
Załącznik 2b 

WYTYCZNE PRZYRODNICZE PROWADZENIA ROBÓT PODCZYSZCZENIOWYCH 

(WPPRP) 

Wytyczne Przyrodnicze Prowadzenia Robót Podczyszczeniowych (WPPRP) opracowano w celu 

ograniczenia wpływu na przyrodę robót związanych z koniecznością utrzymywania stałej głębokości 

na torze wodnym na Zalewie Wiślanym. Mimo, że będą to roboty prowadzone z mniejszą 

intensywnością, niż roboty czerpalne w fazie budowy, to w celu ochrony obszarów lęgowych oraz 

tarlisk należy stosować niniejsze Wytyczne przez cały okres funkcjonowania przedsięwzięcia, 

ponieważ odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone roboty podczyszczeniowe, mogą istotnie 

ograniczyć wpływ na przyrodę podczas wieloletniego funkcjonowania przedsięwzięcia. 

 Na odcinkach: 9+500-11+000 oraz 18+600-20+500 w okresie lęgowym (od 1 marca do 31 

sierpnia, ewentualnie po dopuszczeniu przez ornitologa 15 sierpnia) nie prowadzić robót 

podczyszczeniowych ze względu na obszar lęgowisk i tarlisk znajdujących się w sąsiedztwie; 

ewentualnie termin można skrócić po konsultacji z ornitologiem i ichtiologiem. 

 W rejonie Zatoki Elbląskiej uszczelnić kurtyną 3 przelewy (miejsca, w których pozostawiono 

możliwość swobodnego wpłynięcia wód słodkich). 

 Na rzece Elbląg nie prowadzić robót podczyszczeniowych w okresach od 1 kwietnia do 15 

czerwca, ze względu na tarło ciosy i różanki. 

 Pogłębiarki należy wyposażyć w czerpaki lub ssaki ograniczające tworzenie się zawiesiny tzn. 

w klapy zamykające czerpaki lub w przypadku pogłębiarek ssących głowic z przysłonami. 

 Zastosowanie na Zalewie rurociągów i stacji pośrednich pompujących urobek bezpośrednio 

z refulera/pogłębiarki na sztuczną wyspę. Należy kontrolować szczelność rurociągów, aby nie 

doprowadzić do wycieków refulatu. Dopuszcza się ewentualnie transport barkami, jednak 

muszą być one szczelne. 

 Zakaz stosowania szaland z nieszczelnym dnem. Szalandy i pogłębiarki nasiębierne mogą być 

dopuszczone jeżeli będą miały szczelne dno. Materiał transportowany na barkach nie może się 

wylewać podczas transportu. Należy kontrolować sposób transportu urobku. 

 Podczas robót czerpalnych na Zalewie stosowanie przysłon rozwieszonych na obszarze 

prowadzenia robót (tzw. kurtyn), jeżeli jest to technicznie możliwe. Podczas prac czerpalnych 

wykonywanych w akwenach charakteryzujących się występowaniem wrażliwych siedlisk 

zalecane jest stosowanie kurtyn.  

 


