peltigera hymenina. Szacuje si , e straty bezpo
nie przekrocz cznej powierzchni 0,1-0,2 ha. Ze wzgl du na wyst

wanie znacz ce, natomiast etapu 
funkcjonowania, jako nieznacz ce. 
Faza budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

 1 
  1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 12
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                1 

            1 
 1 

  1 
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Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 9

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Gatunki ro ogacyjnych 
Lnica wonna Linaria odora  

Ro czniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG i SDF obszaru (SDF). 
ego gatunku znajduj  si  w rejonie 

wariantu Piaski oraz w Przebrnie i Skowronkach462. W Piaskach stwierdzono wyst powanie tego 
cznie 170 p puj

Mo na przyj , e w przypadku najbardziej niekorzystnego przebiegu k eglownego, 
one skrajnie nie zostanie 

 monitoringowych Linaria odora przeprowadzonych przez GIO , 
populacj  tego gatunku dla Mierzei Wi

Przed realizacj  etapu budowy nale y wykona  przeniesienie (transplantacj ) w inn
lokalizacj  na Mierzei Wi lanej. Metodyk y ustali  ze 
specjalist  botanikiem 

W poni ro lin naczyniowych i 
eglugowego Skowronki, wraz z ich ocen

liczebno ci populacji. 
Tabela 8.3. Wykaz zagro

w wariancie lokalizacyjnym Skowronki, wraz z ich ocen  liczebno ci populacji 

ska 

1. arcydziegiel litwor 
nadrze ny 

Angelica archangelica subsp. 
litoralis 

2. turzyca piaskowa Carex arenaria 
3. ramienica szorstka Chara aspera 
4. ramienica zagi ta Chara connivens 

Ceratophyllum submersum TWZ 1 I VU - 
6. konwalia majowa Convallaria majalis 
7. kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine MW 1 I - - 
8. kruszyna pospolita Frangula alnus 

                                               462 , mat. niepubl. PKMW, inwentaryzacja do projektu planu ochrony PLH280007 
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9. kostrzewa poleska Festuca polesica MW C III VU - 
10. taj a jednostronna Goodyera repens MW 3 III 
11. bluszcz pospolity Hedera helix 
12. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium 
13. groszek nadmorski Lathyrus japonicus ssp. maritimus MW C IV VU - 

Lycopodium annotinum 
dzisty Lycopodium clavatum MW   - - 

16. jezierza morska Najas marina TWZ C IV - - 
Nymphaea alba 

18. paw nica drobna Peltigera didactyla 
19. paw Peltigera hymenina 

ca Salvina natans TWZ, TWE 
21. solanka kolczysta Salsola kali MW 1 I - - 

ci le chronionych 5
 danych niepublikowanych autora   

Obja ciu p rednio 
liczny (do 500 p
p ci
gatunek wymieraj cy-krytycznie zagro rem 
wyst ony na wygini
nara ony na wygini rem wyst powania. Lokalizacja: 

lanym. 
lin obj tych ochron  cz ciow  nale y wyst pi  z 

ciwego terytorialnie organu o wydanie zezwolenia na odst
lin obj tych ochron : 

1. turzyca piaskowa Carex arenaria i kruszyna pospolita Frangula alnus gatunki wyst puj ce 
bardzo licznie. 

2. konwalia majowa Convallaria majalis puje bardzo licznie. 
3. bluszcz pospolity Hedera helix
4. kocanki piaskowe Helichrysum arenarium cych po kilka-kilkana cie 

Lycopodium annotinum ce do kilkuset p
Nymphaea alba

tych ochron : arcydziegiel litwor nadbrze ny Angelica 
archangelica subsp. litoralis, ramienica szorstka Chara aspera, ramienica zagi ta Chara connivens, 
taj a jednostronna Goodyera repens ca Salvinia natans, paw nica drobna 
Peltigera didactyla i paw Peltigera hymenina  przewiduje si  przeniesienie 
(transplantacj ) w inne  lokalizacje na Mierzei Wi lanej i Zalewie Wi lanym. Metodyk ; termin i 

y ustali  ze specjalist  botanikiem. 
Najwi nice mi dzy wariantami dotycz

W wariancie Skowronki stwierdzono wyst
wyst puje w wariancie Nowy wiat. 
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, w tym na gatunki zwierz t obj te ochron ,  
 l dowej cz ci Mierzei Wi lanej i szuwaru 

W zwi zku z konieczno ci  obszarze 
siedlisk le
b ejmie 33 gatunki i minimum 100 
par/ piewaj y zaliczy  perkoza 

dzia niemego w liczbie 1 pary. Oba wymienione gatunki nale  do 
kszo

utrata siedlisk nale  do pospolitych i licznych w skali kraju463.  

gowych stwierdzonych w obszarze w wariancie Skowronki 

                                               463 Chodkiewicz 2015 
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silniejsze na ptaki zwi zane z szuwarem trzcinowym i gatunkami b d cymi przedmiotami ochrony 
obszaru ptasiego Natura 2000. 

Nale , e strefa po zku z pojawieniem si  strefy 
przej ciowej mi dzy siedliskami le nymi a otwartymi mo e dotyczy  wi kszej ilo
jednak w tym przypadku zmiany nie b d  na ornitofaun  lokalnych populacji. 

bezpo i 
Lp.  Gatunek Liczba par w obszarze 

bezpo
1 Zi ba Fringilla coelebs 18 
2 wistunka le na Phylloscopus sybilatrix 11 
3 Piecuszek Phylloscopus trochilus 9 
4 Kapturka Sylvia atricapilla 6 
5 Strzy yk Troglodytes troglodytes 5 
6 Bogatka Parus major 4 
7 Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 4 
8 Pierwiosnek Phylloscopus collybita 4 
9 Zniczek Regulus ignicapilla 4 
10 Kos Turdus merula 3 
11 piewak Turdus philomelos 3 
12 Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus 3 
13 Dzi y Dendrocopos major 2 
14 Dziwonia Carpodacus erythrinus 2 

Fulica atra 2 
Regulus regulus 2 

17 Potrzos Emberiza schoeniclus  2 
18 Brz czka Locustella luscinioides 1 
19 G siorek Lanius colurio 1 

d  niemy Cygnus olor 1 
Acrocephalus palustris 1 

22 Modraszka Cyanistes caeruleus 1 
ny Regulus regulus 1 

24 Pieg a Sylvia curruca 1 
25 Rokitniczka 

Acrocephalus 
schoenobaenus 1 

26 Rudzik Erithacus rubecula 1 
27 Sikora uboga Poecile palustris 1 

Luscinia luscinia 1 
Periparus ater 1 

30 wiergotek drzewny Anthus trivialis 1 
31 wierszczak Locustella naevia 1 
32 Trzciniak Acrocephalus arundinaceus 1 
33 Turkawka Streptopelia turtur 1 
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Na etapie funkcjonowania nale y oczekiwa e obszar l dowy zostanie zdekolonizowany 
gowych, lecz nie b d

Faza budowy 
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3 

 3 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 13

Faza funkcjonowania 
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               3 

rednioterminow 3 
 2 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)           1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 12 

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

yst pi  znacz ce negatywne 
lanej.   

 w obr
inwestycyjnego jest zbie ozdziale 7.8.4 

ych wariantach na populacje 
l gowe i migruj ce nale y uzna , nice s  nieistotne i oba warianty s ne w aspekcie 

e 
realizacja w wariancie Skowronki wymaga wylesienia mniejszego obszaru le
wariantem Nowy wiat), a co si  z tym wi

nica w ilo ci 40 par, zwykle bardzo licznie wyst puj
z kolei realizacja w obszarze szuwaru spowoduje znacznie wi kszy ubytek cennych siedlisk 
zasiedlanych przez przedmioty ochrony obszaru. Na pozost e si  z 
identycznymi obci  osobniki i grupy 
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W zwi zku z powy szym, na bazie zgromadzonych danych i po ich analizie uznano 
dne.   

 w tym na gatunki u ytkowe 
estycji oraz analiza 

 na ichtiofaun  znajduje si  w rozdziale 7.8.4. Dla wariantu Skowronki, 
podobnie jak dla wariantu Nowy wiat, wyst pi znacz anki (ze 
wzgl du na identyczny zakres zmian siedliska w rzece Elbl dzie jednak 
silniejsze ze wzgl du na zaj cie wi kszej powierzchni siedliska (strefa ro linno ci zanurzonej i 

 dla wariantu Skowronki przewiduje si
czny ubytek tych siedlisk w Zalewie na poziomie 2,1%  (ro linno  zanurzona) i 1,1% (ro linno

szuwarowa). Znaczny ubytek siedlisk, przede wszystkim p linno ci zanurzonej oraz 

y si  na znacz  dla tego gatunku. Faza 
budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)              3

3
(3)/(2)/(1)           

3
dtwarzalne/Odwracalne (3)/(2)/(1)          3

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)        2

Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 18
Faza funkcjonowania 

a i jego waga
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)              1

3
(3)/(2)/(1)           

1
    2

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)        2

Wra liwo rodowiska
Du a/ 3

cznie 13

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Jak wykazano w powy na etapie 
budowy oceniono jako znacz ce, z du ym nat

 w przedziale warto ci znacz cych, jednak z mniejszym 
nat  z du ym nat eniem znacz cego 

anki oraz z wyst pieniem znacz
kozy w obszarze Natura 2000 PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana. 
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czenia Zalewu Wi lanego z Zatok  Gda sk  na ssaki 
morskie w wariancie Skowronki b dzie takie samo jak w wariancie Nowy wiat. Nie zidentyfikowano 
adnych znacz

inwestycji w obr bie przedstawionej grupy zwierz
 znajduje si  w rozdziale 7.9.3. 

dowe 
estycji oraz analiza 

 na ssaki l dowe znajduje si  w rozdziale 7.9.3.  
Nie odnotowano wyst gro onych 

w skali Polski lub Europy, s  to w wi kszo ci kraju464. Do
licznie notowana, obj t  ochron

wiadczy to o niewielkim znaczeniu 
omawianej lokalizacji dla tego gatunku. Powierzchnia  wysok ci , przy 

tego adn  form  ochrony. W siedlisku lasu 
mieszanego stwierdzono w Skowronkach najwi ksz  liczb szy wska nik 

gn nie najwy sz  warto  ze wszystkich badanych siedlisk, 
 najwi ksz  liczb szym 

wska norodno ci. Powierzchnia ta cechuje si
siedliskami. Fizyczna likwidacja siedlisk, a tak e zagro enie zwi zane ze miertelno ci  na 

 wy szymi ni  w Nowym wiecie stratami, cho
pospolitych, spotykanych licznie w innych cz ciach regionu i kraju. Odnotowano najni sz  spo

norodno rednich i du sz
liczb

rednich i du
Ocenia si , e spo  planowanego przedsi wzi cia na ssaki 

l dowe, najwi kszym b si
du ych i trasie 
migracji zwierz ta te s  zmuszone do pokonywania naturalnych barier, jakimi mog  by  szerokie 
rzeki. W przypadku niniejszego przedsi wzi

 wyj 465 uwzgl dniono jednak 
ten problem, projektuj c przej cia ze zniwelowanym k tem nachylenia brzegu. W zwi zku z tym 

, e nie jest znacz ce.  

                                               464
465 Koncepcja realizacyjna, Tom II, Teczka 3 
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Faza budowy 
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

 1 
  1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 11
Faza funkcjonowania 

nia i jego waga
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

            1 
 3 

  2 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 12

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Jak wykazano w powy szej analizie, w fazie budowy nie wyst pi  znacz ce negatywne 
 w przedziale 

warto ci granicznej. 

estycji oraz analiza 
 planowanej inwestycji na nietoperze znajduje si  w rozdziale 7.9.3.  

Powierzchnia w Skowronkach charakteryzuje si  najwy szymi walorami w aspekcie 

transekcie wyra nie wy sz  aktywno niejszym 

rednio wra  do grupy wra liwych. 
Nale y mie  jednak na uwadze, e s  to zwierz ta regularnie si  przemieszczaj ce, o du ych 

zane ci le z jedn  lokalizacj . w okolicach Skowronek chwytano w karmi ce 
samice karlika wi kszego, co dowodzi mo liwo ci istnienia w tej lokalizacji schronie  kolonii 
rozrodczych.  
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Faza budowy 
Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

 1 
  2 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 15
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

            1 
 2 

    2 
Zasi a

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 11

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Jak wykazano w powy owy nie 
wyst pi  w przedziale warto ci umiarkowanych.  

  
estycji oraz analiza 

 planowanego przedsi wzi cia na herpetofaun  znajduj  si  w 
rozdziale 7.9.3. 

wzi cia na herpetofaun  w wariancie Skowronki 
b dzie takie samo jak w wariancie Nowy wiat. Nie zidentyfikowano adnych znacz co 

westycji w obr bie 
przedstawionej grupy zwierz t.  

gowce l dowe 
estycji, a tak e wykazanych dla 

Mierzei Wi lanej w danych literaturowych oraz analiza przewidywany  planowanego 
przedsi wzi cia na bezkr gowce l dowe znajduj  si  w rozdziale 7.9.3.  

Powierzchnia w Skowronkach cechuje si  stosunkowo wysokimi walorami w aspekcie 
bezkr tym silnie zagro one. Liczebno
wszystkich bezkr niszczone zostan
siedliska wykorzystywane przez wyst puj ce tu do  licznie cenne gatunki. Jeszcze wi kszy 
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izolacj o w rozdziale 7.9.3. 
Faza budowy 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

 1 
  2 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 12
Faza funkcjonowania 

Neutralne/Negatywne (0)/(1)  1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)                3 

            2 
 2 

  2 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)            1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 12

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

Jak wykazano w powy jonowania 
wyst pi

 planowanego przedsi wzi cia na makrozoobentos 
znajduj  si ia b d  takie same jak w 
wariancie Nowy wiat. 

norodno  biologiczn   

nale y stwierdzi , sze walory spo

w kryterium ilo ciowym (tab. 6.31), natomiast w kryterium jako
po  Piaski).  

W aspektach migracyjnych i korytarzy ekologicznych realiza lanej, 
bez wzgl  fragmentu l du ograniczonego 
wodami Zatoki Gda skiej, Cie
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przegrodzonej zabudow
Federacj  Rosyjsk  w rozdziale 7.9.3. W wariancie 
Skowronki przewiduje si Nowy wiat. 
8.10. W

dzie mniejszy ni  w wariancie Nowy wiat, poniewa  w 
przypadku tego wariantu przedsi wzi cie nie koliduje ze stanowiskiem archeologicznym. 

d  analogiczne jak wariancie Inwestora. 
Faza budowy 

waga
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               1 

(3)/(2)/(1)           
1 

 1 
Zasi

Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)          1 
Wra liwo rodowiska

Du a/
cznie 7

Faza funkcjonowania 
Neutralne/Negatywne (0)/(1) 1 
Bezpo rednie/Po rednie (3)/(1)               1 

           1 
(3)/(2)/(1)           

1 
 1 

Zasi
Regionalny/Ponadlokalny/Lokalny (3)/(2)/(1)          1 

Wra liwo rodowiska
Du a/

cznie 9

7-11 12-16 17-21
Nieznacz ce Umiarkowane Znacz ce

8.11. W
w wariancie Skowronki 

ono si  metod  analogii. W rozdziale 7.15 wykazano, e wielko
krajobrazie b dzie taka sama jak w wariancie Nowy wiat.  
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LOKALIZACYJNYCH 
9.1. P RODOWISKA

wany, jednak nale y pami ta , e w 
bezpo rednim zasi  si  w wariancie Skowronki 
zabudowania o liwo ci zwi zane z budow  spowoduj
okresow  utrat redni s siedztwie lokalizacji Nowy wiat nie 
wyst puje adna zabudowa mieszkaniowa i wypoczynkowa. 

rednie na ludzi b d  pozytywne (w obu 

oprzez nadanie warto ci liczbowej dla 
 P wskazuj ce, e jednocze nie wyst pi 

lanej od strony Zatoki Gda skiej  
 brzegow  Mierzei Wi lanej od strony Zatoki Gda skiej w fazie budowy b dzie 

analogiczny w obu wariantach, mimo, e w wariancie Skowronki prognozuje si  mniejsz  obj to
n m3). Zagospodarowanie tego typu 
Zalewu Wi lanego); mo e on by

wywieziony na klapowisko na Zatoce Gda skiej, wykorzystany do zasilania pla  na Mierzei Wi lanej 
 Urz du Morskiego, realizuj cych 

nice wyst puj   podczas funkcjonowania, poniewa  w wariancie Skowronki 
prognozuje si  strony Zatoki Gda skiej. Nie 
b d  Nowy 

wiat prognozuje si  praktycznie niewielkie zmiany linii brzegowej ocenione jako nieznacz ce. 
lanej od strony Zalewu Wi lanego 

 Podczas budowy i funkcjonowania zidentyfikowano podob
wariantach. Wynikaj  one z budowy nowych konstrukcji hydrotechnicznych na Zalewie: 

ramach budowy toru wodnego na 
Zalewie Wi lanym w wariancie Skowronki obj to ksza o 

3 biej w  Zalew Wi
ce w obu wariantach, ze wzgl du na 

skal lanego na etapie budowy. Podobna ocena dotyczy etapu 
funkcjonowania. 
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 W obu wariantach prognozuje si
Wi lanej na etapie budowy. Oceniono je jako umiarkowanie negatywne, poniewa  roboty ziemne i 
czerpalne na du
wodnych, na terenie s siaduj cym z inwestycj
podziemne Mierzei Wi lanej uznano za nieznacz ce w wariancie Nowy wiat i za umiarkowane 
negatywne w wariancie Skowronki. Podwy szenie oceny w wariancie Skowronki  wynika z bliskiego 
s siedztwa zabudowa ych mog
na zabudowania w bezpo rednim s

lanego 
lanego faz budowy i funkcjonowania b dzie analogiczny w obu 

wariantach. Prognozuj  si  wyst  umiarkowanie negatywnych o zasi gu 
ponadlokalnym. Podczas budowy zwi zane jest z intensywnymi robotami czerpalnymi na Zalewie, 
przy czym w wariancie Skowronki b d  one wi ksze poniewa szy o 1,4 km. 
 Podczas funkcjonowania toru wodnego negatywne umiarko

 konieczno biania toru wodnego, przy czym oszacowanie obj to ci urobku z 
podczyszczania w ci gu np. najbli szych lat jest bardzo trudne do prognozowania (zale y od 

 rozbie ne; 
 mo liwo  wprowadzenia z 

enie to jest realne, jednak 
bardzo trudne do oszacowania  i jednocze nie mo liwe do ograniczenia poprzez 

g 
g nie dotyczy wariantowania, poniewa  niezale enie od 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  na rzek  Elbl g b dzie 
taki sam. 
  W fazie budowy zidentyfikowano mo liwo  wyst pienia znacz cego negatywnego 

zanego z robotami czerpalnymi. W raporcie zaproponowano metody 

  Podczas funkcjonowania mog  wyst pi
Elbl g zwi ane s  obecnie du e ilo ci 
zwi du na zmian  hydrauliki cieku skutkuj c  wi kszymi wlewami 

 stanu czysto
 dotyczy zanego 

ksza si  wtedy ryzyko przedostania si
nych zanieczyszcze
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stwierdzono znacz cych negatywnych 
 na ptaki l gowe stanowi

 podobne. W obu wariantach stwierdzono 
natomiast mo liwo  wyst pienia znacz cego z 
mo liwo tl

 Bior c pod uwag  rodzaj i skal  przedsi wzi stkowych 
y stwierdzi , e najbardziej zagro onym 

elementem w obszarze PLH280007 b  
nicuj cym wariant lokalizacyjny Nowy wiat w 

stosunku do wariantu Skowronki. Mechanizm negatywnych o  w obu wariantach b dzie 
rednie, usuni cie ro linno ci podwodnej i szuwarowej oraz 

redni, strefy obj te zm nicowa  b dzie powierzchnia ingerencji w 
siedlisko; w wariancie Skowronki 4 - krotnie wy wiat. 
Ponadto, przy realizacji wariantu Skowronki nast pi likwidacja bardzo wra liwego elementu 

Chara connivens. 
uznano za umiarkowanie 

o linno
podwodn  b dzie wi ksza, ni  w wariancie Nowy wiat. 

anego przedsi wzi cie w 
dzie podobny, tzn. pod wzgl

.. 
wzi cia pod wzglsiedliska i gatunki 

Cecha Wariant 
Nowy wiat Skowronki 

Liczba chronionych siedlisk 6 7 
Powierzchnia strat bezpo rednich w 
siedlisku *1150-1 (ha) 

7,27 29,05 
redni na siedlisko *1150-1  (ha)  17,28 61,67 

Gatunki ro lin i zwierz cznika II 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG zagro one w 
wyniku realizacji przedsi wzi cia 

anka 
Rhodeus 
amarus

lnica wonna Linaria odora, anka Rhodeus 
amarus, koza Cobitis taenia

ci le chronionych do 
przeniesienia (transplantacji) 

4 7 
Wyst lin ci le 
chronionych, uznanych za 

ska i in. 
2006466 

brak Ramienica zagi ta Chara connivens
Wi lanego w 2011 roku. Jest to jedno z 

(Brzeska i in. 2015467), drugie stanowisko 
stwierdzono w Zalewie Szczeci skim. 

                                               466 Siemi ska i in. 2006 467 Brzeska i in. 2015 
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ych wariantach na populacje 
l gowe i migruj ce nale y uzna , nice s  nieistotne i oba warianty s ne w aspekcie 

e 
realizacja w wariancie Skowronki wymaga wylesienia mniejszego obszaru le
wariantem Nowy wiat), a co si  z tym wi

nica w ilo ci 40 par, zwykle bardzo licznie wyst puj
z kolei realizacja w obszarze szuwaru spowoduje znacznie wi kszy ubytek cennych siedlisk 
zasiedlanych przez przedmioty ochrony obszaru. Na pozost e si  z 
identycznymi obci  osobniki i grupy 

W zwi zku z powy szym, na bazie zgromadzonych danych i po ich analizie uznano 
dne. 

Nie przewiduje si  na ssaki morskie w adnym z analizowanych 

dowych, w wariancie Skowronki zidentyfikowano nieco wy sze 
 w wariancie Nowy wiat. W przedziale warto ci umiarkowanych (w dolnej 

warto wronki. 
Powierzchnia ta cechuje si ikwidacja 
siedlisk, a tak e zagro enie zwi zane ze miertelno ci  wy szymi 
ni  w Nowym wiecie stratami. Powierzchnia w Skowronkach cechuje si

rednich i du
Dla chiropterofauny, w wariancie Skowronki zidentyfikowano znacznie wy sze negatywne 

 w wariancie Nowy wiat poniewa  powierzchnia w 
 najwy szymi walorami dla nietoperzy. Podczas funkcjonowania 

d  si ni .  

wzi cia na herpetofaun  w wariancie Skowronki 
b dzie takie samo jak w wariancie Nowy wiat. Nie zidentyfikowano adnych znacz co 

westycji w obr bie 
przedstawionej grupy zwierz t.  

gowce l dowe 
W wariancie Nowy wiat,  w fazie budowy nie wyst pi  znacz

 w przedziale warto ci umiarkowanych. W 
wyniku prac powoduj wiecie nie b d
znacz powierzchni. Podczas 

 b
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unkcjonowania wyst pi
iszczone zostan  siedliska 

wykorzystywane przez wyst puj ce tu do  licznie cenne gatunki. Jeszcze wi kszy negatywny 

Wyst
wiat przewidywane jest znacz

ce inwestycji 
wronki  przewiduje si

znacz ce 
anki i kozy. 

 grup  ekologiczn  niezale enie od 
eglugowego przez Mierzej  Wi lan  na makrozoobentos 

b dzie taki sam.  
 Nie prognozuje si  na makrozoobentos Zatoki Gda skiej. W fazie 
budowy wyst pi lewu Wi lanego, 

d  nieznacz ce.  
norodno  biologiczn  i korytarze ekologiczne

Wariant Nowy 
ciowym i jako

korzystniejsz  lokalizacj y jednoznacznie 
nicowa  oba omawiane warianty i przyzna  odpowiedni  punktacj  w celu ich sklasyfikowania. 
norodno

najwa niejszych nale : utrata i fragmentacja siedlisk oraz inwazyjne gatunki obce468. Bez wzgl du 
na lokalizacj nego fragmentu l du. W 
zale no cji przypadkowych, przecinaj cy 
Mierzej  Wi lan eglugowy b e 

d  j  ograniczaj cy.  
Ocenia si , ono

w rejonie przedsi wzi cia, wyra aj ce si
wariantach b dzie skutkowa

W aspektach migracyjnych i korytarzy ekologicznych realiza lanej, 
bez wzgl  fragmentu l du. W obu 
wariantach przewiduje si y eksploatacji. 

                                               468 Poradnik dotycz norodno
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 Wyniki oblicze  emisji atmosferycznych w fazie budowy i funkcjonowania obliczono dla 
odcinka rzeki Elbl g  w rejonie zabudowy wsi Nowakowo dlatego nie dotycvz

eglugowego Mierzei Wi lanej. Wyniki oblicze  wskazuj  na nieznacz cy 

 Wyniki oblicze ono dla odcinka rzeki 
Elbl g  w rejonie zabudowy wsi Nowakowo dlatego nie dotycz

eglugowego Mierzei Wi lanej. Wyniki oblicze  wskazuj  na nieznacz
na klimat akustyczny i brak przekrocze

ny w fazie budowy dla wariantu 
Nowy wiat, ze wzgl du na konieczno  przeprowadzenia bada  ratowniczych na stanowisku 
archeologicznym koliduj eglugowym. 

d  takie same w obu wariantach. 

lanej oceniono jako znacz
budowy jak i w fazie funkcjonowania w obu wariantach. Zasi g przestrzenny znacz cej utraty 

lony na podstawie wizualizacji i wizji terenowej, oszacowano na 6-10 
km pasa pla 1/3 ci polskiego fragmentu Mierzei Wi lanej. B dzie to 
obszar znacz  mo na skompensowa . 
Krajobraz na tym odcinku stanie si  techniczny, zamiast semi-naturalnego. B d
nieodwracalne. 
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9.2. P NOWY WIAT I 
SKOWRONKI

 W tabelach 9.2 i 9.3 powy wzi cia na 
wiat racjonalny 

 na siedlisko chronione *1150-1*, 
 na ludzi, 
 na ichtiofaun , 
 na ssaki l dowe, 
 na nietoperze, 
 na bezkr gowce l dowe, 
 na zabytki. 

nice dotycz
ichtiofaun , gdzie w wariancie Skowronki oceniono znacz
wariancie Nowy padkach 

d  wi nice nie s  du e. 
dzono, e b dzie on wi kszy w 

wariancie Nowy wiat, ze wzgl du na konieczno  przeprowadzenia bada  ratowniczych 
stanowiska archeologicznego.  

 ludzi, 
lanej, 

 wody podziemne Mierzei Wi lanej od  strony Zatoki Gda skiej, 
 ichtiofaun , 
 ssaki l dowe. 

 We wszystkich przypadkach, jako korzystniejszy oceniono wariant Nowy wiat, 
jednak nie s  to du nice. W wi kszo

y wariant Nowy wiat oceniono, 
jako nieznacz co negatywny. 
 Podsumowuj  Inwestora 
b m przede wszystkim na siedlisko 
priorytetowe *1150-1 Zalewy oraz na siedliska ichtiofa
wi kszy obszar szuwaru i ro linno
 Planowane przedsi wzi cie mo e znacz  na siedlisko 

anki, niezale nie od wyboru wariantu, poniewa anki zlokalizowane s  w 
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uj ciowym odcinku rzeki Elbl liwo ci wariantowania. Podobnie w 
przypadku prognozowanego znacz  niel gow  (w efekcie 
mo liwo  z innymi projektami i rozwojem gmin nadzalewowych), 
warianty nie s  powodowa
funkcjonowania. 

zane z realizacj bie Zalewu Wi lanego oraz rzeki 
Elbl g, w tym projektowana sztuczna wyspa na Zalewie Wi lanym s  takie same w obu 
wariantach. 
 W obu wariantach przedsi wzi cie b dzie znacz
walory krajobrazowe Mierzei Wi lanej. 

 zwi zane z wariantowaniem poniewa  nie 
dotycz  Mierzei Wi lanej mo na zaliczy : 

 roboty czerpalne na rzece Elbl g i zagro enia zwi zane z pogorszeniem jako ci 
wody; 

 zagro enia zwi zane z mo liwo ci  wyst pienia zdarze  awaryjnych; 
 zagro enia zwi zane z mo liwo ci ci po II Wojnie wiatowej 

w osadach Zalewu Wi lanego i na Mierzei Wi lanej. 
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W niniejszym rozdziale dokonano przegl du przedsi wzi  planowanych 
i zrealizowanych, znajduj cych si  w obr bie planowanych inwestycji oraz w obszarze ich 

 pod uwag cych lub 
planowanych w najbli nia mog
prowadzi  z planowan  drog  wodn .  

puj
kumulowa  si wzi cia: 

g, w tym dostosowanie toru wodnego i 
nabrze y w obr kszych jednostek; zagospodarowaniem 

pu drogowego do zaplecza 
Portu; 

lanym; 
 aktywizacja turystyki wodnej w zwi zku z realizacj tla 

 Wi lanego w powi zaniu z 
eglugowym przez Mierzej  Wi lan ;  

 prace utrzymaniowe na ciekach w rejonie rzeki Elbl g oraz na rzece Elbl g; 

Morska; 
zane z ochron  przeciwpowodziow  rejonu Zalewu Wi lanego i rzeki 

Elbl g. 
10.1. PLANY ROZWOJU PORTU MORSKIEGO ELBL G

cz ca Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  wraz z torem wodnym na 
Zalewie Wi lanym i rzece Elbl g b ce do Portu 
Morskiego Elbl , przyj
projektowych, wymagaj  odpowiedniego przystosowania toru wodnego w obr bie Portu oraz 
przystosowania istniej cych nabrze y Portu Morskiego Elbl g.  

W czerwcu 2015 roku na zlecenie Urz du Miejskiego w Elbl
Strategia rozwoju Portu Morskiego w Elbl gu469 (zwana dalej Strategi ) wraz z Prognoz

rodowisko. W opracowaniu dokonano analizy obecnej sytuacji w Porcie z 
uwzgl  odniesieniu do zaplecza i 

nozowane specjalizacje Portu, 
umo liwiaj ce jego aktywizacj ; s  to: 

dowej turystyki wodnej, 
dzy Polsk  a Obwodem Kaliningradzkim, 

                                               469 nansowania unijnego w ramach Kontraktu 
sko - mazurskiego na lata 2014-2020.   
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dowych. 
 Zrealizowanie powy szych specjalizacji prowadz cych do rozwoju i aktywizacji 

bie portu oraz inwestycji 
poprawiaj cych dost pno  portu w Elbl
Elbl bienie oraz lokalnie poszerzenie toru) poprawi warunki nawigacyjne oraz dost p 
do portu jednostkom o wi kszym zanurzeniu (o no no
 W Strategii wymienia si  mi dzy innymi nast puj ce inwestycje w obr bie Portu, 
istotne dla jego rozwoju: 

ci do 180 m,  
 budowa nowego nabrze enie terminala 

ze czenie go z 
obecnym nabrze skiej), co 

nie; 
 budowa bocznicy kolejowej i terminala nr 2 w Elbl gu (budowa nowego terminala 

y DW503),  

ponadgabarytowych, 
bienie istniej cego toru wodnego w obr bie Portu.  

, e poprawa dost pu do Portu w Elbl gu, b
pozytywny efekt dla o ych, wzrost 

wodnego na rzece Elbl g, b dzie 
zacj  i wzmocnienie statusu i funkcji 

portu w Elbl gu jako portu morskiego.  
g, w granicach administracyjnych 

Miasta Elbl nego Strefy 
Techniczno-Produkcyjnej nad rzek  Elbl  Nr VI/73/2007 Rady Miejskiej 
w Elbl gu z dnia 19 kwietnia 2007 roku). W s siedztwie planowanego przedsi wzi cia (na 

gu), znajduj  si  tereny oznaczone w planie 
jako PP* (tereny techniczno-produkcyjne w granicach Portu Morskiego w Elbl gu). 

produkcyjnych, w tym Warmi
ci , bazy transportowe, bazy logistyczne, 

nienia dogodnego dojazdu 
e niezb dna infrastruktura techniczna, 

komunikacja wewn trzna oraz miejsca parkingowe. Na terenie PP1 i PP1* wyklucza si
produkcj ywczych
przeznaczone w miejscowym planie jako techniczno-produkcyjne mog ci 
stanowi  potencjalne obszary rozwoju zaplecza portowego (m.in. 
magazyny, hale produkcyjne i inne).  
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one s  w strefie zagro e  podtopieniami; 
e pod ewentualn  zabudow  kubaturow  wymaga podniesienia rz dnej terenu do 

bezpiecznego poziomu, a tak e wymian nych. Minimalna rz dna parteru 

wydobyty w ramach planowanego przedsi wzi  wykorzystany do tego 
celu, po uzgodnieniu Inwestora z Zarz dem Morskiego Portu Elbl g.  

Rysunek 10.1. Tereny zabudowy produkcyjnej ustalone w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego strefy techniczno - produkcyjnej nad rzek  Elbl g 
zuj cymi ustaleniami planistycznymi 

miasta Elbl ga, nie powinien powodowa  dla 
lanego i jeziora Druzno, obj tych 
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ochron Tereny planowane pod 
 obecnie nieu one w obr

ranicy Zatoki 
Elbl no. 
10.2. ROBOTY PODCZYSZCZENIOWE NA ZALEWIE WI LANYM  
 Przez rodek Zalewu Wi cy od granicy 
z Federacj  Rosyjsk tli 
wodnego na Zalewie Wi
zbli cie do Szkarpawy (droga wodna do 
Gda cie do rzeki Elbl g (prowadz ce do 
Morskiego Portu w Elbl w na 
Zalewie Wi ka, Frombork, Krynica Morska, Tolkmicko, K ty 
Rybackie) prowadz  tory podej ciowe.   
 Poni ej przedstawiono schematyczn  map
Wi lanym, a tak
podej

Rysunek 10.2. Tory podej lanym wraz z cz stotliwo ci
any z Urz du Morskiego w Gdyni 

Wi lanym uzale nione jest 
od stale prowadzonych prac utrzymaniowych, dzi  wymagane 
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boko cych po Zalewie Wi lanym. rednio roboty 
prowadzone s  z cz stotliwo ci  raz do roku, raz na dwa lata lub raz na kilka lat. Za 
utrzymanie istniej
Zalewie Wi lanym odpowiada Urz d Morski w Gdyni.  
 Ilo ci czerpanego urobku, cz stotliwo biarskich, a tak e 
orientacyjn  prac od planowanego przedsi wzi cia przedstawiono w tabeli poni ej.  

Tabela 10.1. Skala prac podczyszczeniowych prowadzonych  
na Zalewie Wi lanym 

Tory podej ciowe 
wymagaj

utrzymywania 
Ilo  urobku 

[m3] 
Cz stotliwo

prac 
Odl od planowanego

przedsi wzi cia 
[km] 

Morski Port w Elbl gu ok. 20 tys.  Rocznie w granicach inwestycji 
Kamienica Elbl ska do 10 tys.  Rocznie  ok. 0,5 
Suchacz do 10 tys.  Rocznie ok. 0,9 
Tolkmicko do 30 tys.  Raz na 2 lata ok. 7,7 
Frombork do 40 tys.  Raz na 2 lata ok. 18,2 

ka do 6 tys.  Rocznie ok. 24,8 
Piaski do 8 tys.  Rocznie ok. 17 
Krynica Morska (port rybacki, 
basen pasa erski, marina) 

do 8 tys.  Rocznie ok.  5,4 
Tor do Nogatu i Szkarpawy do 100 tys.  Raz na kilka lat ok. 7,0 

du Morskiego w Gdyni 
 Prace podczyszczeniowe odbywaj  si  zgodnie z decyzjami o rodowiskowych 

ia 
urobku z podczyszczania.  

rodowiskowych mo e wyst pi  w przypadku jednoczesnego 
wykonywania prac zwi zanych z realizacj  planowanego przedsi wzi cia oraz prac 

Wi ciowych zlokalizowanych w 
ci od planowanego przedsi wzi cia (tj. Morski Port w Elbl gu, przysta

morska w Kamienicy Elbl skiej, przysta  morska Suchacz, tor do Nogatu i Szkarpawy). 
rodowisko zwi

przezroczysto ci wody, na skutek zwi kszonego zm tnienia akwenu, co w konsekwencji 
mo e doprowadzi lanym, zwi kszenia 

linno ci podwodnej i szuwarowej i efektu bariery dla 
enie si

zwi cych na Zalewie oraz 
zwi kszeniem ilo ci zawiesiny w toni wodnej w miejscach erowania ornitofauny.  
 Opisane zagro enia mo na wyeliminowa  poprzez odpowiednie zaplanowanie 

e prowadzone w okresie realizacji 
planowanego przedsi wzi cia (w trakcie prac czerpalnych na Zalewie). Urz d Morski w 
Gdyni, jako Inwestor i jednocze nie organ odpowiedzialny za roboty podczyszczeniowe, 
powinien to uwzgl dni
podczyszczeniowych na Zalewie podczas realizacji toru wo cz
eglugowy przez Mierzej  Wi lan  z torem wodnym na rzece Elbl
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szych portach i przystaniach rybackich tj. przystani 
morskiej w Kamienicy Elbl skiej, w Suchaczu, w Jagodnie, Kadynach, w Katach Rybackich 
oraz na torze do Nogatu i Szkarpawy.  
 Na etapie funkcjonowania inwestycji, nie przewiduje si  kumulacji negatywnych 

j ciowym do  Portu 
Morskiego Elbl g z innymi robotami podczyszczeniowymi na Zalewie, ze wzgl du na 
znacznie mniejsz  intensywno  tych prac, ni  w fazie realizacji przedsi wzi cia.  
10.3. R CIE PLANOWANEGO PRZEDSI WZI CIA
 Zalew Wi lany jest akwenem u ytkowanym przez 
wodnych i turystyki wodnej. Akwen u
tak e w mniejszym stopniu do transportu pasa erskiego i towarowego. Jest  to jeden z 

tla e element 
Mi dzynarodowej Drogi Wodnej E 70. W jego obr bie znajduj  si  porty, przystanie morskie i 
rybackie oraz przystanie eglarskie (Tab. 10.2) 

Tabela 10.2. Porty i przystanie morskie zlokalizowane na Zalewie Wi lanym 
Porty Morskie

Port Morski w K tach Rybackich, 
Port Morski w Tolkmicku, 
Port Morski we Fromborku, 

ce. 
Przystanie morskie i rybackie

Przysta  rybacka K ty Rybackie I i II, 
Przysta  morska K ty Rybackie III, 
Przysta  morska w Krynicy Morskiej (od strony Zatoki Gda skiej), 
Przysta  morska Le skiej), 
Przysta
Przysta  rybacka Piaski, 
Przysta  morska Frombork, 
Przysta  morska Suchacz, 
Przysta  morska Cegielnia (Suchacz), 
Przysta  morska Nadbrze e, 
Przysta  morska Kadyny, 
Przysta  rybacka Kamienica Elbl ska.  

netowej Urz du Morskiego w Gdyni 
Od lat realizowany jest na terenie tla 

ywizacj  turystyczn  tego regionu 
w oparciu o turystyk  wodn . W latach 2010-2014 w  ramach Projektu zrealizowano 
nast puj ce inwestycje znajduj ce si
przedsi wzi cia (rys. 10.3): 

- budow  przystani 
- rozbudow  portu eglarskiego w Elbl gu,  
- zagospodarowanie terenu nabrze a zachodniego portu w Tolkmicku,  
- budow  przystani eglarskiej w Braniewie, 
- budow  przystani ce,  
- rozbudow  portu jachtowego w Krynicy Morskiej,  
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- rozbudow  portu w K tach Rybackich. 
 Zarz  o 

dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyj
Pomorskiego na lata 2014-2020, dalszych inwestycji, poprawiaj cych atrakcyjno
turystyczn
dofinansowanie wchodz wzi
samorz
turystyki wodnej w obszarze P tli 
o znaczeniu  mi dzynarodowym R-10 i Wi lana Trasa Rowerowa R-9". W obr bie Zalewu 
Wi lanego zaplanowano jedno przedsi wzi cie, polegaj ce na rozbudowie portu jachtowego 

 uruchomienie nowej trasy eglugowej na Tudze 

eglugoweo przez Mierzej  Wi lan

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  mo  stanowi
iowego brzegu Zalewu Wi lanego. 

W grudniu 2016 roku z inicjatywy burmistrza Tolkmicka,

przedstawiaj , kompleksow  koncepcj  rozwoju oferty turystycznej w oparciu o 
turystyk  wodn  na terenie gmin: Braniewo, Frombork i Tolkmicko, w zwi zku z planowan
budow cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk . W dokumencie wskazano 
zadania inwestycyjne zwi powej 
(drogi, mosty), jak i hydrotechnicznej (tory podej ciowe, nabrze a); s  to: 
 Kamienica Elbl ska - modernizacja drogi dojazdowej wraz z przejazdem kolejowym oraz 

ernizacja nabrze y; 
 Kupta - utworzenie oraz budowa drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz budowa 

izacja infrastruktury 
hydrotechnicznej przystani; 

 Nadbrze e - budowa traktu jezdnego Kamionek Wielki-Kadyny, po
boko ) oraz rozbudowa zaplecza cumowniczego; 

 Bogdaniec - ewentualne utwardzenie drogi dojazdowej oraz budowa traktu jezdnego 
ry hydrotechnicznej przystani; 

 Suchacz - ewentualne utwardzenie drogi dojazdowej oraz budowa traktu jezdnego 
boko ); 

 Suchacz II - ewentualne utwardzenie drogi dojazdowej oraz budowa traktu jezdnego 
ej; 

 Cegielnia - ewentualne utwardzenie drogi dojazdowe
hydrotechnicznej przystani; 

 P klewo - ewentualne utwardzenie drogi dojazdowej oraz budowa traktu jezdnego 
ry hydrotechnicznej przystani; 

 Kadyny - ewentualna modernizacja drogi dojazdowej oraz budowa traktu jezdnego 
Kamionek Wielki-Kadyny; znacz
istniej cej infrastruktury); 
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 Tolkmicko - rozbudowa i uporz
jezdnego Tolkmicko-Frombork; 

wi ty Kamie  - utworzenie oraz budowa drogi dojazdowej z placem manewrowym oraz 
budowa traktu jezdnego Tolkmicko-Frombork, niezb
infrastruktury hydrotechnicznej przystani; 

 Frombork - uporz dkowanie organizacji ruchu oraz budowa traktu jezdnego Tolkmicko-
Frombork, modernizacja portu, budowa portu eglarskiego w zachodniej cz ci portu; 

ka - modernizacja drogi dojazdowej (Uj cie), modernizacja mostu w Nowej 
ce, rozbudowa infrastruktury portowej (Uj cie). 

Wymieniany w zakresie realizacji kilku zada  tzw. trakt jezdny to ci g pieszo-
 istniej

 Poprawa infrastruktury technicznej marin mo e przyczyni  si  do wzrostu 
turystycznego znaczenia rejonu Zalewu Wi lanego. Poprawa jako ci infrastruktury 
dost powej do przystani eglarskich jest w bezpo zana z rozwojem 
turystycznym ekoregionu Zalewu Wi lanego.  

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  sta  si  czynnikiem 
aktywizuj cym gospodark  w gminach nadzalewowych, powoduj c nowe mo liwo ci rozwoju 
turystyki i rekreacji wodnej, co nale y traktowa  jako efekt pozytywny. Jednocze nie 
zwi kszony ruch turystyczny b dzie powodowa  wi ksz  presj  na obszary chronione i 
siedliska w tym ekoregionie.  

Ze wzgl du na planowan  budow  drogi wodnej, realizacj tla 
a tak e planowan  inwestycyjn  w obr ci 
Zalewu Wi lanego, nale y prognozowa ci zwi kszony ruch jednostek 

cych (handlowych, pasa
turystyki wodnej mo e doprowadzi  

 w okresie l gowym lub w 
okresach odpoczynku podczas migracji jesiennych i wiosennych.
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Rysunek 10.3. Planowane przedsi wzi cie na tle zrealizowanych i planowanych 
przedsi wzi  z zakresu turystyki wodnej 

 W rodowisko realizacji ustale
 (Actia Forum, grudzie  2016r.) 

przedstawiono prognozowane skutki realizacji ustale  Strategii. W Prognozie opisano 
mo liwo wzi  na odcinku 

a Zalewu Wi lanego (Kamienica Elbl
ca i planowana znajduj  si  w bardzo 

du ym zag szczeniu. Przewidziano mo liwo  wyst  skumulowanych w 

ci priorytetowego siedliska 
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acj  oraz ograniczenie powierzchni 
siedlisk awifauny i ichtiofauny). Powy  doprowadzi  do 

lany i Mierzeja Wi  pod uwag  mo liwo
wyst  z realizacj  inwestycji b d cej przedmiotem niniejszego 

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk . 

presj  na rodowisko przyrodnicze rejonu Zatoki Elbl skiej tj. ograniczenia w rozwoju 

si  koncentrowa
terenie istniej  ju
odpowiednie zaplecze komunikacyjne i infrastrukturalne (porty i przystanie: Suchacz, 
Kadyny, Tolkmicko, Frombork), 

ka powinien 
zosta  ograniczony do funkcji rybackich i turystycznych (przygotowane infrastrukturalnie 
z odpowiednim zagospodarowaniem terenu lub posiadaj

 nowe przystanie powinny zosta
przysta  Cegielnia,  

 wskazano rezygnacj  z lokalizacji 
przystani ze wzgl du na brak odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego oraz 
mo liwo ci przestrzennych, a tak

: Kupta, Bogdaniec, P klewo, 
wi ty Kamie . 

 Obecnie trudno prognozowa  czy wszystkie planowane przedsi wzi cia zostan
zrealizowane. Z du ym prawdopodobie stwem mo na przyj , e nast pi o ywienie 
inwestycyjne w strefie brzegowej Zalewu i wi ksza ni  obecnie penetracja ostoi ptasiej przez 

zku z tym potencjalnym zagro eniem w rozdziale 13 zaproponowano 
ce. Presja na obszary chronione mo e zosta  zminimalizowana 

czenie cz ci Zalewu z u ytkowania) w 
2. Takie rozwi zanie, 

d ci w okresie l gowym, 
a tak e w okresach odpoczynku podczas migracji jesiennych i wiosennych).  
10.4. DECYZJE RODOWISKOWE WYDANE W REJONIE PLANOWANEGO PRZEDSI WZI CIA
 Opracowuj c niniejszy Raport wyst
planowane przedsi wzi cie oraz gmin s siaduj cych, a tak e do RDO  w Olsztynie i w 
Gda sku o wykaz inwestycji zrealizowanych lub realizowanych i mog cych powodowa
skumulowanie si  z planowanym przedsi wzi
informacji wynika, e w rejonie planowanego przedsi wzi cia uzyskano  w ci gu ostatnich 5 
lat 13 decyzji rodowiskowych (tab. 10.3). 
  









EKO-KONSULT 

487 

 Po przeanalizowaniu mo liwo  z planowanymi inwestycjami 
stwierdzono, e najwi ksze prawdopodobie  skumulowanych mo e wyst pi  na 
Mierzei Wi lanej w zwi zku z planowan  przebudow
przebudowa obejmuje odcinek od ronda (skrzy owanie ul. Morskiej z ul. Gda sk  (droga 

owania z ul. Zalewow  w Krynicy Morskiej470. Dla 
inwestycji Inwestor wyst rodowiskowych uwarunkowaniach. W 
pa ostanowienie znak: ZP.6220.3.2017 w 

ania na rodowisko dla tego 
przedsi wzi cia.  
 Podczas jednoczesnej realizacji obu inwestycji jednocze nie przewiduje si  kumulacj

 w postaci utrudnie  w ruchu, spowodowanych robotami ziemnymi, pracami 
budowlanymi, a tak
realizowana b dzie bezpo rednio przy granicy z planowanym przedsi wzi ciem. Harmonogram 
realizacji obu inwestycji powinien zosta  tak dobrany, aby zmniejszy  obci enie drogi 

cach wakacyjnych.. 
cej podstaw

przedsi wzi cia na ono, dne do budowy drogi wodnej powinny 
by  wodn cznie drog  wodn . Ponadto 

 z Zarz sku i ustalono, e przebudowa 
drogi b dzie wykonana po zako eglugowego przez Mierzej  Wi lan
10.5. PRACE UTRZYMANIOWE W REGIONIE WODNYM DOLNEJ W

471 okre la plan prac utrzymaniowych 

Plan sporz nych 
ciekach b d  realizowane zgodnie z bie cymi potrzebami. Prace utrzymaniowe realizowane na 
ciekach uchodz cych do rzeki Elbl g, na odcinku pomi dzy jeziorem Druzno, a Zalewem Wi lanym 
wymieniono w tabeli 10.4. Nie wzi to pod uwag
rowach melioracyjnych, poniewa  woda pomi cz  si  one 

redni z rzek  Elbl g. 
Tabela 10.4. Planowane prace utrzymaniowe na ciekach w zlewni rzeki Elbl g 

Ciek Odcinek Admini-
startor 

Typy prac 
utrzyma-
niowych* 

Uzasadnienie 

Jagiello ski 0+5 830 RZGW 3,4,5,6,7a, 
7b, 8 

Udro nienie koryta i umo liwienie swobodnego 
Udro nienie koryta i umo liwienie swobodnego 

Kumiela 0+20 012  ZMiUW 1,2,4,6,7a, 
7b, 8 

Zapewnienie dro no

                                               470 cz ca Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk czona z granic 
opracowania.  471 ty rozporz dzeniem Dyrektora Regionalnego Zarz du 
Gospodarki Wodnej w Gda sku z dnia 29 grudnia 2016 r.  
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Ciek Odcinek Admini-
startor 

Typy prac 
utrzyma-
niowych* 

Uzasadnienie 

przed jej nadmiernym wzrostem dla ochrony 
terenu nimi chronionego 

Babica 0+8 981 ZMiUW 1,4,6 

Zapewnienie dro no

gruntach zmeliorowanych, ochrona przed 
zurbanizowanych w tym miejskiej infrastruktury t 

Fiszewka 0+14 558 ZMiUW 2,7b 

Zapewnienie dro no
przed jej nadmiernym wzrostem dla ochrony 

chronionego przed zalaniem lub podtopienie 

ZMiUW 1,2,6,8 

Zapewnienie dro no
przed jej nadmiernym wzrostem dla ochrony 

chronionego przed zalaniem lub podtopienie 
* Typy prac utrzymaniowych: 
1. Wykaszanie ro
2. Usuwanie ro cych i korzeni cych si  w dnie 

cych dno oraz brzegi 
4. Usuwanie z raz wynikaj ci 
5. Zasypywanie wyrw w brzegach i dnie 

biologiczn
6. Udra nianie utrudniaj cych swobodny 
7. Remont lub konserwacja stanowi ciciela wody: a) budowli regulacyjnych; b) urz dze

wodnych 
powierzchniowych 

 Prace utrzymaniowe na ciekach w zlewni rzeki Elbl g mog  kumulowa  si  z pracami 
podczyszczeniowymi toru wodnego na rzece Elbl g na etapie eksploatacji projektowanego toru 
wodnego.  
 Kumulowanie si  nie b dzie mie  znacz rodowisko, 
poniewa  przewiduje si , e roboty podczyszczeniowe na rzece Elbl g nie b d
przeprowadzane z du  cz stotliwo ci , ze wzgl du na specyfik

biana, utrzymuj boko  toru wodnego). Ponadto, prognozuje si  niewielki ruch 
jednostek na rzece (kilka dziennie). Prace utrzymaniowe
planowane s  z cz stotliwo ci  raz na 2 lata, jednak w rzeczywisto ci s  prowadzone rzadziej, w 
miar  mo liwo ci finansowych. W zwi zku z powy szym nie przewiduje si  z 
planowanym przedsi wzi ciem. 
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10.6. INWESTYCJE ZWI ZANE Z OCHRON  PRZECIWPOWODZIOW
W rejonie planowanego przedsi wzi cia zrealizowano w ostatnich latach szereg inwestycji 

maj cych na celu ograniczenie ryzyka powodzi. Wykonane w ramach Programu 
wzgl dnione w Planie Zarz dzania 

Ryzykiem Powodziowym (PZRP)472

obecnym zakresie rodzajowym i przestrzennym infrastrukt 473. Nale  do 
nich, mi dzy innymi, zrealizowane w latach 2010-2015 w pobli u planowanego przedsi wzi cia 
inwestycje (rys. 6.17): 

 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe portu K ty Rybackie zrealizowane przez Urz d Morski 
w Gdyni; 

 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe polderu 43 Rubno, gm. Elbl
Zalewu Wi ci ok. 
0,5 km zrealizowane przez d Melioracji i Urz dze  Wodnych w Elbl gu 
( ZMiUW w Elbl gu); 

 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Elbl g - przebudowa 
g od rzeki Babicy, lokalizacja od uj cia rzeki Babicy do granicy miasta 

Elbl ci ok. 1,7 km, w tym podwy
przeciwpowodziowego do rz ci 0,202 
km zrealizowana przez ZMiUW w Elbl gu; 

 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego na prawym brzegu rzeki Elbl g w rejonie od 
uj zawala, w tym pompownia ze 
zbiornikiem retencyjnym oraz wybudowane i przebudowane rowy odwadniaj ce 
zrealizowane przez Gmin  Miasto Elbl g; 

 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbl g - rejon od rzeki 
Fiszewki - lokalizacja od uj cia rzeki Fiszewki do mostu w Alei Tysi

ci 0,195 km zrealizowana przez ZMiUW w Elbl gu; 
 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbl g od rzeki Fiszewki 

do mostu w Al. Tysi clecia w Elbl cianki szczelnej z 
ci ok. 1,1 km, na odcinku od terenu elbl skiego 
czy si

wybudowanym w ramach komplementarnego projektu zrealizowanego przez 
Zarz d Melioracji i Urz dze  Wodnych; 

ci 18,76 km, w 
tym podniesienie korony do rz dnej 1,80 m n.p.m, zrealizowana przez ZMiUW w Elbl gu 

zez ZMiUW w Elbl gu w ramach 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego polderu 43 Rubno oraz prawego brzegu rzeki Elbl g 

                                               472 Przyj tym rozporz dziernika 2016 r. w sprawie przyj cia Planu zarz dzania 
. U. z 2016 r., poz. 1841) 473 Plan Zarz dzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Wi
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(C01) znajduj  si  w bezpo rednim s siedztwie planowanego przedsi wzi cia, tj. na odcinku 
planowanej przebudowy wej cia do portu w Elbl gu. 

nych inwestycji, strategicznych dla 
tego rejonu, przyj to nast puj ce projekty: 

 planowane do realizacji przez Zarz d Melioracji i Urz dze  Wodnych (ZMiUW) 
sku: 

 nowego odcinka prawego 
nowodworski, woj. pomorskie;  

zkarpawy w km 0+000-9+000, 
gm. Sztutowo, pow. nowodworski, woj. pomorskie;  

ugi km 0+000-10+400, gm. 
ski, pow. nowodworski, woj. pomorskie;  

ogat w km 0+000-7+700, 
ski, pow. nowodworski, woj. pomorskie; 

zkarpawy w km 0+000-
ski, pow. nowodworski, woj. pomorskie; 

 Planowane do realizacji przez Gmin  Miasto Elbl g: 
- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe lewego brzegu rzeki Elbl g - Przebudowa 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego lewego brzegu rzeki Elbl g od uj cia rzeki 
skiego w granicach miasta;  

 Planowane do realizacji przez ZMiUW w Elbl gu: 
lanego polder Jagodno, gm. Elbl g; 

- Polder nr 53 Nowotki, gm. Elbl g; 
- Polder nr 36 Batorowo, gm. Elbl g; 
- Polder nr 35 Nowakowo, gm. Elbl g. 
Wy acji w obszarze problemowym 

kszenie bezpiecze stwa przeciwpowodziowego wewn trz obszaru 
gro eniem pochodz cym od Zalewu 

Wi 474. 
 Planowane do realizacji przez Urz d Morski w Gdyni: 

- Odbudowa umocnie  brzegowych przed zagro
wewn trznych od Zalewu Wi

 wynikaj cych z map zagro enia powodziowego; 
- Przebudowa nabrze a w porcie pasa erskim w Krynicy Morskiej wraz z 

zabezpieczeniem brzegu Zalewu; 
- K ,00; 

                                               474 we 
 dla Etapu Ii (2014-2020), Gda sk 2014
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- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Krynica Morska
przeciwsztormowego w km 83,25 - 87,25. 

 Z powy szego zestawienia wynika, e w otoczeniu planowanego przedsi wzi cia 
zrealizowano oraz planuje si  realizacj  szeregu inwestycji poprawiaj cych bezpiecze stwo 
powodziowe. Wynika to z uzyskania znacznych  funkcjonowania 
systemu zabezpiecze  przeciwpowodziowych na obszarze g. 
Realizacja inwestycji przeciwpowodziowych w zlewni rzeki Elbl g i s siednich polderach nie 
powinna spowodowa  z oceniany przedsi wzi ciem.   

Planowane przedsi wzi cie realizowane b dzie na wodach morskich: Zatoki Gda skiej, 
Zalewu Wi lanego oraz rzeki Elbl erzei 
Wi lanej.  

Wody Zatoki Gda skiej w strefie przybrze nej, akwen Zalewu Wi lanego oraz Mierzeja 
Wi one s deracji Rosyjskiej. 
Planowane przedsi wzi cie zlokalizowane b ci od granic Federacji 

wy 
lokalizacyjnym Skowronki. Sztuczna wyspa (usytuowana w obu wariantach w tym samym miejscu) 
zlokalizowana b

ne 
elementy rodowiska, przeprowadzonych dotychczas przez Urz d Morski w Gdyni475 wykazano, e: 

 zmiany morfolitodynamiki strefy brzegowej Mierzei Wi lanej od strony Zatoki Gda skiej na 
obszarze Rosji wyst

anego w kierunku zachodnim,  
zatrzymanego przez falochron portu, na odcinku brzegu ci ponad 2,3 km), 

ce w skali Mierzei Wi lanej; 
 przedsi wzi rze Federacji 

Rosyjskiej oraz litodynamiki dna Zalewu Wi lanego (niezale nie od wariantu lokalizacyjnego 
eglugowego); 

 przedsi wzi j hydrologiczny 
Zalewu Wi lanego na obszarze Federacji Rosyjskiej (niezale nie od wariantu 

eglugowego); 
 przedsi wzi unki 

hydrogeologiczne Mierzei Wi lanej na obszarze Federacji Rosyjskiej (niezale nie od 
eglugowego); 

 w fazie budowy planowane przedsi wzi cie b dzie powodowa

rosyjskiej. Nie przewiduje si  mo liwo ci przeniesienia si
cz  akwenu; 

                                               475 cz cej Zalew 
Wi lany z Zatok  Gda sk  2015r.  
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 przedsi wzi tos oraz siedliska 
przyrodnicze Zalewu Wi lanego na obszarze Federacji Rosyjskiej; 

 przedsi wzi cie nie spowoduje znacz
Zalewu Wi lanego; 

 przedsi wzi cie nie spowoduje znacz
Zatoki Gda skiej, a tak e nie b dzie mie  po stronie rosyjskiej; 

 przedsi wzi faun ; 
 ze wzgl du na odci t  stref  graniczn  (ogrodzenie), barier  ekologiczn  w postaci 

sztucznie poszerzonej do ok. 400 m Cie rodka miejskiego i 
wzi cie nie spowoduje znacz cego transgranicznego 

norodno  oraz integralno  ekologiczn  Mierzei Wi lanej w 
obszarze rosyjskim; 

 przedsi wzi  Wi lanego po stronie 
Federacji Rosyjskiej; 

 przedsi wzi nki ycia ludzi, w 
ci na zdrowie mieszka

 w przypadku wyst pienia powa cej i w konsekwencji rozlewu 
substancji ropopochodnych istnieje potencjalne zagro enie przenikni cia zanieczyszcze  na 
rosyjsk  stron  Zalewu, najwi ksze prawdopodobie stwo wyst pienia takiego zagro enia 
wyst ntu Nowy wiat 

 ropopochodnych nie powinno 
przenie  si  na rosyjsk  cz  Zalewu, je eli zostan  podj
ograniczaj ce zasi g rozlewu olejowego. 
Podsumowuj gnoz wynika, e 

yby wyst pi  transgraniczne negatywne 
 zmiany morfolitodynamiki 

strefy brzegowej Mierzei Wi lanej od strony Zatoki Gda skiej oraz zmiany populacji troci w drownej 
i  si  w sytuacji 

niejszym etapie inwestycji. W 
przypadku realizacji wariantu Nowy wiat lub Skowronki nie wyst pi  znacz ce, negatywne, 

rodowisko.  
Rz dy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Federacji Rosyjskiej d

umow
zagadnienia z zakresu ochrony rodowiska pomi dzy Pa stwami. Ze wzgl
planowanego przedsi wzi cia w wybranym wariancie lokalizacyjnym Nowy wiat oraz wykazany we 
wcze
transgranicznego przedsi wzi cz cej Zalew Wi lany z Zatok
Gda sk dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Federacji Rosyjskiej nie 
ma zastosowania w odniesieniu do przedsi wzi cia w wariancie lokalizacyjnym Nowy wiat oraz w 
wariancie Skowronki.  
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Po przeanalizowaniu zakresu planowanego przedsi wzi cia oraz zidentyfikowaniu jego 
 na rodowisko i ich skali w niniejszym Raporcie, a tak

transgranicznego na podstawie prognoz i przeprowadzonych analiz, nale y stwierdzi , 
e planowane przedsi wzi cie nie b dzie powodowa

na rodowisko Zalewu Wi lanego na terenie Federacji Rosyjskiej. 
C

HRONY 
RODOWISKA  

 Zgodnie z art. 143 ustawy PO , 
 wymagania, przy 

laniu uwzgl dnia si ci: 
e ; 

 2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii; 
 3) zapewnienie racjonalnego zu

 oraz mo liwo  odzysku 
powstaj

 5) rodzaj, zasi g oraz wielko  emisji; 

7) post p naukowo-techniczny.
 wy ej wymienionych wymaga  - w 

cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk
eglugowy przez Mierzej  Wi lan  wyposa ony b dzie w urz

sterowaniu bram 
wych oraz architektonicznych 

wykonane zostan a 
gruntowego, tak aby zminimalizowa  korozj  lub erozj d
neutralne rodowiskowo, a zatem charakteryzuj  si e .  
 Na obecnym etapie nie mo na okre li  rodzaju zastosowanego nap du w urz dzeniach 
technicznych, czy b d elektryczny. W przypadku zastosowania 

dzie kr tym.  B dzie on 
okresowo wymieniany przez specjalistyczne firmy zgodnie z zasadami wynikaj
ustawy o odpadach. W przypadku zastosowania nap du elektrycznego nie b dzie potrzeby 
stosowania oleju hydraulicznego.  
 Efektywne wykorzystanie energii, racjonalne wykorzysta
paliw oraz wynikaj ce z tego m.in. ograniczenie wielko ci i zasi rodowiskowych 
b dzie elementem analiz na etapie projektu budowlanego i wykonawczego przy uwzgl dnieniu 

ano-monta owych b dzie 
zale e  przede wszystkim od czasu pracy maszyn, urz dze
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energia elektryczna wykorzystywana b dzie przede wszystkim do zasilania urz dze  technicznych 
oraz o wietlenia terenu; szacunkowe zapotrzebowanie na energi  elektryczn
MWh/rok 

biarskich 
zostanie ograniczony do szeroko ci toru wodnego wraz ze skarpami, przyj tych dla statku 
miarodajnego morskiego, charakteryzuj cego si  nast puj  L= 100 m 

 B= 20 m, zanurzenie T= 4,5 m. 
 Woda na etapie eksploatacji wykorzystywana b
szacunkowe zu dob . 

Podczas eksploatacji planowanego przedsi wzi cia powstawa  b d
komunalne oraz inne zwi  bosmanatu/kapitanatu. Okresowo powstawa  b d
odpady pochodz ce z prac konserwacyjnych i remontowych prowadzonych na terenie zaplecza 
portowego. Odpady b d  segregowane i przekazywane firmom zewn trznym zgodnie z przepisami 
ustawy o odpadach. Na obecnym etapie inwestycji nie przewiduje si

trznym) na Zatoce Gda dzie 
odbywa  si  w Porcie Morskim Elbl g. 

w urz dzeniach oczyszczaj cych 
(osadnikach i separatorach ropopochodnych) odprowadzane b d  projektowanymi wylotami do 
odbiornika.  

cieki sanitarne z budynku bosmanatu/kapitanatu b d  odprowadzane do szczelnego 
d usuwane b d  wozem asenizacyjnym. 

 Rozwi zania konstrukcji hydrotechnicznych, drogowych, mostowych oraz architektonicznych 
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk  nie b d  odbiega  od rozwi za

stosowanych w istniej cych tego typu obiektach w innych krajach, przy luzach rzecznych oraz 
morskich (m.in. Belgia, Holandia, Niemcy).  
 W zakresie bilansu mas ziemnych i zagospodarowania urobk
rozwi enie 
piaszczystego pozyskanego z prac ziemnych w obr bie Mierzei Wi lanej, b d  one wykorzystane 

dzie obwiednia sztucznej wyspy (tzw. grobla) oraz 
zal dowiony zostanie fragment terenu w obr bie awanportu (wewn trz falochronu na Zatoce 
Gda  do zasilania pla
przeciwpowodziowych na Mierzei Wi lanej od strony Zatoki Gda skiej, w miejscach wskazanych 
przez Urz d Morski w Gdyni. Urobek o niskiej przydatno biania toru wodnego 
na Zalewie Wi lanym oraz rzece Elbl g zostan  zdeponowane we wn trzu sztucznej wyspy. 
Harmonogram budowy oraz etapowanie fazy budowy skonstr
maksymalnie ograniczy  konieczno
planowanego przedsi wzi cia. 

ciciel lub zarz dca terenu ma obowi zek poddawania 
 okresowym przegl dom). Ponadto 

urz dzenia techniczne b d  podlega  nadzorowi przez jednostki dozoru technicznego. Projekt 
budowlany realizowany jest pod nadzorem naukowym Politechniki Gda skiej. 
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 MAJ CYCH NA CELU UNIKANIE, 
OGRANICZANIE ORAZ KOMPENSACJ  NA 

RODOWISKO 
rodowisko planowanej drogi wodnej w wariancie 

wyst nicowanych 
 na cych.  

 Uwzgl dniaj c charakter i zasi  fazy budowy i 
funkcjonowania drogi wodnej Zatoka Gda g proponuje si  podj cie 
nast puj , maj cych na celu unikanie, zapobieganie lub ograniczania tych 

.  
13.1. U

wzi cia umo liwia unikni
. W ramach procesu planowania inwestycji wykonano szereg analiz umo liwiaj cych 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan , 
lokalizacji sztucznej wyspy przeznaczonej na deponowanie urobku z prac czerpalnych oraz 
przebiegu toru wodnego w rejonie rezerwatu Zatoka Elbl ska.  
 Wyboru optymalnego (pod wzgl

eglugowy przez Mierzej  Wi lan  dokonano na podstawie wieloletnich bada  i 
 waloryzacj

lokalizacyjnych (Skowronki, Nowy wiat, Przebrno i Piaski) wraz z ocen , przeprowadzono w 
cz cej 

Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk 476 z 
bada torzy Prognozy, dlatego w Raporcie 

c powielanie tych samych analiz za 
nieracjonalne. W wyniku przeprowadzonych analiz za najmniej korzystny rodowiskowo uznano 
wariant Przebrno. Natomiast wariantu Piaski nie mo na uzna  za racjonalny wariant alternatywny 
dla wariantu Inwestora poniewa : 

bie rosyjskiej 
cz ci Zalewu Wi lanego (np. przenoszenie zawiesiny poderwanej podczas prac 
czerpalnych); 

 wi ksz  utrat
si ci Mierzei Wi lanej oraz znacznie 
wi zwi zku z konieczo ci  wi kszej 
zaj to ci powierzchni dna pod tor wodny oraz pod znacznie wi ksz  sztuczn  wysp ; 

 wi ksze koszty budowy i utrzymania toru wodnego, w tym obci enia rodowiska 
przyrodniczego zwi zane z wi ksz  obj to ci biania toru wodnego (o ponad 
1 mln m3 na etapie budowy); 

                                               476Pawelec, 2015 
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enie drogi dost powej do Morskiego Portu Elbl g i zwi zane z tym wi ksze 
 toru wodnego na Zalewie w wariancie Nowy wiat wynosi 

znacznie wi ksze obci enie 
ekosystemu Zalewu Wi lanego robotami czerpalnymi i podczyszczeniowymi oraz 
konieczno ci  budowy wi kszej wyspy na refulat. 

 Znacznie wi duje, e nie mo na 
wariantu Piaski uzna  za racjonaln  alternatyw . Z powy

rodowisko. 
 W zwi  ocen rodowisko 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan : 
wiat, 

wzgl du na zinwentaryzowane w osi toru wodnego stanowisko ramienicy zagi

 W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, wiat jest 
unktu widzenia, co oznacza, e 

eglugowego w tym miejscu ogranicza ingerencj  w rodowisko i pozwala na 
unikni  opisanych w rozdziale 9. 
 Poniewa rodowiskowo wskazano wariant 
Nowy ce opisane poni ej odnosz  si  tylko do tego wariantu.  

 zalece  zawartych w 
Raporcie, dotycz cych mo liwo lanym, w zwi zku z 
budow  toru wodnego prowadz cego do Portu Morskiego Elbl g, z robotami podczyszczeniowymi 

Wi lanym. Zalecono aby Urz d Morski w 
 i przystaniach rybackich zlokalizowanych 

w bliskim s siedztwie planowanego przedsi wzi cia, tj.: w przystaniach w Kamienicy Elbl skiej, 
Suchaczu, Jagodnie, Kadynach, K tach Rybackich oraz na torze do Nogatu i Szkarpawy, podczas 

lanym. Roboty podczyszczeniowe mog  by
przeprowadzone po zako czeniu budowy toru wodnego, zgodnie z obowi zuj cymi decyzjami o 
rodowiskowych uwarunkowaniach uzyskanych przez Urz d Morski w Gdyni. 

13.2. Z RODOWISKO ORAZ KOMPENSACJA
 W toku prac nad Raportem stwierdzono, e planowane przedsi wzi cie mo e znacz co 

 na: 
 obszar Natura 2000 PLB280010 Zalew Wi lany (w zwi zku z mo liwo ci  wyst pienia 

 synergicznych tj. zwi
eglugowego); 

 ekosystem rzeki Elbl g (etap budowy zwi zany z robotami czerpalnymi); 
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eglugowego na Mierzei Wi lanej); 
olejowych lub innych 

substancji niebezpiecznych. 
minimalizuj cych mo

na 
kompensowa , kieruj c si  zasad , e prowadz c inwestycje w 

przyj to, e s ochrony rodowiska, gdzie 
w art. 3 ust. 8 kompensacj  przyrodnicz  definiuje si  jako  obejmuj cych w 

ci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacj  gleby, zalesianie, zadrzewianie lub 
tworzenie skupie  ro linno ci, prowadz
tworzenie skupie  ro linno ci, prowadz

rodowisku przez realizacj  przedsi wzi cia i 

na wyeliminowa , 
zredukowa  ani skompensowa . W przypadku rzeki Elbl g zaproponowano w niniejszym rozdziale 

umiarkowanie negatywnego.  
 Istotne zagro enie dla rodowiska zwi

 obr bie akwenu Zalewu Wi lanego. 
 Stwierdzono tak e, eglugowego mo e przyczyni  si  do rozwoju 
turystyki wodnej, a w konsekwencji do niekontrolowane

esie l gowym lub w okresach odpoczynku 
podczas jesiennych i wiosennych migracji. Ju  obecnie mo na zaobserwowa  szar e na 

ce niszczenie gniazd ukrytych w trzcinach, dlatego w 
 takie zagro enia, lub 

b d dzi utworzenie obszaru o powierzchni 15 km2 w 
najcenniejszym fragmencie akwenu Zalewu Wi dzie obowi

proponowanego rozwi zania opisano w dalszej cz
13.2.1. Siedliska chronione 

wzi cia na siedliska wodne 
i l dzie przeniesienie ro linno ci 
szuwarowej w obr ej oraz wdro enie 

 ograniczaj cych zm y) i 
 opisano w rozdziale 13.2.10.  

cym w odniesieniu do  siedlisk l dowych  *2130 Nadmorskie wydmy szare i 
2120 wzi cia w wariancie Nowy wiat, 
gdzie straty bezpo o minimum (badania 

pi  straty bezpo
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uznano za nieznacz du na ich powszechne 
wyst powanie w obszarze Natura i dobry stan zachowania, nie zaproponowano 
wspieraj cych. 

 W celu ograniczenia ubytku siedliska *1150-1 (fragment toru wodnego zaj tego obecnie 
przez ro linno  szuwarow ), zaproponowano przeniesienie ro linno ci szuwarowej  w inne miejsce 
w obr bie Zalewu Wi lanego, przed rozpocz ciem prac czerpalnych na Zalewie Wi lanym (rys. 13.1 
i tab. 13.1). W tym celu, w okresie od 15 sierpnia do ko ca wrze nia, nale y pobra
ro linny i przesadzi  go w obr bie Zalewu Wi lanego, w miejscach, gdzie obecnie wyst puj
naturalne ubytki. Proponowane miejsca przeniesienia szuwaru pokazano na rysunku 13.1. 
Szacowana powierzchnia ro linno
Nale y pobra lin szuwarowych: 

 trzcina pospolita Phragmites australis  ro lin  wieloletni  zaliczan  do grupy 
czy (rhizomes); poziome 

cza do 3 cm szeroko ci, pionowe 1-5 cm szeroko ci, tworz  g st  mas  20-100 cm pod 
powierzchni  i rozci gaj  si  do 1-5 m pod ziemi 477; korzenie o szeroko ci 2-4 mm; 

 si  rozci ga cz c > 70 
p

 oczeret jeziorny Scirpus lacustris; ro lina wieloletnia, helofit, z rozbudowanym systemem 
czy; 

skolistna Typha angustifolia; ro lina wieloletnia, helofit, z rozbudowanym systemem 
czy.  

Proponuje si
usuni puj cych cechach: 

 trzcina pospolita Phragmites australis
materiale, nale y zebra cza; 

 oczeret jeziorny Scirpus lacustris y zebra cza i p dy nadziemne; 
skolistna Typha angustifolia y zebra cza i p dy 

nadziemne. 

Zalewu Wi lanego, w miejscach gdzie obecnie wyst puj  luki (rys. 13.1). Poni ej w tabeli wskazano 
proponowane lokalizacje i szacunkowe powierzchnie do nasadze . Najkorzystniejszym miejscem 
przesadzenia jest lokalizacja nr 1, 4 i 9. 

                                               477 Packer i in. 2017. Journal of Ecology 105: 1123-1162.  
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Rysunek 13.1. Proponowane miejsca przesadzenia szuwaru, pozyskanego z toru wodnego 
otomap brzegu morskiego (2016), Urz du Morskiego w 

Gdyni  
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 Tabela 13.1. Propozycja miejsc nasadze  szuwaru usuni tego z projektowanego toru wodnego na Zalewie Wi lanym 
 Kilometra

linii 
brzegowej 

Szacowana 
powierzchnia 

[m2] 
Lokalizacja na Zalewie 

suma 60 000
Powierzchnia zapasowa 

  Ro linno  powinna zosta puj cego schematu: 
b 

Zalewu; 
 nast pnie pas szeroko i w skolistnej; 
 pas bez ro linno ci (o szeroko no ci od tego jak szeroki jest pas 

szuwaru w miejscu gdzie b  w 
ro linno ci podwodnej); 

ci ok. 10-20 m. 
 Szeroko na od szeroko
b dzie on nasadzany. Podstawow  zasad ej 

ci nale y traktowa  jako przybli one proporcje. 
 nawi

 b linno ci 
tej od falowania i zm tnienia przez zwarty pas szuwaru oczeretowego. Szuwary z 

bokiej wodzie, w oddaleniu od brzegu i 
przybrze nego pasa szuwaru trzcinowego, umo liwiaj  utworzenie w obr bie szuwaru otwartych 
powierzchni wody o odmiennych warunkach (brak falowania i prze roczysta nie zm cona woda). W  

rodowiskach obserwuje si  bardzo du lin 
podwodnych oraz znacznie wy sz  liczb
 W miejscu, gdzie nie b dzie mo na odtworzy na 
wprowadzi nych mieszanych kombinacjach. 
 Szuwar nie powinien by boko ci wi kszej ni  1,5 m, przed rozpocz ciem 

 pomiary batymetryczne w miejscach gdzie b dzie 
przesadzany szuwar, aby odpowiednio zaplanowa  obsadzanie. 
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 Powy u 
wskazane w Raporcie miejsca powinny by  wykonywane pod nadzorem botanika, posiadaj cego 
do wiadczenie w badaniu siedlisk Natura 2000.   

 W toku oceny stwierdzono, e planowane przedsi wzi cie nie b dzie znacz co negatywnie 

rodowiskowych tj. utrzymania stanu po redniego mi
cie ro linno ci wynurzonej z toru 

wodnego rzeki Elbl linno ci 
 kilkudziesi bie tego 

sameg osiedliska tj. w Zatoce Elbl ciank
szczeln  lokalizacj  miejsca wsadzena trzciny pokazano na rysunku 13.7. Szcze

2.2. Ichtiofauna, poniewa
b dzie jednocze nie kompensowa  mo liwo anki. 

ce i kompensuj
 W obr bie linii rozgraniczaj eglugowego znajdzie si

pnej wersji Projektu Budowlanego (wersja z marca 2018 r.) i 
eniu zagospodarowania terenu oraz zasi , e fizyczna ustrata 

a (rys. 13.2). Oznacza to, e mo liwe jest 
zachowanie 0,32 ha wydmy w obr bie planowanej inwestycji. W zwi zku z tym zapropowano 

ce polegaj ciem budowy, 
edlisko chronione - wydma szara, zakaz 

wst
 W fazie funkconowania wydma nie musi by  ogrodzona, poniewa  normalne u ytkowanie 

eglugowego nie powinno jej zagra a .  Proponuje si  natomiast wykonanie w obr bie tych 
 poprawiaj

y pomarszczonej i robinii akacjowej 

enia integralno ci tego siedliska w 
obszarze, ani zagro e nie b dzie to 
znacz  o 
charakterze kompensacji przyrodniczej, tj. odtworzenie siedliska wydmy szarej w miejscach, gdzie 
procesy sukcesji naturalnej lub antropogenicznej spowodow
ba ane i bory na wydmach nadmorskich) 
poprzez cofni cie tej
ba le nych. Wybrane 
lokalizacje znajduj  si  w rejonie Sztutowa, K ej 
przedstawiono lokalizacje wybranych powierzchni wzgl  wybrze a), 
wej  dopla entaryzacji do projektu 
planu ochrony obszaru  Natura 2000 PLH280007. 
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Rysunek 13.2. Siedlisko 2130 na tle zagospodarowania terenu inwestycji 
e dla potrzeb Planu ochrony 

kt Budowlany, wersja robocza z marca 2018r. 
 Wybrane powierzchnie mog  zosta  potraktowane jako poligony badawcze do 
wypracowania skutecznej i bezpiecznej dla y pomarszczonej 
oraz oceny skuteczno y powierzy
do wiadczonemu botanikowi-siedliskoznawcy. 

y monitorowa  w czasie realizacji oraz po zako czeniu (porealizacyjny)  - w 
pierwszych 5 latach po zako a i w razie 
potrzeby usuwa y pomarszczonej i robinii akacjowej. 
Powierzchnia nr 1 Sztutowo
Lokalizacja: Sztutowo pomi dzy zej ciami do pla a) 
Powierzchnia: ok. 13,31 a. 
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Rysunek 13.3. Lokalizacja powierzchni nr 1 Sztutowo. Skala 1:1000 
W drzewostanie (o wysoko ca 

domieszka wyst puje jarz y 
pomarszczonej (dominant), sosny, osiki, jarz bu pospolitego i brzozy brodawkowatej. W kilku 
miejscach odnotowano te  robini  akacjow  i wierzb  iw . W runie stwierdzono obecno  licznych 

 pod okapem drzew zbiorowisko zast pcze 
o wyra nych jeszcze cechach wcze niejszego siedliska wydmy szarej. Znamienny jest znaczny 

Cladina nego (Cladonia arbuscula s.l.).  

- usuni cie sosen z drzewostanu a  do granicy gruntu zakwalifikowanego jako Ls;  
- usuni bu; 
- usuni cie podszytu (brzoza, jarz b, osika, sosna);  

y pomarszczonej i robinii 
akacjowej (ze wzgl du na intensywno  pomna ania wegetatywnego i inwazyjno  tych 

y zaplanowa y
zabiegi wg potrzeb). 

Warunkowo mo na pozostawi : 
 lokaln  populacj  rokitnika, ew. przesadzi  w inne miejsce; 

- wielopniowy okaz wierzby iwy. 
Powierzchnia nr 2 K ty Rybackie
Lokalizacja: K ty Rybackie pomi dzy zej ciami do pla
wybrze a) 
Powierzchnia: ok. 61,28 a. 
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Rysunek 13.4. Lokalizacja powierzchni nr 2. Skala 1:1000 
 dominuj a pomarszczona. W drzewostanie 

(o wysoko
wyra bu pospolitego, wierzby iwy i brzozy brodawkowatej, pojawiaj  si
tak e d

 pod okapem drzew zbiorowisko zast pcze o wyra nych jeszcze cechach 
wcze a
obecno  w murawie turzycy piaskowej (Carex arenaria ) i kostrzewy poleskiej (Festuca polesica). 

- usuni cie ze stoku i wierzchowiny wydmy drzew do granicy gruntu zakwalifikowanego 
jako Ls;  

- usuni b, osika, sosna, wierk); 
y pomarszczonej i wierzby 

ostrolistnej (ze wzgl du na intensywno  pomna ania wegetatywnego i inwazyjno
y zaplanowa  w prognozie co najmniej 3-letniej, ew. 

y  zabiegi wg potrzeb). 
Nale y pozostawi : 

- okaz sosny zwyczajnej z chronionymi porostami z rodzaju odno yca Ramalina Ach. 
(54,35659 N, 19,25305). 

Mo na warunkowo pozostawi niejszych nie stanie si  gatunkiem inwazyjnym: 
- berberys zwyczajny (54,35652 N, 19,35652 E). 

Powierzchnia nr 3 K ty Rybackie
Lokalizacja: K ty Rybackie pomi dzy zej ciami do pla
wybrze a) 
Powierzchnia: ok. 9,49 a. 
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Rysunek 13.5. Lokalizacja powierzchni nr 3. Skala 1:2000 
 dominuj a pomarszczona. W drzewostanie 

(o wysoko
wyra bu pospolitego i brzozy brodawkowatej, pojawiaj  si  tak e d by 

tworz  pod okapem drzew zbiorowisko zast pcze o wci  wyra nych cechach wcze niejszego 

w murawie turzycy piaskowej (Carex arenaria ) i kostrzewy poleskiej (Festuca polesica). 

- usuni cie ze stoku i wierzchowiny wydmy drzew a  do granicy gruntu 
zakwalifikowanego jako Ls;  

- usuni cie podszytu (brzoza, jarz b, kruszyna, osika, d
y pomarszczonej i wierzby 

ostrolistnej (ze wzgl du na intensywno  pomna ania wegetatywnego i inwazyjno
y zaplanowa  w prognozie co najmniej 3-letniej, ew. 

y  zabiegi wg potrzeb). 
Powierzchnia nr 4 Przebrno

cia do pla a). 
Powierzchnia: ok. 9,62 a. 

Rysunek 13.6. Lokalizacja powierzchni nr 4. Skala 1:1000 
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a pomarszczona. W drzewostanie (o wysoko ci 

jarz bu pospolitego i osiki. W runie stwierdzono obecno
 pod okapem drzew zbiorowisko zast pcze o wci  wyra nych cechach 

wcze niejszego siedliska wydmy szarej.  

- usuni cie drzew a  do granicy gruntu zakwalifikowanego jako Ls;  
- usuni cie podszytu (brzoza, iwa, jarz b, osika, sosna); 

y pomarszczonej i wierzby 
ostrolistnej (ze wzgl du na intensywno  pomna ania wegetatywnego i inwazyjno

y zaplanowa  w prognozie co najmniej 3-letniej, ew. 
y  zabiegi wg potrzeb). 

 wykona  w horyzoncie czasowym 10 lat. Przez 5 lat nale y usuwa
niej w 7 i 10 roku.  

W ramach realizacji toru wodnego w obr bie rezerwatu Zatoka Elbl ska planuje si  dla 2 
tych ochron : 

- arcydzi giel litwor nadbrze ny Angelica archangelica subsp. Litoralis, 
ca Salvinia natans, 

przeniesienie (transplantacj ) w inne lokalizacje rezerwatu Zatoka Elbl ska lub Zalewu Wi lanego. 
lane konieczne b

obj tych ochron : 
Eryngium maritimum, 

- taj a jednostronna Goodyera repens, 
 przewiduje si  przeniesienie (transplantacj ) w inne lokalizacje na Mierzei Wi lanej. Metodyk , 

y ustali  ze specjalist  botanikiem. Transplantacj
y wykona  przed etapem budowy w miesi cach lipiec-wrzesie  w 

miejsca o podobnych warunkach rodowiskowych, pod nadzorem botanika.

n
cz eglugowy z uj ciem rzeki Elbl g mo

ci Zalewu Wi  si  cenne obszary 
czenia Zalewu 

Wi lanego z Zatok  Gda sk . Mo
ci Zalewu. Rzeki uchodz ce na zachodnim brzegu 

 szlaki migracji w
cz

ru wodnego realizowanych jednocze nie, 
podj  ograniczaj cych rozprzestrzenianie si  zawiesiny w wodach Zalewu, a tak e przez 
powstrzymanie si  od inwazyjnych prac w rejonie uj cia rzeki Elbl
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strony Mierzei Wi lanej w okresie wiosenno-letnim (kwiecie
wi kszo cych wody Zalewu Wi lanego. 
 Zalecenie to dotyczy przede wszystkim fazy budowy, poniewa  w fazie funkcjonowania, 
planuje si  prac boko ci toru wodnego. 

dnione w propozycji etapowania budowy oraz Wytycznych 
dnieniem cennych przyrodniczo miejsc, 

zaproponowanych w dalszej cz
 fazy funkcjonowania (rozumiany 

linno ci  wodn ) nale y przyj
linno ci szuwarowej i zanurzonej w 

 dla 
ytkowych. 

 Po zako ni ciu grobli z geotub), 
nale  i przenie  do Zalewu mo liwie jak najwi ksza ilo  ryb znajduj cych 
si tym akwenie. Nale y w tym celu zastosowa  rybackie narz dzia ci gnione 

dzia stawne ( aki, miero dzie 
o zbli ak, jednak znacznie wi
eksponowane przez okres 1 miesi ca i regularnie kontrolowane co 2-4 dni w zale no ci od 

 wykonane przy nadzorze ichtiologicznym. 
Przeniesienie ro lin wynurzonych z rzeki Elbl anki) 

anki przez nast puj ce 

 utworzenie pasa ro linno ci wynurzonej i zanurzonej posadowionego na skarpie przy 
ciance szczelnej zaprojektowanje od strony Zatoki Elbl ci ok. 

e zostanie 
dna Zalewu w rejonie Mierzei 

Wi lanej. Ro linno  b dzie przesadzana w pierwszej kolejno ci z lewego brzegu rzeki 
Elbl g (od PGW do LGW), a tak e ze stref brzegowych rzeki Elbl  od LGW. Wraz z 
ro linno ci  do siedliska przenoszona b dzie cz
brzegowej rzeki Elbl g (ok. 40%).  

e liwi  wlewy wody 
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u Zatoka Elbl ska 
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 w tonie 
wodnej rzeki Elbl g, zalecono aby wykluczy

czone 

13.2.3. Ornitofauna 
wzi cia na ornitofaun  Zalewu Wi lanego wskazuje 

na mo gowe jaki i ptaki migruj ce wykorzystuj ce 
akwen do odpoczynku, erowania w trakcie migracji, zwi zane jest z 
mozliwo ci  wyst pienia zwi kszonej presji na akwen Zalewu w efekcie rozwoju gospodarczego 

 minimalizuj cych zwi kszaj cych stopie
ochrony, zabezpieczaj cych do poprawy ich jako ci (rys. 
13.9).   

CE 
t czerpalnych w s siedztwie 

dro enie Wytycznych 
 w ramach Raportu. 

Przedmiot ochrony: cyraneczka Anas crecca, cyranka Anas querquedula Anas 
clypeata, g gawa Anser anser,  d  niemy  Cygnus olor,  czernica Aytya fuligula, ohar 
Tadorna tadorna,  perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,  sa Chlidonias 
hybridus, rybitwa czarna populacje l gowe 
By zminimalizowa zane z 
realizacj  przedsi wzi cia w obszarach przylegaj cych do szuwaru na Zalewie Wi lanym, 
b d  ro linno cej,  powinny by  prowadzone poza okresem l gowym wszelkie 

biarskie na zbiorniku w okresie l gowym dopuszcza si ci nie bli szej 
ni  500 m od granicy szuwaru. 
Przeniesienie ro linno ci szuwarowej z toru wodnego w miejsca, gdzie wyst
naturalne ubytki w ro linno
rejon s siaduj cy z rezerwatem Zatoka Elbl ska (w ramach kompensacji przyrodniczej dla 

anki) 
Przedmiot ochrony: d  niemy  Cygnus olor,  perkoz dwuczuby Podiceps cristatus,
g gawa Anser anser  - populacje l gowe 
W zwi zku z konieczno ci  usuni cia ro linno ci szuwarowej na powierzchni 3,16 ha w 

eglugowym dojdzie do utraty siedlisk 
d cych przedmiotami ochrony; aby nie uszczupli  miejsc 

l dzia, perkoza czy g gawy zaproponowano przeniesienie szuwaru w 
s .  

nego szuwaru w nowych 
j to, e przeniesienie szuwaru w 



EKO-KONSULT 

510 

obr bie tego samego akwenu powinno skutkowa  wysok  udatno ci  procesu i wysok
jako ci  siedliskow

czonej z u ytkowania o powierzchni 15 km2

Przedmiot ochrony: dz niemy  Cygnus olor, g  zbo owa Anser fabalis, g
Anser albifrons, czernica Aytya fuligula, Fulica atra, bielaczek Mergus 

albellus, krakwa Anser strepera, cyraneczka Anas crecca, 
migruj ce 
Przebieg osi inwestycji znajduje si

gowym na Zalewie. Ruch jednostek na torze nie b dzie 
to 

jednak,  wzrost ruchu jednostek mniejszych, co poci gnie 
za sob  wzrost antropopresji i wzrost prawdopodobie stwa wyst
niepokojenia odpoczywaj  zmiany miejsca pobytu w inne rejony 
ostoi.  

ce wyst
ci ostoi (Zalewu Wi

cznej powierzchni 15 km2 cych. 
W okresie od czerwca do wrze nia zakaz ten nie dotyczy tradycyjnej eksploatacji rybackiej j 
narz czonym z u ytkowania akwenie 
mo liwo

cych na 
zalewie - y) podyktowane jest wzgl

 b dzie 
niewielkie, gdy  narz dzia te zapewniaj  dobr  prze ywalno  ryb niewymiarowych czy 

liwe przy zastosowaniu sieci 

(za wyj tkiem okresu wysokich temperatur), co ograniczy ruch jednostek rybackich na 
obj czeniem obszarze, zmniejszaj

dzia jest zjawiskiem rzadkim. Dodatkowo obecno
umo liwi wi ksz  kontrol  przestrzegania zakazu przez inne jednostki (np. turystyczne) oraz 

 Poza wy fy, zakaz b
cych. Za jednostk c  uwa a si ce 

rowery wodne, windsurfing (deska z aglem) i kitesurfing (deska z latawcem), a tak e statki 
pasa czenia z mo liwo ci 
u ce: 

rzchni 9 km2; 
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rzchni 6 km2.  
Wy ej wymienione  obszary powinny zosta ci rybackiej i wydzielone 
przed rozpocz ciem prac inwestycyjnych, a tak

datkowo w buforze 3 km od 
wyznaczonych granic obszaru w cz ci l

ie b d  niepokojone. Obszary te s
aktualnie wykorzystywane przez ptaki. Po wprowadzeniu z  siedlisk 

cych wzro nie, a dodatkowo zabezpieczy ich potrzeby na dalsze sezony.  
Aby mo nakowanie tego obszaru 

cych rozstawianych przed sezonem turystycznym (informacje o zakazie 
du na ochron  ornitofauny) oraz wprowadzone do map nawigacyjnych. 

Zakaz powinien zosta  wprowadzony w trybie Rozporz dzenia Dyrektora Urz du Morskiego.  
W przypadku braku potwierdzenia wyst wzi cia 
na ornitofaun  niel gow , b d  nie stwierdzenia istotnego wzrostu liczebno
w wydzielonym obszarze w trakcie bada  poinwestycyjnych, dopuszcza si  mo liwo
ponownego udost cznie dla 8 

yciu tuj cych). Analiz
mo liwo ci i celowo ci takiego udost pniania nale y przeprowadzi  nie wcze niej ni  po 5 
latach po zako czeniu inwestycji. 

cznie z u ytkowania 
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CE W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO OCHRONY 
RODOWISKA478  

Budowa bud l gowych dla Ohara  
Przedmiot ochrony: Ohar populacja l gowa 

ce budow  12 sztucznych miejsc l
wyprofilowane budy (nory) ziemne z korytarzami (rys. 13.9) lub budy wolnostoj ce. 

Rysunek 13.9. Proponowana konstrukcja sztucznego miejsca lstoj

Proponuje si  umieszczenie bud ziemnych na planowanej sztucznej wyspie na Zalewie 
Wi lanym oraz w uj ka, 
znajduj ca si  w administracji Urz du Morskiego w Gdyni). W przypadku sztucznej wyspy 
konstrukcje mog  by  wkopane w powierzchnie wysp, b d  posadowione na powierzchni i 
przykryte darni , b d  faszyn ; w przypadku uj ki komory l gowe powinny zosta

                                               478 ce ze znacz
obszarze Natura 2000, dotycz

A

B
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umieszczone w skrzyniach ziemnych (po trzy stanowiska w skrzyni) na wysoko ci minimum 
2,5 m nad ziemi , celem ograniczenia dost pu drapie

 l gowego w rejonie uj cia rzeki 
Elbl g (odtworzenie l skiej), a tak e 
znacz co zwi nictwo lisa, norki i jenota) miejsc l gowych 
(np. w rejonie uj powania grupy 3-6 par), co w 

cy wzrost sukcesu l gowego gatunku na zbiorniku 
(ostoi istotnej w skali kraju dla tego gatunku). 

ce i kompensuj  w obr bie Zalewu  

k ko nych 
Przedmiot ochrony: Tringa totanus
populacja migruj ca. Dodatkowe wzmocnienie 
populacji l ciele) oraz cz

 optymalne siedliska w cz ci brzegowej. 

zagospodarowania sztucznej wyspy na Zalewie Wi
refulatu pochodz
powstanie na Zalewie Wi lanym z urobku czerpanego z nowego toru wodnego, ze wzgl du 

 powierzchni , ma docelowo sta  si
blaszkodziobych nie tylko w okresie l  w okresie migracji sezonowych. W 
obszarze Zalewu Wi lanego w okresie ostatnich 20 lat nast
zielonych i pastwisk, stanowi cych miejsce l
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wybudowaniu wyspy i poro ni ciowej 
znajd dzie nieme (oba 
b d ce przedmiotami ochrony). Sama wyspa b dzie stanowi  miejsce do odpoczynku 
i d cych przedmiotem ochrony w okresie 

wistun, krzy eniec, cyranka, cyraneczka 
d cych przedmiotami ochrony (g si 

k ko nych, 
doprowadzi do znacz ewkowych 
wchodz d cych przedmiotem ochrony 
obszaru.  

czebno ci i odbudow  populacji 
gowych b d cych (kropiatka, zielonka) i nie b d cych przedmiotami ochrony, 

nych i obecnie zmniejszaj cych liczebno  w regionie pomorskim z 
powodu utraty siedlisk i drapie
powstanie l gowisk krwawodzioba, czajki, kszyka. Realizacja powy e
spowoduje znacz cy wzrost liczebno

ci 
skutkuj rony obszaru, a tym 
samym podwy szenie rangi i znaczenia obszaru Natura 2000. Ewentualne zmniejszenie 
powierzchni zbiornika zaj tej przez wysp  nie spowoduje znacz
na obecne gatunki b d ce przedmiotami ochrony. Wskazana lokalizacja wyspy znajduje si

okresie l gowym jak i migracji 
w obr bie Zalewu Wi lanego. 

13.2.4. Nietoperze 
eglugowego na nietoperze w obr bie Mierzei 

Wi lanej mo na ograniczy  wykonuj c wycink  drzew w okresie kiedy w obr
Pipistrellus i Nyctalus oraz poza okresem rozrodu i 

ycinki jest okres od ko ca 
pa jest kontrola chiropterologiczna 
przed wycink  drzew, poniewa  mog  one stanowi
okresu migracyjnego jak i w czasie rozrodu. 

e 
wycink  drzew, mo e by i skrzynek dla 
nietoperzy, w ilo ci jednej skrzynki drewnianej zmodyfikowanego typu Stratmanna i jednej skrzynki 
trocinobetonowej na hektar wyci tego lasu. Minimalna liczba skrzynek to 100 sztuk.  

Aby zminimalizowa  potencjalny efekt bariery dla nietoperzy oraz wyeliminowa  zagro enie 
cymi, wskazane jest aby o

cych. Zaleca si
zastosowanie o wietlenia mo
aktywno  nocn  nietoperzy. 
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Zaleca si
od kraw stawionych bez o wietlenia. 
Zmniejszy to powierzchni  bariery jak  stanowi otwarta przestrze .   
13.2.5. Ssaki l dowe 

eglugowy w obr bie Mierzei Wi  rzeki Elbl
w postaci pionowych cian wyniesionych na wysoko  2,5 m n.p.m. Taka konstrukcja brzegu 

 zwierz eglugowy lub rzek
Elbl g. W zwi zku z tym zaprojektowano zej cia dla zwierz t (tzw. brody) ze zniwelowanym k tem 
nachylenia brzegu - po dwa zej one vis a vis w rejonie luzy oraz 7 zej  dla zwierz t na 
rzece Elbl g. 
 Konieczne jest zaplanowanie zieleni naprowadzaj eglugowym 
przecinaj cym  Mierzje Wi lann . Nasadzenia powinny obejmowa  gatunki rodzime (np. bez czarny 
Sambucus nigra Crataegus monogyna, czere nia ptasia Prunus avium, jarz b 
pospolity Sorbus acuparia) owocuj ce, docelowo mog ce stanowi  miejsce erowania migruj cych 

13.2.6. Bezkr gowce 
Bentos 

ce mo lanego 
(etap budowy) b d  realizowane poprzez odpowiedni  organizacj c  na celu 
maksymalne ograniczenie zm biarek, 
zastosowanie kurtyn, monitorowanie zawarto  opisane w punkcie 

lanego i rzeki Elbl g 
Zmieraczek pla owy 
 Zasilanie pla  piaskiem pochodz , e b dzie to 
ok. 1,4 mln m3) prowadzi wydmy, gdzie w 
tym okresie zimuje zmieraczek. Na odcinku Mierzei: km 17 do km 14,5, na wysoko ci Krynicy 
Morskiej, gdzie podczas bada  (Transprojekt 2014, rys 6. 25) nie stwierdzono obecno ci 
zmieraczka, zasilanie pla  mo na prowadzi  bez ogranicze .  
13.2.7. Zatoka Elbl ska 
Ingerencja w rezerwat Zatoka Elbl ska zwi zana jest z konieczno ci
nawigacyjnych na rzece Elbl g w rejonie mostu w Nowakowie. Pierwotnie planowano wi ksz
ingerencj c, e poszerzenie toru wodnego b
rozebrania istniej cej grobli oddzielaj cej rezerwat od rzeki Elbl g, a nast pnie wyprofilowanie 
skarp. W toku prac nad koncepcj  realizacji inwestycji wykonawcy Raportu zaproponowali 
zastosowanie 
jednocze nie spowoduje, e nie b dzie wymagane  profilowanie skarp toru wodnego, a co za tym 
idzie konieczno ci poszerzenia koryta rzeki i wej
granicz
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znacznie ograniczono ingerencj
rzeki przed mostem w Nowakowie.  
 W zwi zku z zaprojektowaniem cianki szczelnej odgradzaj cej rezerwat od planowanych 

obszar rezerwatu odgrodzony zostanie od zagro e  pojawi  w wyniku 
zwi kszonego ruchu jednostek w fazie budowy i funkcjonowania (zwi kszone falowanie) oraz w 
wyniku zagro e  zwi
 Zasieg inwestycji obejmuje 5,64 ha powierzchni rezerwatu, jednak faktyczna ingerencja 
(likwidacja siedliska) nast anie zachowana i 
nie b zanym z faz  budowy (zasi g inwestycji pokazuje zasi g 

d  powodowa  na rezerwat). 
 W zwi zku z fizyczn  likwidacj kowych rezerwatu Zatoka Elbl ska, 
zaproponowano powi  28/2 obr b 

 siedlisko 
kowe bezpo rednio s siaduj ce z powierzchni

13.2.8. Etapowanie inwestycji 
edsi wzi cia na ekosystem 

Zalewu Wi lanego, w nast pstwie prac czerpalnych i transportu refulatu, konieczne jest 
wyeliminowanie zagro e  zwi zanych ze stabilno ci  planuje si  wykona  z 

 osiadanie geotub w osadach dennych Zalewu mo e spowodowa
obni enie si  konstrukcji poni ej poziomu morza i przedostawanie si  cz
z powrotem do toni wodnej. 
 Dlatego proponuje si  etapowo: 
Etap 1: eglugowego przez Mierzej  Wi lan  z jednoczesn  budow

. dzie 
wyspa b d  Wi lanej. Roboty 

eby nie powodowa  konieczno
du ych obj to bie placu budowy. Badania 
geotechniczne wykonane dla potrzeb projektu budowlaneg powanie 

budow  sztucznej wyspy. 
Oznacza to, e trudno jest okre li  jej stabilno
Konsultacje z nadzorem naukowym z Politechniki Gda skiej wskazuj , e geotuby 
mog  osiada y sprawdzi  czy nie jest 
potrzebna nadbudowa kolejnej warstwy geotub oraz kontrola optyczna szczelno ci 

. Konieczne jest aby prace czerpalne na Zalewie Wi lanym i na rzece 
Elbl g rozpocz  dopiero po stwierdzeniu szczelno ci i stabilizacji sztucznej 
wyspy, poniewa  refulat z prac czerpalnych b dzie bezpo rednio transportowany lub 

. 
Etap 2 Prace czerpalne na Zalewie Wi lanym i rzece Elbl g. Prace czerpalne pod tor wodny 

na Zalewie mog  rozpocz  si  dopiero po stwierdzeniu stabilno ci i szczelno ci 
 sztucznej wyspy. 



EKO-KONSULT 

517 

cej podstaw  oceny planowanego przedsi wzi cia 
lono cz

maj  to m.in.: 
 Ograniczenie transportu l dowego w okresie wakacyjnym oraz zakaz transportu droga 

l dow  wodn ; generalnie 
eglugowego przez Mierzej  Wi lan  preferowany powinien 

by  transport drog  wodn ; 
 zalecenia dotycz ce u  zm

czerpalnych; 
 place i zaplecza budowy nie powoduj ce dodatkowej zaj to

chronionych, poniewa  zorganizowane b d  w obr bie placu budowy na Mierzei Wi lanej 
oraz na terenach zainwestowanych w s siedztwie rzeki Elbl g. 

 Ze wzgl  czasowych i 
 mog  spowodowa

rodowisko przyrodnicze. W harmonogramie wykonanym dla 
onoo nast puj ce ilo ci dni roboczych do wykonania planowanego przedsi wzi cia: 
 roboty czerpalne na Zalewie Wi
 roboty czerpalne na rzece Elbl
 wykonanie cianek szczelnych i cianek szczelinowych na rzece Elbl g, w tym w 

s siedztwie rezerwatu Zatoka Elbl ska zaplanowano na ok. 150 dni; 
 wykonanie grobli sztucznej wyspy zaplanowano na okres ok. 690 dni. 

 Obszar Zalewu Wi lanego wraz z Zatok  Elbl sk nicowany pod wzgl dem 
cenno ci i wra liwo ci rodowiska (rys. 13.9) dlatego ograniczenia czasowe w p

Proponuje si  nast puj h i prac 
czerpalnych: 

 prowadzenie wycinki drzew na Mierzei Wi  rzeki Elbl g poza okresem 
l ych nietoperzy (tj. poza 
okresem od 1 marca do 15 sierpnia), przy czym na terenie stwowych wycinka 
drzew mo e by  prowadzona w okresie l gowym, jednak po wcze niejeszym dopuszczeniu 
przez ornitologa i chiropterologa; przyj ty termin okresu l gowego i rozrodu nietoperzy 
nale y traktowa dorazowo powinien by
rodowiskowy 

 usuni cie szuwaru w rejonie Mierzei Wi lanej od strony Zalewu Wi lanego oraz w rejonie 
rzeki Elbl g nale y wykna ca wrze nia; 
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 roboty czerpalne w rejonie szuwaru trzcinowego nale y prowadzi cznie poza okresem 
l gowym tj. od 16 sierpnia do 1 marca; 

czenie rzeki Elbl erwca, ze 
wzgl

 zasilanie pla  piaskiem pochodz  w okresie 
ie w tym okresie zimuje 

zmieraczek;n a odcinku Mierzei: km 17 do km 14,5, na wysoko ci Krynicy Morskiej, gdzie 
podczas bada  (Transprojekt 2014, rys 6. 25) nie stwierdzono obecno ci zmieraczka, 
zasilanie pla  mo na prowadzi  bez ogranicze ; nale y rozwa y
pro

najcenniejsze obszary Zalewu Wi lanego 

. 
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alnych  
 Poni ch w fazie budowy toru 
wodnego na Zalewie Wi  ochron
Zalewu i ograniczy  mo liwo  rozprzestrzeniania si  zawiesiny. Poprzez precyzyjne zaplanowanie 

na wyeliminowa  lub istotnie ograniczy  zm tnienie wody i pogorszenie jej 
esiono do konkretnych 

o punktu widzenia i wra liwe na 
kszonej zawarto ci zawiesiny w wodzie (rys. 13.11).  

 Opracowanie i wdro  jest jako 
jedno z wa niejszych zalece  w Wytycznych Komisji Europejskiej opracowanych w 2011 roku479, w 
zwi zku z dostrze zku z konieczno ci  ochrony 

akcyjno

ingerencji w chronione siedliska, jest jednym z wa niejszych zagadnie  poruszanych w Wytycznych 
KE, gdzie przede wszystkim zwraca si  uwag  na dobre rozpoznanie zagro e  przyrodniczych, a 
nast powania z 
urobkiem z uwzgl dnieniem ochrony przyrody. Wskazuje si  na konieczno
prac czerpalnych tak, eby mo ce si  niekorzystne zmiany 
w a . Wszystkie te aspekty powinny by
uwzgl rowania urobku. 
 Maj dnicze Prowadzenia 

az 
rozpoznaniu wra liwo ci rodowiska Zalewu Wi lanego i Zatoki Elbl skiej. Wytyczne powinno si
stosowa ami w fazie funkcjonowania. 

i lanym i rzece Elbl g 
 W okresie l gowym (od 1 marca do 31 sierpnia, ewentualnie po dopuszczeniu przez 

w oddaleniu minimum 500 m od 
rem zawarto ci tlenu  w 

wodzie (przybli ony kilmetra
okresie l gowym to 19+750-20+500 oraz  9+500-11+000). Pomiary nale y prowadzi  w 

ci ok. 25 m oraz 100 m od miejsca refulowania, w kierunku zawietrznym (czyli w 
aktualnym kierunku rozprzestrzeniania si  zawiesiny) oraz min. 500 od miejsca refulowania 
w kierunku nawietrznym (jako punkt referencyjny). Pomiary powinny obejmowa  st enie 
tlenu rozpuszczonego (mgO2/l) oraz nasycenie tlenem  (%). Minimalna warto  st enie 
tlenu dla ryb karpiowatych wynosi 3 mg O2/l, za 2/l. W Zalewie 
Wi lanym dominuj  ryby karpiowate i inne gatunki o zbli onych wymaganiach tlenowych. 

 przewa nie we wschodniej cz ci Zalewu, poza rejonem 
prac. Niepokoj ce warto ci to poni ej 5 mg O2/l (ok. 50% nasycenia wody tlenem przy 

                                               479 Guidance document. The implementation of the Birds and Habitats Directives in estuaries and costal zones 
with particular attention to port development and dredging, European Commission, 2011 
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y wstrzymywa  przy 4 mg O2/l (ok. 40% nasycenia tlenem 
 w punkcie 

naturalnymi), nale  wstrzyma  roboty czerpalne, poniewa
przy niskim naturalnym poziomie natlenienia wody mo e prowadzi  do ni  ryb. Roboty 
mo na wznowi cenia wody. 

 W rejonie km 19+750-20+500 oraz 9+500-11+000 toru wodnego (tj. w najcenniejszych 
przyrodniczo fragmentach Zalewu plus 500 m buforowej 
czerpalnych poza okresem l gowym (od 1 wrze nia do ko ca lutego, ewentualnie r=termin 
mo  po konsultacji z ornitologiem). 

 W rejonie Zatoki Elbl skiej uszczelni  kurtyn
mo liwo

 Na rzece Elbl g nie prowadzi a 
ze wzgl anki. 

biarek wyposa onych w czerpaki lub ssaki ograniczaj ce tworzenie si
zawiesiny tzn. wyposa one w klapy zamykaj biarek 
ss

 Zastosowanie na Zalewie ruroci rednich pompuj cych urobek bezpo rednio 
biarki na sztuczn  wysp . Nale y kontrolowa  szczelno  ruroci

nie doprowadzi
 Zakaz stosowania szaland z nieszczelnym dnem. Szalandy biarki nasi bierne mog

by  dopuszczone je eli b d  nie 
mo e si  wylewa  podczas transportu. Nale y kontrolowa

ozwieszonych na obszarze 
eli jest to technicznie mo liwe. Podczas prac czerpalnych 

wykonywanych w akwenach charakteryzuj cych si  wyst powaniem wra liwych siedlisk 
zalecane jest stosowanie kurtyn w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania si  zawiesiny 
osadowej w toni wodnej. Kurtyny, przy pracach czerpalnych wykorzystywane s   na szerok
skal  w wielu krajach. Kurtyny mo na podzieli  na480:  

rodowiskach o ni
wyst puj  pr dy, a miejsce rozprzestrzeniania si  zawiesiny jest chronione przed 
wiatrem i falami, 

- typ II ( dy s  niewielkie lub umiarkowane, 
a ich pr dko   nie przekracza 1 m/s. Wiatr i fale nie s  uwa . 

- typ III (ci szym zu yciu energii, o pr
pr dko  umieszczenia w 

tru. 

                                               480 United States Army Corporation Engineers z 1997r. 
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 III typ) 
http://www.ecapplications.com/turbidity_barriers.html 

Konstrukcja typowej kurtyny spowinna si  z nast puj
- ekran - wykonany mo e by a 

e by  jedno lub dwuwarstwowy; 

wa
 skuteczno  kurtyny; zalecane jest kotwienie 

cuch stalowy lub 
ocynkowany; 

czeniach pomi
sekcjami (nie we wszystkich miejscach stosowany obligatoryjnie); 

czenie cz ci kurtyny zapobiegaj c powstawaniu przerw w 
kurtynie.  

nio I, II i III typ) 
http://www.acecentro.com/products/atlantic/silt-curtains-turbidity-barriers.html 

Efektywno  zastosowania kurtyn w du ej mierze zale
hydrologicznych. W idealnej sytuacji (brak wyst powania pr
procesu ograniczenia rozprzestrzeniania si  zawiesiny mo e osi ga  warto

 wydajno . Dla 
pienie pr ej 0,5 m/s, fali powy ej jednego metra 
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mo e spowodowa   zmniejszenie efektywno ci kurtyn do 25-40%.481

wiadczenia lub przy pomocy specjalistycznej firmy, 
powinien zastosowa  konstrukcj kszym stopniu zabezpieczy 
rodowisko Zalewu przed rozprzestrzenianiem si  zawiesiny. Zaleca si  przy pracach 

czerpalnych stosowa  kurtyn  z dodatkowym zabezpieczeniem dolnej cz
postaci obci enia, tak aby unikn dzie si  podnosi
uwalniaj

na rysunku 13.14. 

m kotwieniem 
barriers and their place in comparison with other means of sediment/turbidity control in dredging 

ciation Summit & Expo 2017, Vancouver, BC, 
Canada, June 26-29, 2017. 

lanym b dzie uzale niony od strefy 
li roboty czerpalne b d  prowadzone jednocze nie w kilku 

biarka powinna posiada  kurtyny, 
tworz biarka. Je biarki b d
siebie kurtyny mog  odgradza biarek.  

rodowiskowy. 
powania z osadami rzeki Elbl g 

 Do istotnych konkluzji Raportu nale
zgromadzone s  bardzo du ncji 

wykonane dla potrzeb projektowych nie 

sku w 2016 roku w ramach Projektu LAGOONS i ARCH482. 
Wyniki bada g wskazuj , e w osadach tych 
zgromadzone s  znaczne ilo ci zwi ksze st enia 
                                               
481 Jin, J-Y., Chae, J.W., Song W. O., Park J.S., Kim S.E., Jeong W.M., et al. (2003). Behavior of currents and 
suspended sediments around a silt screen, Ocean and Polar Research, 25(3S), 399-408 
482 Instytut Morski w Gda lanego oraz ich analiz, marzec 
2016r. 
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zany osad o mi szo
Badania zawarto ci metali ci kich w osadach dennych rzeki Elbl g, przeprowadzone w ramach 

e oznaczone st enia nie przekraczaj  warto ci dopuszczalnych.  
ortu pod k tem zawarto ci 

zanieczyszcze  bakteriologicznych wskazuj  na wyst  typowe 
 s  to mikroorganizmy pochodzenia ludzkiego i zwierz cego. 

Obecno  zanieczyszcze  bakteriologicznych 
komunalnych. 
 Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, e uwolnienie zanieczyszcze  wierzchniej, 

e spowodowa
Elbl

e przemieszcza  si nie od chwilowych 
pienie tego zjawiska jest prawdopodobne, tym bardziej, e wody rzeki Elbl g 

charakteryzuj  si
poprzecznym rzeki spowoduje miertelno ywych w obr bie rzeki Elbl
w Zalewie Wi lanym w rejonie uj cia rzeki albo w rejonie jez. Druzno. 

bianie toru wodnego na rzece Elbl
przedostanie si je b d  w 
zasi gu rozprzestrzeniania si  zawiesin. Stwierdzone w badanym osadzie rodzaje bakt
ple niowych mog

 Clostridium perfringens.  o tym sygnalizowane wcze niej badania prowadzone 
przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w latach 1990 - 2000483. Mikroorganizmy te 
prawdopodobnie b d  na ryby tylko w strefie zasi gu rozprzestrzenia si  zawiesin. 
 Dlatego konieczne jest przyj cie zmodyfikowanego sposobu post powania z osadami rzeki 
Elbl g, ni e si  ustabilizowanie wierzchniej 

niej wykonanie 

13.2.12. Post powanie z wodami balastowymi 
ycie Konwencja o Kontroli i Post powaniu ze Statkowymi Wodami 

Balastowymi (od 8 wrze nia 2017 r.). Obecnie trwaj  prace legislacyjne zmierzaj ce do 
cia w ycie odpowiednich regulacji zaleca si

jako zasad o ci 400 BRT i wi kszej 
cych na Zalew Wi lany: 

 przeprowadzenia przegl dzynarodowe 
wiadectwo Post  zarejestrowane przez 

administracj  Konwencji b d
zgodno  i mo e by  konieczne przeprowadzenie przegl du dla wydania dokumentu 
zgodno ci;  

                                               483 Myjak P. i inni, 1995; Grawi ski E. i inni, 2013 
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powania z Wodami Balastowymi; 
 prowadzenia ksi
 post powania z wodami balastowymi podczas ka dego rejsu, poprzez ich wymian  (lub 

oczyszczenie przy u . 
13.3. S
 Sztuczna wyspa b dzie obudowana grobl  piaskiem pozyskanym z przekopu 
Mierzei Wi lanej. Piasek b dzie zamykany w geotubach, a nast pnie geotuby b d  pogr ane na 
dnie Zalewu w celu utworzenia grobli wychodz  wyspy 
(grobl na obejrze  w Polsce np. do umocnienia brzegu 
morskiego w Rowach. Technologie z wykorzystaniem geosy  szeroko w 
budownictwie drogowym i hydrotechnicznym oraz do rekul

 fotografii 13.1. 
 W obwodzie wyspy konieczne jest utworzenie obni e

tnienia wody proponuje si  zastosowanie urz dze  lub innych 
rozwi za  ilo cych z wyspy (np. kaskady albo 
osadnika).  

refulatu (w cz
uko czeniu inwestycji) po ustabilizowaniu si
umo liwiaj liwiaj cy nawadnianie 
(celowe zalewanie zainstalowanymi na wyspie pompami) okre y 
prowadzi  koszenie i gospodarowanie w kierunku uzyskania siedlisk kowych optymalnych do 
zasiedlenia przez ptaki siewkowate w okresie l gowym, a tak e wykorzystywanych przez ptaki w 
okresie migracji (nawadnianie i odpowiednie uwilgoceni zane z corocznym 
wykaszaniem i pracami nawadniaj cymi nale y prowadzi  w okresach gwarantuj  i 
zachowanie optymalnych siedlisk l gowych i 
wyspy nale y prowadzi liwiaj ce sukcesj  trzciny i ro lin krzewiastych oraz 
prowadzi  prace zwi zane z utrzymaniem i odpowiednim uwilgoceniem siedlisk. 
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 Po zako y wybra  z tego obszaru ichtiofaun
poprzez kilkukrotne przeci gni e y 

gnionymi, zainstalowa  stawne narz
( aki, miero dzie o zbli ak, 
jednak znacznie wi dzia stawne powinny by  eksponowane 
przez okres 1 miesi ca i regularnie kontrolowane co 2 - 4 dni w zale no ci od temperatury wody (do 

dzi stawnych nie nale y 
stosowa   przy temperaturze wody przekraczaj du na mo liwo
znacznych ilo  zastosowanie do ich przenoszenia poza 
wysp  urz dze  hydraulicznych (pomp) przeznaczonych do przemieszczania ryb. Prace powinny 
by  wykonywane pod nadzorem ichtiologicznym. Poniewa  w obr bie wyspy nie b dzie ro linno ci 
wodnej nie b dzie potrzeby przenoszenia ro linno ci. Nie przewiduje si  wybrania zoobentosu 
poniewa e rejon lokalizacji wyspy jest stosunkowo ubogi.  
13.4. O BIE MIERZEI WI LANEJ
 Ze wzgl du na mo liwo  
eglugowego przez Mierzej  Wi lan  (brak izolacji warstwy wodono

powierzchniowych), wa ne jest stosowanie wszelkich zabezpiecze  przed dostaniem si  gruntu, a 
ych substancji szkodliwych dla 

 na budowie.  
 W zwi zku z tym nale y podj  nast puj ce potencjalny negatywny 

ytkowy poziom wodono
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ne oraz miejsca postojowe sprz tu powinny by
lokalizowane na powierzchniach utwardzonych 
 Ponadto nale y monitorowa eglugowego na 
soczew eglugowy. W tym celu, przed 
rozpocz ciem budowy, nale y wykona  
b
(zasolenie).  
Nale y wykona siedztwie Zatoki Gda skiej (jeden po wschodniej, a drugi po 

etry w 
centralnej cz
kolejne 2 w rejonie Zalewu Wi ci ok. 20-30 m). 
13.5. O  AWARYJNYCH 
 W przypadku drogi wodnej Zatoka Gda g nale y uwzgl dni
konieczno  ograniczania przestrzennego zasi gu rozlewu olejowego z u cych 

cego sprz tu do ich ustawiania oraz do odzysku substancji olejowych 
ce mog  by  u ywane na otwartych wodach Zatoki Gda skiej lub 

Zalewu Wi lanego, a innego rodzaju bariery mog  by  u yte na wodach przybrze nych 
lonych cz ci brzegu Zalewu (trzcinowiska) oraz akwenu 

wra liwego jak np. jezioro Druzno lub Zatoka Elbl  sprz t do zbierania oleju z 
powierzchni wody charakteryzuje si nymi ograniczeniami jego wykorzystania zale nymi od 

boko ciwo ci (lepko ci) oleju i in.  
 Naturalna dyspersja plamy olejowej prowadz ca do rozproszenia cz ci zanieczyszczenia w 

m. Mo e wymaga  usuwania oleju z 
powierzchniowej warstwy wody przy u
oboj tne dla e wymaga 
wcze boko  od brzegu. 
Nale y stosowa egu oraz pla
charakteryzuje si sz  efektywno ci  i skuteczno ci  usuwania substancji olejowej oraz 
wymaga wi

zpiecznych, nie ma praktycznych 
mo liwo  ograniczaj cych negatywne skutki dla ekosystemu 
morskiego. Pozostaje zatem, w oparciu o charakterystyk  bezpiecze stwa chemicznego REACH, 
wyeliminowa  z transportu morskiego do i z Elbl ga, substancje toksyczne lub podlegaj ce 

im, powinny by  weryfikowane z 
wykorzystaniem wytycznych Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO).   

liwe s
przypadku drogi wodnej Zalew Wi ska mo liwo ci post powania ograniczone 
s liwo ci
mo liwo naturalnej dyspersji i odparowaniu. 
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Nie mo  rozwa a  zastosowania takich metod jak np. polegaj cych na zatapianiu oleju  
lub spalaniu oleju na powierzchni wody. Nast

e atmosfery w przypadku spalania, dymem zawieraj cym 
toksyczne substancje.  

 u nego rodzaju 
ograniczeniom. Dyspergenty powoduj , e rozproszona plama olejowa, nie stanowi ju  problemu na 
powierzchni akwenu, ale w postaci rozproszonych drobinek podlegaj  szybszej degradacji 
rodowiskowej. Dyspergenty charakteryzuj  si nicowan  skuteczno ci

toksyczno ci
 w rodowisku, a niekiedy 

zdolno  bioakumulacji. Przez lata dopracowano si
morzu otwartym, w strefie przybrze nej, strefie brzegowej, na wodach portowych oraz na brzegach 
morskich. W wi kszo ci nie s  one mo liwe do bezpo redniego zastosowania w warunkach Zalewu 
Wi lanego. Wymaga  b d rodowiskowych, po 
uwzgl

W wyniku powy szych rozwa a , nale y odnie  si  do mo liwo
liwo ci mechanicznego zbierania oleju rozlanego na 

powierzchni akwenu. Mo  stosowa  sorbety pochodzenia naturalnego lub 
syntetycznego, posiadaj ce zdolno  absorpcji (wewn
substancji olejowych. Cz  zdolno
i mog  by cy. Inne sorbenty ton  wraz z substancjami 

rodowisku, pogarszaj c warunki funkcjonowania 
ekosystemu.  

W przypadku drogi wodnej Zatoka Gda ska - Port Elbl g, charakteryzuj cej si  zmiennymi 
warunkami rodowiska morskiego (Zatoka Gda ska, awanport, luza, Zalew, rz. Elbl g), nale y 
uwzgl dni  odpowiednie urz cej na 
przemieszczaniu si sowania powinno 
by  przede wszystkim:  

- ograniczenie rozprzestrzeniania si  rozlewu, 
- zmniejszenie powierzchni zanieczyszczonego akwenu oraz zwi kszenie grubo ci 

warstwy olejowej, 
- efektywne zbieranie oleju z powierzchni wody, 
- zmiana kierunku przemieszczania si  rozlewu aby uchroni  wybrane obszary brzegu; 

mog  one obejmowa  brzeg Mierzei Wi lanej (od strony Zatoki i Zalewu), rezerwat 
Zatoka Elbl ska, rz. Elbl g i jez. Druzno.  

Podstawowym wyposa eniem Portu Elbl g oraz awanportu od strony Zatoki Gda skiej 
powinny by  zapory i bariery, umo liwiaj nych, zasadniczo 
odmiennych akwenach. 

 ratowniczych jest odzyskanie (usuni cie ze rodowiska) jak najwi kszej ilo ci 
oleju, aby zagro enie rodowiska obj  zagro

dze
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mo na zastosowa  do zbierania np. jedynie 
stych. Podstawowymi rodzajami urz dze  s ywane do zbierania ropy, 

a. 
W przypadku znacznego rozproszenia plamy olejowej o m ci nale y rozwa y

mo liwo  zastosowania cych usuwanie 

liwe s  cztery opcje decyzyjne, 
wymagaj ce szybkiego zastosowania: 

- pozostawienie oleju w  sam,  
- odzyskiwania oleju, 
- u ycia cych zagro enie,  
- kombinacji powy

c, e rozlew osi gn , e nie mo na zastosowa
pierwszej opcji, trzeba zastosowa  jedn  lub wi cej metod usuwania zanieczyszczenia. 
Zastosowanie znajduj ce u ywane do ograniczania 
rozlewu lub skoncentrowania powierzchni plamy olejowej, co zwi ksza szans  efektywnego 
odzysku oleju. Je eli nie mo na zapobiec dostaniu si  oleju na brzeg, wtedy barier u ywa si  do 

pielisk itp. Najbardziej po dan  metod
tod nale y zminimalizowa  ilo  oleju, 

 obszaru zanieczyszczonego. Koszty i czas naprawienia 
rodowisku b d  mniejsze je  si  z rozlewem na otwartym akwenie.  

Zwalczanie rozlewu olejowego obejmuje nast puj ce etapy: 
cymi, 

- usuni cych, nie uczestnicz cych w 
akcji, 

- usuwanie/odpompowywanie plam o najgrubszej warstwie olejowej, 
- oczyszczanie miejsc trudno dost pnych zawieraj cych du e ilo ci frakcji olejowej, 

dacji rozlewu (frakcje olejowe, 
emulsje, sorbenty), 

- oczyszczanie sprz tu uczestnicz cego w likwidacji rozlewu. 
13.6. O YCIA LUDZI I DOBRA MATERIALNE
 Aby ograniczy  uci liwo ci zwi zane z faz  budowy ustalono ju
realizacyjnej, e transport zwi zany z budow eglugowego powinien odbywa  si
drog  wodn , przy czym w okresie wakacyjnym jest to obligatoryjne.

bie rzeki Elbl g, co 
ograniczy ewentulane uci liwo ci zwi zane z obci kiego 
sprz tu budowlanego. 
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 W rejonie istniej cych zabudowa  roboty budowlane prowadzi  tylko w porze dziennej. 
 W s siedztwie zabudowy nale y stosowa  sprz
 Roboty zwi zane z przebudow g prowadzone b d  w bliskim 
s siedztwie zabudowa , czasmi bezpo rednio s siaduj  wykonanie przed 
rozpocz zanych z pogr aniem cianki szczelnej oraz kotwieniem, wykonanie 
dokumentacji fotograficznej wszystkich s siaduj cych zabudowa  wraz z ocen  wizualn  stanu 

 nie mo na wykluczy , siedztwie zabudowy 
mo e spowodowa lnych nie wyst pi takie 

13.7. O ZABYTKI
 Planowane przedsi wzi cie w zakresie prac planowanych do wykonania w obr
Elbl skiego stanowi cego Pomnik Historii b

 W obr lanej wyst puje obszar ochrony 

epoki kamienia484 z ustanowion  stref  ochronn . Przed przyst
Mierzei Wi lanej konieczne b  w 
Gda sku dokumentacji projektowej, a nast pnie wykonanie archeologicznych bada  ratowniczych. 

 PLANOWANEGO 
PRZEDSI WZI CIA 

 minimalizuj
planowanego przedsi wzi cia na rodowisko. Proponowany zakres monitoringu ma za zadanie 

ania zalece  niniejszego Raportu oraz 
zebranie informacji przyrodniczej o faktycznych oddzia wzi cia na 
obszary Natura 2000 i skuteczno  minimalizuj cych. 
 Po okresie 5 lat od zako
przyrodniczego nale y opracowa  analiz  porealizacyjn  do prognozowanych 

rodowiskowych realizacji i funkcjonowania przedsi wzi cia.  
14.1. MONITORING PRZYRODNICZY
14.1.1. Monitoring siedlisk 
*1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) 
 Poni ej przedstawiono propozycj  monitoringu przebiegu i skuteczno ci prac zwi zanych z 
przeniesieniem szuwaru trzcinowego z obszaru projektowanego toru wodnego na inne miejsca 

bie Zalewu.

                                               484 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi K ady 
Gminy Sztutowo z dnia 10 listopada 2010 roku 
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 Po przeniesieniu ro linno ci nale y wykona  map  rozmieszczenia 
li  ich powierzchni

powinien by  obj ty 5 - letnim monitoringiem od 15 maja do 30 wrze nia w pierwszym roku po 
realizacji inwestycji i dalej przez okres 5 lat po jej uko czeniu. Monitorowane parametry:  

- obecno
linno ci,  

- warunki rodowiskowe: widzialno , przewodnictwo elektrolityczne, odczyn wody, 
st

*2130 Nadmorskie wydmy szare  

obr geograficznie i ekologicznie dla 
y zwyczajnej). 

Monitoring skuteczno  nale y prowadzi  co roku w pierwszych 5 latach po zako czeniu 
ring prowadzi  zgodnie z wytycznymi 

monitoringu siedlisk GIO 485, uwzgl dniaj c parametry struktury i funkcji. Najlepszym terminem 
jest lipiec-sierpie , kiedy wyst puje optimum wegetacji. 
Wska niki kardynalne: 

- charakterystyczna kombinacja florystyczna, 
- rodzime gatunki ekspansywne ro lin zielnych, 
- obecno  nalotu drzew, 
- gatunki nitrofilne, 
- wyst powanie abrazji, 
- zniszczenia mechaniczne. 

Monitoring powinien by  prowadzony przez biologa, specjalist  od siedlisk Natura 2000.  
14.1.2. Monitoring ichtiofauny 

W okresie 3 lat po wykonaniu przeniesienia nasadze  ro linno ci szuwarowej i zanurzonej 
proponuje si  nordyckie w rejonie 

linno anki i kozy (ocena stanu 
populacji i siedliska, w tym liczebno  jest okre lenie stopnia 
wykorzystania odtworzonego pasa ro linno ci wodnej przez ichtiofaun . Monitoring winien 
prowadzi  specjalista w dziedzinie ichtiologii.  

 wykonanie, w rok i trzy lata od zako czenia prac, bada
monitoringowych liczebno ci i rozmieszczenia wyl gu ryb (sandacz, oko , led ) w 

onych w Zalewie Wi lanym, z zastosowaniem analogicznej metodyki jak 
podczas inwentaryzacji dla potrzeb Raportu. W 3 lata po zako
rozmieszczenia wyl gu nale  tak e kompleksowy monitoring ichtiofauny Zalewu 
Wi lanego i Zatoki Gda skiej z zastosowaniem analogicznej metodyki jak podczas inwentaryzacji. 
                                               485 Braun 2010 
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Nale  monitoring ichtiofauny rzeki Elbl g w analogicznych odst pach czasu. 
Pozwoli to na okre wzi cia na najbardziej wra liwe 

 specjalista w dziedzinie ichtiologii z 

14.1.3. Monitoring awifauny  
W celu rozpoznania ewentualnych zmian w rozmieszczeniu i liczebno

Wi e potwierdzenia skuteczno ci podj   
minimalizuj cych i wspieraj cych nale y prowadzi : roczny przedinwestycyjny monitoring 
wyst aki l gowe), monitoring w okresie 

 minimum 5-letni monitoring poinwestycyjny. Efekt przyrodniczy 
uzyskany w wyniku podj  minimalizuj y odnosi

cego ostoj .  
Monitoring rozmieszczenia i liczebno

Wi lanego nale y prowadzi  w granicach ptasiego obszaru Natura 2000. W celu wykluczenia 
nic mi anu 

zerowego), badania nale y prowadzi  przez minimum jeden sezon w okresie poprzedzaj cym 
rozpocz ciwych prac inwestycyjnych na obszarze Zalewu Wi lanego. W monitoringu nale y 
skoncentrowa  si ci na przedmiotach ochrony 

 nale y 
czy no 

y obj
monitoringiem). 

W okresie l gowym nale y wykona
c si  doprowadzi  do 

wykrycia (wyszukiwanie i mapowanie gniazd) i potwierdzenia gniazdowania jak najwi kszej ilo ci 
stwierdzonych l y prowadzi  zgodnie z przyj t  metodyk  dla 

bior cymi pod uwag  specyfik
zbiornika. Wytyczne do metodyki monitoringu ornitofa
monitoringowe nale y prowadzi  wg tej samej wcze niej przyj tej i zatwierdzonej metodyki w 
okresie przed inwestycyjnym (w tzw. okresie zerowym)  tj. ciwym rozpocz ciem prac na 
Zalewie Wi gowych nale y prowadzi
w re imie jednej kontroli w miesi cu polegaj cej na monitoringu liczebno

cych na wodach Zalewu.  
 minimalizuj  powinien obejmowa  skuteczno

ci nale y przeprowadzi  monitoring: 
 sztucznych siedlisk dla ohara; pocz wszy od pierwszego sezonu l gowego od instalacji 

sztucznych miejsc l gowych, nale y realizowa  monitoring skuteczno ci realizacji zadania; 
w okresie kwiecie -sierpie  nale y wykona  min. 5 kontroli terenowych nastawionych na 
potwierdzenie zaj cia siedliska oraz uzyskania informacji dotycz cej skuteczno ci i 
efektywno ci l
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 podczas budowy jak i po 
y 

rozpocz  w pierwszym sezonie l gowym po zal dowieniu pierwszego fragmentu obszaru 
ring zasiedlenia wyspy przez ptaki 

l gowe nale y prowadzi imie minimum 7 kontroli w 
sezonie l gowym; monitoring powinien wykaza  w jakim stopniu siedlisko jest zasiedlane 
przez ptaki, a tak e wykorzystywane przez gatunki b d cych przedmiotem ochrony obszaru 

cych kryteria uznania je za przedmiot ochrony. Po zako czeniu 
prac zwi zanych z zal dowieniem wyspy nale y rozpocz gowych 
w re imie jednej kontroli w miesi

czonego z u ytkowania; badania tego 
aspektu nale y prowadzi imie jednej kontroli w miesi cu (z 
wody) polegaj cej na monitoringu liczebno
przebywaj cych na wodach Zalewu, w granicach ostoi ptasiej Natura 2000. 
Monitoring ornitologiczny etapu budowy powinien by

budowy i winien obejmowa  kontrol  wykonawcy pod k tem przestrzegania ogranicze  w 
harmonogramie realizacji zwi zanych z ochron  ornitofauny tj.: 

y wykona  poza okresem l gowym, 
 wycinki trzcin pod budow eglugowego w okresie poza l gowym, 

ci mniejszej ni  500 m od trzcinowisk w 
okresie l gowym. 
5-letni monitoring ornitofauny na Zalewie Wi lanym powinien da  odpowied  czy obseruje 

si  zwi kszon  presj eglugowego 
oraz umo liwi  podj cie po 5 latach decyzji, czy konieczne jest dalsze utrzyman

czonym z u ytkowania w okresie od czerwcado wrze nia. 
 na etapie funkcjonowania 

winien by  prowadzony przez eksperta ornitologa.
Monitoring ornitofauny Zatoki Gda skiej 

imie 2 kontroli w miesi cu z l du, polegaj ce na 
monitoringu liczebno cych na przybrze nych 
wodach Zatoki Gda skiej na odcinku Piaski (granica z Federacja Rosyjsk
Zadanie nale y przeprowadzi  jednorazowo w okresie realizacji praz zwi zanych z budow

czeniu prac w rejonie awanportu.  
14.1.4. Monitoring nietoperzy 
Zaleca si  przeprowadzenie kontroli w pierwszym, trzecim oraz pi tym 5 roku funkcjonowania drogi 
wodnej, w okresach: 
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 migracji wiosennej (kwiecie -maj) i jesiennej (wrzesie -pa
ce uzyska  dane o przekraczaniu 

operzy, pozwalaj ce stwierdzi  ich 
wybranych punktach, w pasie po 

ce uzyska cych 
 karmi ce 

oceni  oraz jego ewentualne 
wykorzystanie jako erowisko.   

14.2. M
eglugowego przez Mierzej  Wi ln

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  mo e spowodowa  zmiany chemizmu 
u puj cych w postaci zawieszonej soczewy 

 to mo e bezpo redniego s
boko ci ok. 30 m. 

Ocenia si , e zasi udow
eglugowe, nie b dzie du y, jednak ze wzgl du na niepewno  prognozowania w oparciu o 
 wiedz  hydrogeolgiczn  zaleca si

eglugowego przed rozpocz
podziemnych i ich chemizmu podczas budowy i w okresie 10 
eglugowego. 

 Monitoring powinien dostarczy  wyniki dotycz ce waha enia 
 kontrol

podziemnych oraz raz do roku uproszczon  ocen  zawarto
ciwa). 

Je eglugowego wyst pi  zmiany w postaci obni enia 
poziomu wody podziemnej oraz jej zasolenie, konieczne b

boko ci minimum 100 m poni ej powierzchni terenu.   
Wyniki monitoringu nale y zamie ci  wykona  po 

okresie 5 i 10 lat od zako czenia inwestycji. Wyniki monitoringu mog  by  przekazane do 
Pa by Hydrogeologicznej. 

lanego 
 Po zako
eglugowego, przez okres 5 lat. Badanie prowadzi  2 razy w roku w jednym punkcie 

14.3. N
MINIMALIZUJ CYCH
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y wdro y  w celu 
towy ekosystem Zalewu Wi lanego i 

Mierzei Wi lanej, wymagaj dzorowania 
ista od siedlisk l dowych i wodnych, 

ichtiolog, chiropterolog i in..  
Wdro  pro rodowiskowych zaproponowanych w niniejszym Raporcie 

wymaga wprowadzenia zmian w obecnym Harmonogramie Re
czym mog  one powodowa onego czasu budowy (tab. 14.1). Ograniczenia 
dotycz  przede wszystkim: 

 zalecenia, aby roboty czerpalne na Zalewie Wi lanym oraz na rzece Elbl g rozpocz  po 
potwierdzeniu szczelno ci i stabilno dzie polem 

a wyspy oraz zlokalizowanie jej 
na nieno nych gruntach mo e spowodowa , dzie osiada ; obecnie 
trudno oszacowa  czas osiadania (mo e on potrwa  do roku czasu); w zwi zku z tym 

eglugowego przez 
Mierzej  Wi lan  kompensacyjnych, a w drugim 

e rozpocza  si  dopiero po 
potwierdzeniu przez specjalist , e kontrukcja jest szczelna, stabilna i zapewni, e refulat nie 
b
czerpalnych bezpo

czenia okresu 2,5 miesi ca (od 1 kwietnia do 15 czerwca) z mo liwo ci prowadzenia 
g; wynika to z konieczno

anka i ciosa; 
czenia z mo liwo na Zalewie 

Wi lanym w bliskim s ni tych szuwarem i ro linno ci  podwodn  w 
okresie od 1 marca do 15 sierpnia (odcinki toru wodnego 

ch 

b d  wstrzymane na 2 doby. 
 pro d

mo liwo  odpowiedniej koordynacji, jak np. 
o stanowiska oczekiwania oraz z rzeki 

Elbl g w okresie od 15 sierpnia do 30 wrze nia. Jest to do
zagro enie zniszczenia l nie daje du e szanse na skuteczno
przesadzenia ro lin), jednak je eli nie skoordynuje si  tych prac z Harmonogramem Realizacji 

to mo e to doprowadzi

 Aby ograniczy  zagro enia zwi zane z przesuni
 minimalizuj cych i kompensuj cych, w 

zespole nadzoru rodowiskowego powinien znale  si



EKO-KONSULT 

539 

korektach Harmonogramu.  
 nadzorowany pod k tem ochrony rodowiska. Zakres 

nadzoru rodowiskowego powinien przede wszystkim obejmowa : 
ych 

Pa stwowych pod nadzorem ornitologa i chiropterologa);  
 kontrol
 kontrol wa  wsi Nowakowo i 

Nowe Batorowo pod k  tym rejonie 
w porze nocnej; 

 kontrol ch, a nast
jej adaptacj ; 

 kontrol  wykonania siedliska zast anki (wykonanie skarpy piaszczystej i 
niej nasadzenie ro linno ci szuwarowej z rzeki Elbl g wraz z 

ami), 
 kontrol  przenoszenia ro lin chronionych przed rozpocz
 lokalizacj  zaplecza budowy, w tym kontrol

ci miejsc parkowania maszyn i miejsc tankowania; 
 kontrol  sposobu post powania z wierzchni  warstw g oraz sposobu 

post powania z wydobytym urobkiem; 
 szczelno ci sztucznej wyspy przed rozpocz
 zawarto ci tlenu w punkcie referencyjnym oraz w s

Wi lanym; 
 szczelno ci ruroci cych refulat na sztuczn  wysp  oraz szczelno ci barek 

przewo cych urobek; 
 ocen ci i skuteczno ci stosowania kurtyn podczas prac czerpalnych; 
 regularne kontrole zm

 sposobu prowadzenia i kontroli miejsc zawieszenia budek dla nietoperzy; 
 kontrol  przywracaj cych siedlisko wydmy szarej na 4 powierzchniach wskazanych z 

niniejszym Raporcie; 
wyspy (po zamkni ciu grobli z 

geotub); 
 kontrol  budowy sztucznych wysp na Zatoce Elbl skiej; 
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 kontrol  lokalizacji, sposobu wykonania oraz posadowienia bud dla ohara; 
 kontrol adanego urobku oraz 

cych na wyspie (czy naturalna sukcesja nie powoduje, e 
siedliska nie b d nie siedlisk 

kowych); 
 kontrol  nasadze  naprowadzaj eglugowym; 
 kontrol rakcie prac przy kanale 

 od strony Zatoki Gda skiej, z uwzgl dnieniem 
zagro e  dla zmieraczka pla owego; 

rodowiskowy winien koncentrowa  si  na: 
cych z 

wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony rodowiska i przyrody;  
 zapewnieniu ograniczenia strat w rodowisku w trakcie budowy; 
 kontroli przestrzegania zalece  niniejszego Raportu; 

onych obostrze  przyrodniczych i 
 te obostrzenia. 

rodowisko powinno si  regularnie raportowowa  w okresie budowy 
(co miesi c lub co 2-3 miesi ce), a nast pnie podsumowa  w raporcie ko cowym z nadzoru 
rodowiskowego. Raport ko cowy z nadzoru rodowiskowego powinien zawiera  dokumentacj

sposobu wykonania zalece  niniejszego Raportu oraz ewentualne uwagi odno nie ich skuteczno ci 
i wprowadzonych odst pstw. 

zacji Wytycznych Przyrodniczych 
danie odpowiedzie
rodowisko Zalewu Wi lanego oraz jak 

roboty. Powinna zawiera  rekomendacje odno
podczyszczeniowych. 
14.4. ANALIZA POREALIZACYJNA

Ze wzgl du na niepewno wzi cia na 
 pro rodowiskowych z jednoczesnym 

monitoringiem ich skuteczno ci. Cz  b
zako ciu fazy u ytkowania drogi wodnej. S
zwi .in.: 

 ornitofanuny (prowadzenie monitoringu ornitofauny przez 3 lata od zako czenia budowy); 
 siedlisk: 

anki w siedlisku zast pczym; 
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eglugowego (obserwacje pod k tem wahania poziomu 

k ko onego 
urobku, 

czonego z u ytkowania obszaru 15 km2 w zachodniej cz ci 
Zalewu Wi lanego 
Wyniki monitorngu przyrodniczego i hydrogeologicznego powinny stanowi  podstaw  do 

wykonania analizy porealizacyjnej po 5 latach od zako czenia inwestycji (uwzgl dniaj cej wyniki 3- i 
5- letniego monitoringu). Analiza powinna zawiera : 

rodowiskowego w fazie budowy, wraz z ewentualnymi 
rekomendacjami dotycz g; 

 Wyniki monitoringu ornitologicznego przedrealizacyjnego oraz porealizacyjnego w okresie 3 
lat po realizacji przedsi wzi , czy na podstawie 
przeprowadzonych bada  stwierdza si li 

czenie 15 km2 akwenu Zalewu zostanie utrzymane; je eli nie potwierdz  si  negatywne 
e zosta

jednostek), tylko przy u yciu 
 Wyniki monitoringu przesadzonej ro linno lenie stopnia udatno ci 

przesadzenia, informacja, czy utworzone mikrosiedliska z te przez ro linno
podwodn  (np. ramienice); 

 Wst pne wyniki monitoringu hydrogeologicznego: podsumowanie obserwacji prowadzonych 
od pocz enie si

lub po zako czeniu; punktem 
odniesienia b d  pomiary wykonane przed rozocz

 Wyniki monitoringu ichtiologicznego (skuteczno anki). 
Po okresie 10 lat nale y wykona  drug  analiz  porealizacyjn

tj.: 
 zmierzaj cych do poprawy 3 siedlisk naturowych: 2120, 2130 oraz 2180 

ono osi gni cie efektu poprawy stanu siedlisk w okresie 10 lat 
 Wyniki monitoringu hydrogeologicznego w rejonie kan eglugowego: podsumowanie 

obserwacji prowadzonych od pocz
wyra ne obni enie si
zako czeniu budowy; punktem odniesienia b d  pomiary wykonane przed rozocz ciem 

 Wyniki obserwacji ornitologicznych ukierunkowane na wp eglugowego na presj
na Zalew Wi lany (proponuje si  kontynuowa  monitoring ornitologicznych, je eli w 
pierwszej analizie porealizacyjnej stwierdzony zostanie znacz
ptaki).    
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15. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY RODOWISKOWO 
eglugowego jest 

efektem ponad 7-letnich bada  przyrodniczych, analiz rodowiskowych, wykonanych strategicznych 
rodowisko. Zgromadzona wiedza przyrodnicza i ekspercka umo liwia 

liwym stopniu b dzie ingerowa  w rodowisko. 
 Wykonane analizy wskauj  na brak mo liwo ci osi gni onego celu, tj. 
umo wienie drogi wodnej, umo liwiaj cej 

ga jako morskiego portu 
Unii Europejskiej, poprzez przebudow  istniej nin , 
Nogat  lub Szarpaw . 
 Dla planowanego przedsi wzi  nadrz
z wykorzystaniem metody testu IROPI486

cznie z ocen
ciowo Projektu 

wiat (wariant Inwestora) oraz 
Skowronki (jako racjonalny wariant alternatywny). 

nice zwi zane z mo liwo ci  w 

 w wariancie Skowronki ingerencja w najcenniejsze siedliska pod wzgl dem przyrodniczym 
(ro linno  wynurzona i podwodna, tworz ca siedlisko naturowe priorytetowe o najlepszych 

gowych i ichtiofauny) b dzie ponad 
3-krotnie wi ksza ni  w przypadku wariantu Nowy wiat (wariant Nowy 

 przy realizacji wariantu Skowronki nast pi likwidacja bardzo wra
jowych stanowisk  ramienicy 

zagi tej Chara connivens;  
 w wariancie Skowronki stwierdzono wyst

nie wyst puje w wariancie Nowy wiat;  
 w wariancie Skowronki stwierdzono mo liwo  wyst pienia znacz cego negatywnego 

 w fazie budowy co jest zwi zane z lokalizacj  w obr bie cennego i 
wra liwego siedliska dla ichtiofauny, w wariancie Nowy 
jako powoduj ca umiarkowane zagro enia; 

e  spowodowa  lokalne zaburzenia w wodach gruntowych Mierzei 
Wi liwo enie to 

e stwie wyst pienia, jednak w 
                                               486 zyka angielskiego: Imperative Reasons of Overriding 
Public Interest 
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wariancie Skowronki  zagro enie to dotyczy terenu wra liwego - na granicy przedsi wzi cia 
znajduje si  du y obiekt turystyczny; w przypadku Nowego wiata nie ma w s siedztwie 

liwych na te zmiany; 
ksze bezpo renie uci liwo ci dla ludzi w wariancie 

Skowronki, ze wzgl du na bliskie s siedztwo zabudowy mieszkaniowej i turystycznej; 
 z bada  modelowych IBW PAN wynika, 

brzegowej od strony Zatoki Gda skiej, zwi zane z budow d  wi ksze ni  w 
wariancie Nowy wiat; 

 roboty czerpalne stanowi  obci enie dla ekosystemu Zalewu Wi lanego na etapie budowy 
szego o 1,4 km toru 

ksze obci enie rodowiska wodnego, ze wzgl du na 
konieczno ksz  obj to  urobku do 
wybrania, wi ksz  powierzchnie zaj to ci terenu o minimum 8,4 ha. 
Za wariant najkorzystniejszy rodowiskowo nale y uzna  wariant Inwestora z 

zastrze  zawartych w Raporcie dotycz
minimalizuj cych, kompensuj cych oraz monitoringu przyrodniczego. Wdro enie 

 zapobiegaj cych,  ograniczaj cych i kompensuj cych potencjalne 
rodowisko, w tym przede wszystkim na ekosystem Zalewu Wi lanego 

i rzeki Elbl g oraz l dowe siedliska chronione, powinno zapewni
Zalewu Wi lanego. 
16. OBSZAR OGRANICZONEGO U YTKOWANIA 
 Obszar ograniczonego u ytkowania (OOU) tworzy si  na podstawie art. 135 ustawy Prawo 
ochrony pnych rozwi za  technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych nie mog  by  dotrzymane standardy jako ci rodowiska poza 

 radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej i 
radiolokacyjnej tworzy si  obszar ograniczonego u
 Spo wzi
radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne mog  wymaga  utworzenia obszaru 
ograniczonego u ytkowania. Na obecnym etapie nie ma merytorycznych podstaw do stwierdzenia 
mo liwo ci rodowiska w odniesieniu do nat enia pola 
magnetycznego w wyniku funkcjonowania instalacji radionawigacyjnych, radiokomunikacyjnych lub 
radiolokacyjnych. Z tego wzgl du nie wnioskuje si  utworzenie obszaru ograniczonego 
u ytkowania. 
17. ANALIZA MO ZANYCH Z 

PLANOWANYM PRZEDSI WZI CIEM  
 Celem planowanego przedsi wzi cia jest uruchomienie drogi wodnej na trasie Zatoka 
Gda g, a tym samym poprawa dost pno
Wi lanego. W efekcie budowy drogi wodnej spodziewana jest aktywizacja gospodarcza miasta i 
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oparciu o turystyk  i rekreacj  z wykorzystaniem istniej cy i 
samorz dy lokalne maj  sta  si  beneficjentami planowanych inwestycji przede wszystkim w 
Elbl gu, w gminie Elbl k. Z realizacji planowanego 
przedsi wzi cia adnych korzy ci nie odnios  mieszka cy i samorz dy Mierzei Wi lanej. Budowa 

eglugowego z przekopem przez Mierzej  spowoduj  nie tylko fragmentacj  jednolitego 
geomorfologicznie, przestrzennie i krajobrazowo unikalnego tworu jakim jest Mierzeja Wi lana, ale 

 czasowo ogranicz  dost pno  wschodniej jej cz ci, pogorsz  walory turystyczne i 
rekreacyjne, ogranicz

icznym zasadza si  na obawach, 
cych jej walory 

rekreacyjne, zwi zanych z: 
 wylesieniami, 

biarskich i hydrotechnicznych, 
 pogorszeniem dost pno ci komunikacyjnej, 
 aspektami krajobrazowymi, 
 utrat

wie. 
Konflikt ten ma podstawy przede wszystkim egzystencjalne, a sprzeczne interesy 

ci Mierzei oraz mieszka , e konflikt ten jest 
nierozwi zywalny i tylko w pewnym zakresie mo

Innego rodzaju konfliktem na tle przyrodniczo- rodowiskowym, wyst puj cym w sferze 
realnej, jest konflikt spowodowany ingerencj  w cenne zasoby przyrodnicze, krajobrazowe oraz 
u rodowiska (Zatoki Gda skiej, Mierzei, Zalewu, rzeki Elbl g). Spo

nych grup interesariuszy zwi zanych z realizacj  i funkcjonowaniem planowanej drogi wodnej 
cz  stanowi  beneficjenci, ale wyst puj d ce rzecznikami 

rodowiska ekoregionu Zalewu Wi lanego. Ten rodzaj 
 nierozwi

Inny, potencjalny rodzaj konfliktu o charakterze formalno-prawnym mo e wyst pi  wraz z 
rozpocz ciem procesu inwestycyjnego. Ingerencja w zagospodarowanie i rodowisko b dzie 
wymaga amowych opracowywanych 
przez administracj  i samorz dy na poziomie regionalnym i lokalnym. Konflikty z tym zwi zane 
mog  mie zultat, ze wzgl du na konieczno
ka dorazowego wypracowania konsensusu pomi dzy organami administracji, samorz du, 

 Podczas prac na Raportem zidntyfikowano potencjalny konflikt z grup
ci K ty Rybackie, dotycz cy zaproponowanego w niniejszym 

czenia z u ytkowania (w tym okresowo u ytkowania rybackiego), fragmentu Zalewu 
Wi lanego o powierzchni 15 km2 uny i 
ichtiofauny. Spotkanie ze ne w 
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ramach prac nad Raportem w dniu 15 kwietnia 2018 roku  szukania 
dniony w niniejszej wersji Raportu. 

 Ze wzgl du na konfliktogenno  planowanego przedsi wzi cia Urz d Morski w Gdyni od 
wielu lat organizuje spotkania z lokaln ci e z 
rybakami, prezentuj c post py prac nad przedsi wzi ciem i konsultuj zania.  

rodowisko, przeprowadzono w 2015 roku konsultacje 
cz cej Zalew Wi lany z Zatok

Gda sk
minimalizuj cych i kompensuj  w Elbl gu (20.02.2015), Sztutowie 
(25.02.2015) i Krynicy Morskiej (06.03.2015). W spot

 ankiet
rodowisko mo

  
 Warto podkre li , e konieczno  aktywizacji ekoregionu Zalewu Wi lanego poprzez 
realizacj cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gdansk , dostrze

ciem ustawy z dnia 24 lutego 2017 roku o inwestycjach w zakresie 
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk kszo

18. WSKAZANIE TRUDNO CI WYNIKAJ

 zwi zanych z realizacj  i funkcjonowaniem planowanego 
przedsi wzi cia obarczone jest trudno ciami wynikaj cymi z niedostatecznej wiedzy przyrodniczej 

cych we wra liwym i jednocze nie bardzo 
cennym akwenie Zalewu Wi lanego. Obserwowane zmiany s
obecnej antropopresji, obserwowanych zmian klimatycznych, itp. Mimo wielu lat i 
po wi conych na zgromadzenie informacji przyrodniczych, progno
mo e by cych z odmiennych metodyk 

uniemo liwiaj cych czasem terminowe wykonanie bada cych 
wykorzystywanych do bada  akwenu, niereprezentatywno ci lat obj tych monitorigiem, itd. Otwarta 
pozostaje kwestia, czy kontynuowanie rozpoznania przyrodniczego wybranych, trudnych zagadnie , 

ceg poziomu znajomo ci 
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w tym samym czasie inne inwentaryzacje, dotychczas uznane za wystarczaj
aktualno . 
 Badania naukowe diagnozuj ce kondycj  Zalewu Wi lanego, prowadzone m.in. w ramach 
Projektu LAGOONS - Zintegrowane zarz dzanie zasobami wodnymi oraz stref  brzegow  lagun 
europejskich w kontek  wskazuj  na trudno ci w rozpoznaniu 

cych  w akwenie Zalewu - w zwi
oraz brakiem pewnych informacji o antropopresji po rosyjskiej stronie Zalewu. W zwi zku z tym 

 ryzykiem, dlatego autorzy Raportu skupili 
si  na maksymalnym mo

 przezorno ce.  
W przypadku Zatoki Gda skiej i Zalewu Wi lanego, odniesiono si  w prowadzonych analizach tylko 
do polskiej cz c procesy zachodz ce w rosyjskiej cz ci Zalewu 
Wi lanego.  

ywionej rejonu Zalewu Wi lanego w odniesieniu do zagadnie
wymienionych poni ej wymaga  b d ci kontynuacji  (obserwacji, bada , monitoringu 
itp.) Zaproponowany monitoring ornitofauny oraz zasi

liwi rzeteln , opart  o fakty, wiedz
czerpalnych na ekosystem Zalewu Wi lanego i rejon Zatoki Elbl skiej. Istotne znaczenie ma tak e 

w Zalewie po wykonaniu przedsi wzi cia 
oraz monitoring ichtiofauny rzeki Elbl g, co pozwoli na okre

 ewentualne zmiany pr puj cych na Zalewie 
Wi  wyst pi  w wyniku budowy du ej konstrukcji hydrotechnicznej jak  jest 

ugo
brzegu Mierzei Wi lanej. Czy te konstrukcje b d enie dla stabilno
Mierzei od strony Zalewu Wi  brzegu Zalewu) 
nie spowoduje efektu cie niny i szybszego zamulania toru wodnego? Na te pytania odpowiada 
ekspertyza IBW PAN w Gda sku, wykonana w styczniu 2018 roku487 e 
obecno eniu linii brzegowej.  

d biania, ze 
wzgl du na bardzo du e rozmiary oraz konstrukcj  w specyficznym gruncie jakim s
Zalewu, stwarza pewne ryzyko zwi zane z zachowaniem si  konstrukcji i zapewnieniem jej 
szczelno ci oraz sposobem zagospodarowania. W Raporcie zaproponow

 do tego zagospodarowania, jak prowadzi  prace 
utrzymaniowe w kierunku po danego siedliska, nie mo na obecnie przewidzie
wzgl du na trudny do okre biania. Ponadto 
mo na jeszcze wskaza

                                               487 si
brzegu oraz pla  na Mierzei Wi lanej dla inwestycji pod nazw cz cej Zalew Wi lany 
z Zatok  Gda sk sk 2018r. 
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bada
post biania toru wodnego na rzece Elbl g. Zaproponowano ponowne 
wykonanie bada tem zawarto ci zwi

w tym okre lenie mi szo emediacji 
cie sposobu post powania z urobkiem po iniekcji. Jednym z 

mo siedztwie rzeki Elbl   
miasta Elbl ga, a w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta Elbl ga 

si  na konieczno  podniesienia terenu. 
Rozwi zanie to wymaga jednak porozumienia mi dzy Urz ga. 
Wst  mo e by

produkcji. Mo  rozwa y ej 
poziomu wody, tak, . 

Kolejnym aspektem o du ej niepewno ci jest tempo zamulania toru wodnego na Zalewie 
Wi lanym.  Z dotychczasowych obserwacji tempa zamulania istniej e 

lanym oraz na rzece Elbl g utrzymuj boko ci rz du 3-4 m bez 
konieczno biania. W ramach mi dzynarodowego projektu BaltCoast IBW PAN 
pracuje obecnie nad modelem umo liwiaj cym prognozowanie tempa zamulania nowego toru 
wodnego. Wst pne wyniki pokazuj , e intensywne zamulanie mo e mie  miejsce w uj ciowym 
odcinku rzeki Elbl
odcinku planowanego toru wodnego prowadz cego do portu w Elbl gu nie powinny ulega
szybkiemu zamulaniu. 

Do istotnych i trudnych do prognozowania zagadnie  nale
balastowych i zagro . Zagro enie to 
zwi kszy si  wraz ze wzrostem nat enia eglugi na akwenie Zalewu Wi lanego. Mo na jedynie 
przypuszcza , e przyj cie we wrze zenie 

 ograniczy sto 
stanowi cych zagro enie dla rodzimej fauny.  

Z wysokim poziomem niepewno ci wi  si  ryzyka mo liwych zdarze  awaryjnych o 
charakterze losowym. Pojedyncze zdarzenie z rozlewem ol
niebezpiecznych mo e stanowi  bardzo powa ne zagro enie dla ekosystemu Zalewu Wi lanego, w 
skrajnych warunkach o charakterze katastrofy ekologicznej.  

Specyficznym, a zarazem wyj tkowym aspektem w przypadku Zalewu Wi lanego jest 
mo liwo biarskich na szcz tki ofiar II Wojny wiatowej. Problem 
ten opisany w publikacjach nie ma jednoznacznych odniesie  przestrzennych, dlatego trudno jest 

 jakiekolwiek wnioski lub rekomendacje. W tych kwestiach powinni wypowiedzie  si
specjali ci z zakresu m.in. medycyny s

biarskich w rejonie cmentarzyska wojennego. 
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19.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
rodowisko jest planowana budowa 

cz cej Zalew Wi lanym z Zatok  Gda sk . Poni ej podsumowano najistotniejsze 
uwarunkowania planowanego przedsi wzi

rodowisko. 
Najwa ia na rodowisko: 

1. Planowane przedsi wzi  z nast puj
eglugowego przez Mierzej  Wi lan

Zatoki Gda skiej i stanowiskiem oczekiwania od strony Zalewu Wi
boko  5 m, szeroko  ok. 120 m) wraz z niezb dnym 

zagospodarowaniem terenu umo liwiaj cym funkcjonowanie przedsi wzi cia; 
- budowa toru wodnego na Zalewie Wi  ok. 10,2 km, 

boko  5 m, szeroko  w dnie 60 m, a w rejonie mijanek 120 m; 
ci ok. 2 km od brzegu na wysoko ci miejscowo ci 

Przebrno o powierzchni 190 ha; wysp
- budowa toru wodnego na rzece Elbl ci 10,4 km, polegaj bieniu 

rzeki do 5 m, przebudowie istniej
poszerzeniu istniej cego toru na wybranych odcinkach; 

Mierzei Wi lanej oraz w  
Nowakowie. 

2. Celem planowanego przedsi wzi
cz cej Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk , jest 

umo wienie drogi wodnej, 
umo liwiaj
Elbl ga jako morskiego portu Unii Europejskiej

3. a inwestycji pn.: Budowa toru 
cz cego Zalew Wi lany z Zatok  Gda sk

wiat, Skowronki i Piaski oraz robocza wersja 
Projektu Budowlanego opracowana dla przedsi wzi cia w wariancie Nowy wiat. 

4. Oceniaj wzi cia na rodowisko odniesiono si
eglugowego: do lokalizacji Nowy wiat (wariant 

Inwestora) oraz lokalizacji Skowronki (jako racjonalny wariant alternatywny). Lokalizacja 
eglugowego w Piaskach, posiada podobne uwarunkowania rodowiskowe jednak 

nie mo e by  uznana za racjonalny wariant alternatywny, poniewa  wi e si  ze znacznie 
wi ksz  skal eniowych w fazie 

growa bienia 
istniej cego toru wodnego jest o 1 milion m3  wi ksza ni  w wariantach Skowronki i Nowy 

wiat. Z tego wzgl du oraz z powodu mo liwego wyst  transgranicznych 
wariant Piaski nie mo na uzna  za racjonalny wariant alternatywny. 
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podczyszczeniowych, wariantowno na etapie strategicznej
rodowisko (2013 i 2015 rok). W efekcie przeprowadzonych analiz przyrodniczych oraz 

wykonanych bada  bentosu, ukierunkowanego na wskazanie najmniej cennego fragmentu 
dna Zalewu, przes porcie nie 

niki 
rodowisko z 2015 roku. 

6. Planowane przedsi wzi cych na Mierzei Wi lanej 
oraz na morskich wodach Zatoki Gda skiej, Zalewu Wi lanego oraz rzeki Elbl g. 
Wymienione akweny i tereny l dowe znajduj  si  w zasi gu zagro enia powodziowego, w 
obszarach przyrodniczo cennych Parku Krajobrazowego Mierzeja Wi lana, rezerwatu 
ornitologicznego Zatoka Elbl
Zatoka Elbl ska i specjalnym obszarze ochrony siedlisk PLH280007 Zalew Wi lany i 
Mierzeja Wi lana. 

7. Ze wzgl du na unikalne walory rodowiska, w tym przyrody o ywionej, dla analizowanego 
przedsi wzi cia wykonano w okresie 2009-2017, 21 bada  i inwentaryzacji przyrodniczych. 

 niniejszego Raportu 
ce badania: 

- podwodnych siedlisk Zalewu w rejonie Nowego wiatu, Skowronek, uj cia rzeki Elbl g 
oraz w rejonie planowanej sztucznej wyspy, 

g, w celu okre nic st enia zanieczyszcze  w 

- ichtiofauny rzeki Elbl g, 
g i w s siedztwie rezerwatu Zatoka 

Elbl ska, 
- ornitofauny w okresie l gowym oraz rozmieszczenia ornitofauny w okresie roku 2017 z 

uwzgl
 rodowisko 

8. Planowane przedsi wzi cie nie b dzie znacz  na obszar Natura 
2000 PLH280007 Zalew Wi lany i Mierzeja Wi lana.  

9. Planowane przedsi wzi cie mo e znacz  na obszar Natura 2000 
PLB280010 Zalew Wi 015 roku. 
Bazuj ych o dane z 2016 i 
2017 roku oraz dysponuj zaniami technicznymi i zakresem 
przestrzennym przedsi wzi cia stwierdzono,  minimalizuj cych, 
znacz  mo e zosta  zredukowane do poziomu 
umiarkowanie znaczn cego lub nieznacz cego. 

liwo ci realizacji przedsi wzi e znacz co negatywnie 
 na obszary Natura 2000, jest udowodnienie braku alternatyw. Na poziomie 

strategicznym analiz  tak rodowisko (2013 i 
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2015 rok), analizuj c mi dzy innymi istniej ce drogi wodne i ich dost pno . W niniejszym 

eglugowego przez Mierzej wiat i Skowronki. Mo liwe negatywne 
 bez wzgl du na wariant 

eglugowego, poniewa  jest to zwi zane z prognozowanym w 
ci rozwojem turystyki wodnej i wzrostem antropopresji n

11. Planowane przedsi wzi dnego interesu publicznego, 
stanowi cego drugi warunek mo liwo
Kompleksowe opracowanie dotycz ce nadrz dno ci interesu publicznego opracowano w 
2013 roku z wykorzystaniem tzw. testu IROPI, dla potrz
rodowisko. Dla potrzeb Raportu nie przeprowadzono ponownie testu IROPI, poniewa

12. Realizacja toru wodnego na rzece Elbl g wi e si  z ingerencj  w rezerwat Zatoka Elbl ska 
i wynika z konieczno g w rejonie 
mostu w Nowakowie. Pierwotnie planowano wi ksz  ingerencj  w obszar rezerwatu, 

c, e poszerzenie toru wodnego b cej grobli 
oddzielaj cej rezerwat od rzeki Elbl g, a nast pnie wyprofilowanie skarp. W toku prac nad 
koncepcj  realizacji inwestycji wykonawcy Raportu zaproponowali zastosowanie cianki 

ezerwatu i jednocze nie spowoduje, 
e nie b dzie konieczne poszerzenie koryta rzeki i wej

odcinku granicz cym z rezerwatem. Planowane przedsi wzi cie spowoduje utrat  2,65 ha 
kowego 

zaproponowano zwi kszenie powierzchni rezerwatu o 2,9 ha podobnych siedlisk kowych. 
13. W zwi zku z zaprojektowaniem cianki szczelnej odgradzaj cej rezerwat Zatoka Elbl ska od 

zostanie od zagro e  pojawi  w wyniku zwi kszonego ruchu jednostek w 
fazie budowy i funkcjonowania (zwi kszone falowanie) oraz w wyniku zagro e  zwi zanych 

tnienia). 
14.  Analizuj wzi cia na inne komponenty rodowiska, stwierdzono 

szereg mo  fazy budowy: 
a rodowiska i krajobrazu w 

obr bie Mierzei Wi lanej i w strefie przybrze nej Zatoki Gda skiej, 
zachodniej cz ci Zalewu, 

gowych i migruj cych w 

tych 
ochron  oraz o znaczeniu ekonomicznym, 

ycia mieszka
do rzeki Elbl g, 

nych na Mierzei, 
- mo liwo  wyst
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 minimalizuj cych opisanych w dalszej cz ci 
podsumowania. 

16. W ramach prac nad Raportem stwierdzono, e planowane przedsi wzi cie mo e znacz co 
 na ekosystem rzeki Elbl g (etap budowy zwi zany z robotami 

umiarkowanego poprzez wykonanie stabilizji wierzchnie
usuni ciwymi robotami czerpalnymi. 

17. Realizacja planowanego przedsi wzi cia spowoduje znacz
krajobraz Mierzei Wi eglugowego na Mierzei 
Wi lanej). B d na wyeliminowa , zredukowa  ani 
skompensowa . 

18. Przeprowadzona ocena lokalizacji sztucznej wyspy na Zalewie Wi e 
rodowisko przyrodnicze. Wykonane dla 

potrzeb Raportu badania makrozoobentosu (w 2016 roku) oraz siedlisk podwodnych w 
obr bie planowanej sztucznej wyspy (w 2017 roku) wskazuj , e wybrana lokalizacja jest 

nicowana pod k tem makrozoobentosu i pozbawiona ro linno ci 
podwodnej. Wykonana w 2018 roku ekspertyza IBW PAN wskazuje, e realizacja wyspy nie 
spowoduje zagro enia dla linii brzegowej Zalewu Wi lanego. 

19. Jako istotne zagro enie 

one powodowa  skutki o znamionach katastrofy ekologicznej. 
 mo liwo  kumulowania si

planowanego przedsi wzi owanymi 
w s siedztwie inwestycji oraz w obr bie akwenu Zalewu Wi lanego. Analizowano 
nast puj ce aspekty: 

gu, 
- prowadzone okresowo na Zalewie Wi lanym roboty podczyszczeniowe, 
- zrealizowane i planowane w rejonie skiej i Zalewu Wi lanego 

inwestycje z zakresu turystyki i rekreacji, 
ce ochronie 

przeciwpowodziowej, 
- decyzje rodowiskowe wydane w s siedztwie planowanego przedsi wzi cia. 

21. Planowane przedsi wzi cie zwi zane z uruchomieniem drogi wodnej, w powi zaniu z 
planowan  realizacj  mi dzynarodowej drogi wodnej E70 oraz regionalnym proje tli 

dzie prawdopodobnie mie ga 
w zakresie eglugi towarowej i pasa

warmi sko - mazurskim. Prognozuje si , 
ekoregionu mo e spowodowa  Zalewu. 
Zaproponowano utworzenie tzw. strefy ciszy o powierzchni 15 km2 i 12 km linii brzegowej, w 
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stywany przez ptaki l gowe i 
migruj ce. 

zana z analizowan  inwestycj  b d
bardziej uci liwe w okresie realizacji przebudowy rzeki Elbl
eglugowego na Mierzei Wi lanej. Wykonane obliczenia wskazuj  brak przekrocze

dopuszczalnych st e  zanieczyszcze
funkcjonowania przedsi wzi cia. 

go w ostatnich latach oraz 
zastosowania nowoczesnych narz dzi prognozowania takich jak modelowanie, w toku prac 
nad Raportem zidentyfikowano kilka istotnych niedostatk  to: 
- ryzyko mo liwych zdarze  awaryjnych o charakterze losowym; pojedyncze zdarzenie z 

nych mo e stanowi  bardzo 
powa ne zagro enie dla ekosystemu Zalewu Wi lanego; 

 obarczone jest ryzykiem; zaproponowany 
monitoring ornitofauny oraz zasi
zebranie informacji wyj
Zalewu Wi lanego i rejon Zatoki Elbl skiej; 

- przewidziano potrzeb wych w 
rejonie tarlisk w Zalewie Wi lanym oraz ichtiofauny rzeki Elbl g po zako czeniu 
inwestycji, co pozwoli na okre
ryb;   

d biania, ze 
wzgl du na bardzo du e rozmiary oraz konstrukcj  w specyficznym gruncie jakim s

zane z zachowaniem si  konstrukcji i 
zapewnieniem jej szczelno

- dla potrzeb prognozy zmian morfometrii Mierzei Wi lanej w wyniku powstania 
konstrukcji hydrotechnicznych na Zatoce Gda skiej oraz na Zalewie Wi lanym 
wykorzystano modelowanie matematyczne; wyniki modelowanie wskazuj  na brak 
istotnych zagro e , jednak nale y pami ta , 
jest obarczone ryzykiem, w tym zwi zanym ze zmianami klimatu; 

- aspektem o du ej niepewno ci jest tempo zamulania toru wodnego na Zalewie 
Wi lanym; 

- do istotnych i trudnych do prognozowania zagadnie  nale
balastowych i zagro ch. 

24. Planowane przedsi wzi cie b niejsze z nich to: 
- konflikt egzystencjonalny, zwi zany ze sprzecznymi interesami mieszka

 realizacj  inwestycji jako zagro enie dla turystycznego 
funkcjonowania miasta oraz mieszka lanego, 

 w realizacji inwestycji szans  na impuls rozwojowy; 
- konflikt na tle przyrodniczo- rodowiskowym spowodowany utrat

przyrodniczych, krajobrazowych oraz u
Wi lanej i Zalewu Wi lanego;
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- konflikt z rybakami w zwi zku z proponowanym ograniczeniem dost
2.

Wymienione konflikty s  nierozwi zywalne i tylko w pewnym zakresie mo liwe do 

lany nale y uzna , i  planowane 
przedsi wzi cie: 
- mo e mie P Zalew Wi lany 

- nie b Zatoka Gda ska 
Wewn trzna i JCWP Mierzeja Wi lana

26. W zwi zku z planowanym przedsi wzi ciem oraz mo liwym pogorszeniem stanu JCWP 
(obserwowanym niezale nie od planowanego przedsi wzi cia), uzyskano w obowi zuj cym 

 odst pstwo z art. 4(7) RDW. 
wzi ci na stan 

ichtiofauny, dotyczy zwi kszenia koncentracji zawiesiny w wodach Zalewu w czasie 
czeniowych w celu utrzymania 

boko ci toru (faza funkcjonowania). Termin osi gni

 minimalizuj lanego 
dotycz wych powinno 
znacznie ograniczy

28. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, e planowane przedsi wzi cie nie b dzie 

ci (ludzkich szcz
wiatowej; Zalew Wi

 wojennych tysi zenia prac 
biarskich nale y liczy  si  z mo liwo ci  kontaktu z fragmentami podwodnego 

cmentarzyska. 
ce i kompensuj rodowisko  

30. Do najwa rodowisko przyrodnicze 
zaproponowanych w Raporcie nale : 
- wprowadzenie Wytycznych Przyrodniczych Prowadzenia Prac Czerpalnych

ie powinno zapewni   
 przyrodniczo fragmenty 

Zalewu Wi lanego i Zatoki Elbl skiej; 
- etapowanie realizacji przedsi wzi

urobku na sztucznej wyspie, w powi zaniu z wykonywaniem prac czerpalnych. 
31. Rekomenduje si  etapow  realizacj  przedsi wzi cia: 

eglugowego przez Mierzej  Wi lan  z 
jednoczesn  budow
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 minimalizuj cych. Nast pnie potwierdzenie szczelno ci 

- Etap 2 Prace czerpalne na Zalewie Wi lanym i rzece Elbl onej 
boko ci 5 m.  

 minimalizuj rodowisko przyrodnicze, 
nale : 

czenie z u ytkowania Zalewu Wi lanego akwenu w zachodniej cz
podczas inwentaryzacji wyst
gdzie stwierdzono obfito
brzegowej; 

- przeniesienie szuwaru stanowi cego istotny przyrodniczo element siedliska *1150-1 w 
inne miejsca  Zalewu Wi b dzie 

- przeniesienie szuwaru z rzeki Elbl ami tam wyst puj cymi w obr bie 
Zatoki Elbl skiej w s siedztwie rezerwatu Zatoka Elbl ska, 

- zachowanie wydmy szarej w obr bie planowanego przedsi wzi cia (wygrodzenie), 
 zmierzaj cych do odtworzenia siedliska wydmy szarej na 4 

powierzchniach w obr bie Mierzei Wi lanej, 
- budowa bud l gowych dla ohara, 
- powi kszenie rezerwatu Zatoka Elbl kowe o powierzchni 2,9 ha, 

czenie mo liwo g w miesi cach 1 

33. Ze wzgl du na potencjalne negatywne skutki dla ekosystemu wodnego w wyniku rozlewu 
olejowego, nale y wyposa y  bosmanat/kapitanat w awanporcie na Zatoce Gda skiej oraz 
Port w Elbl cy oraz rodki techniczne umo liwiaj ce skuteczne usuwanie 

dla ekosystemu Zalewu 
Wi lanego  powinien by  poddany ograniczeniom rekomendowanym przez IMO. 

34. Prowadzenie akcji zwalczania zagro e  i zanieczyszcze rodowiska morskiego b dzie w 
fazie budowy podlega  in ynierowi Kontraktu. B dzie on odpowiedzialny za wdro enie 

oatacji obowi zywa
b d eniom i Zanieczyszczeniom 
Olejowym, uzgodnionym z Dyrektorem Urz du Morskiego w Gdyni. 

Wytyczne do dokumentacji projektowej
Budowlanych ogranicze  czasowych 

lizuj ce w Raporcie (tab. 14.1). 
 rzeki Elbl g, umo liwiaj

skiej, na poziomie zbli onym do obecnego; 
bie projektowanej sztucznej wyspy, umo liwiaj cych wst pne 

d  do Zalewu Wi lanego; 
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38. Wykonanie nabrze a serwisowego przy sztucznej wyspie, ogrodzonego (aby uniemo liwi
osobom postronnym cumowanie do nabrze a); nabrze e umo
maszyn niezb ki (np. sprz tu do koszenia); 

39. Wprowadzenie zakaz wst ci 
kilkunastu/kilkudziesi gawczych 

lub podobne) i odpowiednie 
ostrzegaj ce wodne znaki nawigacyjne. Na samej wyspie zainstalowa  tablice zakazu 
wst pu - w pocz  mo e by  bardzo 
niebezpieczne. 

liwi  wydostanie si  zwierz t z 
 naprowadzaj cych dla zwierz

dokumentacji projektowej. 

rodowiska na etapie budowy: 
rednim s eglugowego, przed 

rozpocz lanej oraz wykonanie pomiaru poziomu 

eglugowego na zmiany zasolenia u
44. Przeniesienie szuwaru (z miejsca gdzie budowane b

oczekiwania) w miejsca, gdzie naturalnie wyst puj  ubytki w zwartym pasie szuwaru.  
45. Proponowane lokalizacje przeniesienia szuwaru (preferowana lokalizacja 1,4 i 9) 

 Kilometra
linii 

brzegowej 
Szacowana 

powierzchnia 
[m2] 

Lokalizacja na Zalewie 

suma 60 000
Powierzchnia zapasowa 

Przesadzenie wykona ca wrze nia, po wcze niejszej 
weryfikacji przed ornitologa pod k tem zako czenia l boko ci w 
zatokach gdzie b dzie nasadzany szuwar, poniewa  nasadzenia mo na wykonywa  do 

boko ci 1,5 m. Szuwar nasadza  pasowo, pocz wszy od linii brzegowej: 

b Zalewu; 
- nast pnie pas szeroko i 

w skolistnej; 
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- pas bez ro linno ci (o szeroko
si cenie ro linno ci podwodnej); 

ci ok. 10-20 m. 
Szeroko na od szeroko
b dzie on nasadzany. Podstawow  zasad

ci nale y traktowa  jako przybli one proporcje.  
cznej powierzchni 0,32 ha) znajduj cej si  w 

ci z desek; na ogrodzeniu umie ci
, zakaz wst

celu ochron

cznej powierzchni 0,94 ha: 
- Sztutowo pomi dzy zej ciami do pla a), 

- K ty Rybackie pomi dzy zej ciami do pla
wybrze

- K ty Rybackie pomi dzy zej ciami do pla
wybrze

cia do pla a), 

48. Przeniesienie szuwaru z uj ciowego odcinka rzeki Elbl
ko ca wrze nia. Szuwar przenie  na utworzony podwodny stok przy ciance szczelnej w 

 zaprojektowano w celu 
funkcjonowania toru wodnego na 

rzece Elbl g 
50. Nadwy eglugowego zagospodarowa  poprzez zasilenie 

skiej w miejscach, gdzie nie stwierdzono zmieraczka 
pla ach w uj eli konieczne 
b dzie zasilanie pla  w rejonie wyst powania zmieraczka pla owego roboty nale y wykona
w okresie zimowym. 

g w okresie od 1 kwietnia do 15 
czerwca ze wzgl

zionych w obr czeniu 

53. Przed rozpocz lanym potwierdzi  szczelno

nicy Elbl skiej i Suchaczu,  podczas 
g w s siedztwie Zatoki Elbl skiej; zakaz 
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tach Rybackich i uj ciowym odcinku Nogatu 
ci Zalewu Wi lanego. Zakaz nie dotyczy 

sytuacji awaryjnych i powodziowych. 
lanym nakaz stosowania kurtyn uszczelnionych 

przy dnie, je eli jest to technicznie mo liwe. 
cznie z u ytkowania obszaru o powierzchni 15 km2

czerpalnych na Zalewie Wi lanym oraz przy ograniczonym u ytkowaniu rybackim w okresie 

prowadzenia innych narz aki). 
czonego od strony l du (tablice 

informacyjne) i od strony wody (stawy z zakazami) oraz wprowadzenie zakazu do map 
nawigacyjnych. 

58. Nale y wykona  budy dla ohara i ustawi  je w rejonie uj
znajduj ca si  w administracji Urz du Morskiego w Gdyni). Po ustabilizowaniu si  sztucznej 
wyspy budy nale y rozstawi cznie 12 bud). 

59. Sztuczn  wysp  nale y zaprojektowa  i utrzymywa k ko nych, po 

Zalecenia dotycz ce monitoringu rodowiska  
 minimalizuj cych i kompensuj cych 

zaproponowano prowadzenie monitoringu porealizacyjn
- monitoring ornitofauny: monitoring wybranych gatun

przedsi wzi lanego, a nast pnie w trakcie i po 
realizacji przedsi wzi dnieniem skuteczno

cych i kompensuj  
na wyci gni
podczyszczeniowych); prowadzenie monitoringu ornitofauny przez 5 lat od zako czenia 
budowy; 

anki i kozy w siedlisku zast
eglugowego (obserwacje pod k tem wahania 

, 

przez okres 5 lat  
k ko

liwe wykonanie zabiegu koszenia, 
czonego z u ytkowania obszaru 15 km2 w zachodniej 

cz ci Zalewu Wi lanego, 
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- monitoring ichtiofauny: w fazie budowy monitorowan

Zalewie Wi lanym; 
- monitoring nietoperzy: w fazie budowy kontrola wycinki drzew oraz powieszenia bud dla 

nietoperzy oraz doboru o eglugowego, po zako czeniu monitoring 
rok, 3 i 5 lat po zako czeniu budowy. 

iemnych i 
ich chemizmu w s eglugowego na Mierzei Wi lanej. W tym celu nale y 
przed rozpocz lanej wykona
prowadzi
eglugowego (przez okres 10 lat od zako czenia budowy).  
rodowiskowy i analiza porealizacyjna 

62. Ze wzgl  minimalizuj cych i kompensuj cych 
rodowisko rekomenduje si

rodowiskowego 
powinien wchodzi  koordynator prac nadzoru rodowiskowego oraz botanik, ichtiolog, 
ornitolog i chiropterolog i inni. 

 nadzorowany pod k tem ochrony rodowiska. Zakres 
nadzoru rodowiskowego powinien przede wszystkim obejmowa : 

ych 

Pa stwowych pod nadzorem ornitologa i chiropterologa);  
- kontrol
- kontrol dowa  wsi Nowakowo 

i Nowe Batorowo pod k  tym 
rejonie w porze nocnej; 

- kontrol t
adaptacj ; 

- kontrol  wykonania siedliska zast anki (wykonanie skarpy piaszczystej i 
niej nasadzenie ro linno ci szuwarowej z rzeki Elbl g wraz z 

ami), 
- kontrol  przenoszenia ro lin chronionych przed rozpocz
- lokalizacj  zaplecza budowy, w tym kontrol

ci miejsc parkowania maszyn i miejsc tankowania; 
- kontrol  sposobu post powania z wierzchni  warstw g 
- szczelno  sztucznej wyspy przed rozpocz
- pomiar zawarto ci tlenu w punkcie referencyjnym oraz w s

na Zalewie Wi lanym; 
- kontrole szczelno ci ruroci cych refulat na sztuczn  wysp  oraz szczelno ci 

barek przewo cych urobek; 
- ocen ci i skuteczno ci stosowania kurtyn podczas prac czerpalnych; 
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- kontrol  zm
sztucznej wyspy; 

ia budek dla nietoperzy; 
- kontrol  zmierzaj

powierzchniach; 
j wyspy (po zamkni ciu grobli z 

geotub); 
- kontrol  lokalizacji, sposobu wykonania oraz posadowienia bud dla ohara; 
- kontrol

zachodz cych na wyspie (czy naturalna sukcesja nie powoduje, e siedliska nie b d
kowych); 

- kontrol  nasadze  naprowadzaj eglugowym; 
- kontrol bie wydmy szarej (w trakcie prac 

przy kanale  od strony Zatoki Gda skiej, z 
uwzgl dnieniem zagro e  dla zmieraczka pla owego. 

rodowiskowy winien koncentrowa  si  na: 
cych z 

wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony rodowiska i przyrody;  
- zapewnieniu ograniczenia strat w rodowisku w trakcie budowy; 
- kontroli przestrzegania zalece  niniejszego Raportu; 

onych obostrze  przyrodniczych i 
 te obostrzenia. 

rodowisko powinna by  raportowana co miesi c. Po zako czeniu 
budowy nale y opracowa  Raport ko cowy z nadzoru rodowiskowego. Raport ko cowy 
powinien zawiera  dokumentacj  sposobu wykonania zalece  niniejszego Raportu oraz 
ewentualne uwagi odno nie ich skuteczno ci i wprowadzonych odst pstw. 
W Raporcie nale y udokumentowa

rcie z ocen
rodowisko Zalewu Wi lanego oraz jak 

cowy powinien zawiera  rekomendacje odno nie 

66. Ze wzgl du na poziom niepewno wzi cia 
na  pro rodowiskowych z 
jednoczesnym monitoringiem ich skuteczno . Cz  z tych 

 b ciu 
fazy u ytkowania drogi wodnej. 

67. W Raporcie zaproponowano prowadzenie monitoringu porealizacyjnego. Wyniki monitoringu 
przyrodniczego i hydrogeologicznego powinny stanowi  podstaw  do wykonania analizy 
porealizacyjnej po 5 latach od zako czenia inwestycji (uwzgl dniaj cej wyniki 3 i 5 - letniego 
monitoringu). Analiza powinna zawiera : 
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rodowiskowego w fazie budowy, wraz z 
ewentualnymi rekomendacjami dotycz
rzece Elbl g; 

- Wyniki monitoringu ornitologicznego przedrealizacyjnego oraz porealizacyjnego w 
okresie 3 lat po realizacji przedsi wzi , czy na 
podstawie przeprowadzonych bada  stwierdza si
wodnego; je eglugowego zostanie potwierdzony, 

czenie 15 km2 akwenu Zalewu zostanie utrzymane; je eli nie potwierdz
si e zosta

o przy u yciu 
- Wyniki monitoringu przesadzonej ro linno lenie stopnia udatno ci 

przesadzenia, informacja, czy utworzone mikrosiedliska te przez ro linno
podwodn  (np. ramienice); 

- Wyniki monitoringu hydrogeologicznego: podsumowanie obserwacji prowadzonych od 
pocz enie si

/lub po zako czeniu; punktem 
odniesienia b d  pomiary wykonane przed rozpocz

- Wyniki monitoringu ichtiofauny w zakresie m.in. pop anki 
68. Po okresie 10 lat nale y wykona  ponown  analiz  porealizacyjn

tj.: 
 zmierzaj ono 

osi gni ) 
- Wyniki monitoringu hydrogeologicznego w rejonie ka eglugowego: podsumowanie 

obserwacji prowadzonych od pocz
nast ne obni enie si

czeniu budowy; punktem odniesienia b d  pomiary wykonane 
przed rozpocz

Podsumowuj c, planowane przedsi wzi cie nie b dzie powodowa  znacz cego 
 zalece

, 
minimalizowa  ani kompensowa  to stwierdzony zacz
krajobraz Mierzei Wi lanej. 
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