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1. Wstêp

1. WSTÊP
Obszar objêty Programem „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030
(z uwzglêdnieniem etapu 2015)” zwanym równie¿ „Programem ¯u³awskim – 2030” obejmuje deltê Wis³y
(¯u³awy: Gdañskie, Wielkie i Elbl¹skie) oraz niziny nadwiœlañskie: Nizinê Walichnowsk¹, Nizinê Kwidzyñsk¹ i Opaleñsk¹. Administracyjnie teren ten po³o¿ony jest w granicach dwóch województw: pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego, dziesiêciu powiatów i 39 gmin. Ze wzglêdu na fakt, ¿e zagro¿enia powodziowe mog¹ powstawaæ poza obszarem ¯u³aw, planowane dzia³ania dotycz¹ nie tylko terytorium ¯u³aw, ale tak¿e cieków oddzia³ywuj¹cych na ten
teren.
Delta Wis³y wraz z ¯u³awami Wiœlanymi zajmuj¹ niespe³na 1% powierzchni Polski, jednak z racji swej
wyj¹tkowoœci wymagaj¹ szczególnej uwagi. ¯u³awy Wiœlane s¹ po³o¿one w klasycznej delcie rzecznej, przy ujœciu
rzeki Wis³y, do Morza Ba³tyckiego.
Wody Wis³y i wielu mniejszych rzek nios¹c ze swym nurtem du¿e iloœci ¿wirów, piasków i mu³ów, osadza³y je
w dawnej zatoce. Z osadów tych w wyniku trwaj¹cych setki lat procesów przyrodniczych powsta³a rozleg³a nizina
z urodzajnymi glebami.
¯u³awy Wiœlane s¹ obszarem wyj¹tkowym na terenie Polski, zarówno ze wzglêdu na warunki naturalne, jak
i prowadzon¹ tu od kilkuset lat dzia³alnoœæ cz³owieka. Stanowi¹ one unikatowy system przyrodniczo-techniczny, którego funkcjonowanie zale¿ne jest od utrzymywanej przez ludzi infrastruktury przeciwpowodziowej, chroni¹cej przed
zalaniem teren depresyjny lub po³o¿ony na wysokoœciach bliskich poziomowi wody w Wiœle i morzu.
Historia konstruowania infrastruktury przeciwpowodziowej na ¯u³awach, w formie polderów przeciwpowodziowych z sieci¹: obwa³owañ, kana³ów, rowów, wa³ów oraz pompowni, siêga dzia³añ prowadzonych od po³owy
XIII wieku przez Zakon Krzy¿acki, a do jej rozwoju technicznego przyczynili siê zasiedlaj¹cy te tereny od po³owy
XVI wieku osadnicy olenderscy. Najwy¿szy poziom techniczny infrastruktura przeciwpowodziowa uzyska³a w XIX
oraz XX wieku.
Przekopanie Mierzei Œródl¹dowej i wyprowadzenie ujœcia Wis³y bezpoœrednio do morza 31 stycznia 1895
roku pod Œwibnem, to swoista cezura w rozwoju systemu ochrony przeciwpowodziowej i melioracji delty Wis³y.
To nowatorskie dzie³o hydrotechniki zamknê³o d³ug¹ epokê rozwoju ówczesnego systemu wodnego, trwaj¹c¹ 600 lat
i otworzy³o nowy etap rozwoju w zmiennych warunkach fizycznogeograficznych. Po d³ugim okresie zwiêkszenia
z³o¿onoœci systemu (w wyniku polderyzacji w delcie Wis³y i nad Zalewem Wiœlanym), nast¹pi³ w ostatnim stuleciu
proces modernizacji wa³ów rzecznych, kana³owych i polderów, jako efekt oddzia³ywania tej inwestycji i postêpu
technicznego.
System ochrony przeciwpowodziowej i melioracji delty Wis³y by³ wielokrotnie niszczony przez wodê lub
przez cz³owieka (byli to Szwedzi, Francuzi, Rosjanie, Niemcy), ale te¿ stale siê odradza³ i rozwija³.
Wiosn¹ 1945 roku wycofuj¹ce siê wojska niemieckie doprowadzi³y do celowego zniszczenia infrastruktury
przeciwpowodziowej: pompowni, wa³ów, linii energetycznych, urz¹dzeñ nawadniaj¹cych, w wyniku czego zatopieniu uleg³y tereny depresyjne i podtopieniu przydepresyjne polderów ¯u³awskich o powierzchni oko³o 1200 km2.
Zniszczeniu uleg³ dorobek materialny mieszkañców tych terenów, zgromadzony w ci¹gu siedmiu wieków, a tak¿e
wartoœciowe zasoby przyrodnicze w postaci ¿yznych gleb – mad wytworzonych na namu³ach rzecznych.
W latach 1945–1949 przeprowadzono najwiêksz¹ w dziejach, polsk¹ operacjê hydrotechniczn¹ pod
kryptonimem „¯u³awy”: odwodnienia, osuszenia i melioracji zatopionych terenów, po czym nast¹pi³o ich wielkie
odrodzenie, zaludnienie i zagospodarowanie. Jednak wskutek polityki kolektywizacji prowadzonej w okresie PRL
oraz porzucenia tradycyjnego zarz¹dzania gospodark¹ polderow¹, prowadzonego tu od stuleci przez zwi¹zki
wa³owe, na rzecz upañstwowienia tego zarz¹dzania, w okresie minionego pó³wiecza dosz³o do zaniedbañ
w utrzymaniu infrastruktury przeciwpowodziowej. Procesy te spotêgowa³a transformacja ustrojowa ostatnich dwóch
dekad, która w wyniku niedofinansowania, m.in. dzia³añ przeciwpowodziowych, przyczyni³a siê do stagnacji
rozwoju spo³eczno-gospodarczego ¯u³aw, przejawiaj¹cej siê wysokim bezrobociem na terenach wiejskich
i peryferyzacj¹ obszaru w stosunku do g³ównych oœrodków rozwoju gospodarczego kraju.
Po³o¿enie ¯u³aw na terenach depresyjnych i przyleg³ych do nich przydepresyjnych w Delcie Wis³y powoduje,
¿e stopieñ zagro¿enia powodziowego jest najwy¿szy w kraju.

13

„Program ¯u³awski – 2030”

Mapa 1.1. Hipsometria oraz sieæ hydrograficzna ¯u³aw Wiœlanych i Delty Wis³y
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Mapa 1.2. Obszar objêty Programem na tle podzia³u administracyjnego kraju oraz Regionu Wodnego Dolnej Wis³y zarz¹dzanego
przez RZGW w Gdañsku
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Dalsze, zgodne z zasadami zrównowa¿onego rozwoju funkcjonowanie systemu przyrodniczo-technicznego
¯u³aw, zarówno w aspekcie œrodowiskowym, jak i spo³eczno-gospodarczym, jest bezpoœrednio uzale¿nione od poprawnego dzia³ania infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej. Nabiera ono szczególnego znaczenia w œwietle
prognozowanych globalnych i regionalnych zmian klimatycznych, które mog¹ spowodowaæ wzrost zagro¿enia powodziowego wywo³any zwiêkszeniem czêstotliwoœci wystêpowania klimatycznych i hydrologicznych zjawisk ekstremalnych oraz podwy¿szaniem poziomu wód Ba³tyku. Wzrost tego zagro¿enia wynika tak¿e z intensyfikacji presji urbanizacyjnej na tereny bezpoœrednio s¹siaduj¹ce z ¯u³awami.
Unikatowe walory obszaru objêtego Programem, do których nale¿¹:
• zasoby przyrodnicze, obejmuj¹ce w szczególnoœci najbardziej wartoœciowe dla rolnictwa gleby w Polsce (I i II klasa
bonitacyjna), naturaln¹ i sztuczn¹ sieæ hydrograficzn¹ wraz z reliktowym zbiornikiem jeziora Druzno oraz zespo³y
siedlisk przyrodniczych, gatunków roœlin i zwierz¹t zwi¹zanych ze œrodowiskami wodnymi i od wód zale¿nymi,
szczególnie po³o¿one w dolinie Wis³y,
• zasoby kultury materialnej i cywilizacji hydraulicznej, na które sk³adaj¹ siê najcenniejsze w skali Europy i Polski
zespo³y i obiekty zabytkowe (w szczególnoœci zamek krzy¿acki w Malborku, Gdañsk w obrêbie murów œredniowiecznych i Twierdza Wis³oujœcie, koœcio³y œredniowieczne ¯u³aw, obiekty hydrotechniczne, domy pomennonickie) oraz systemy i obiekty archeologiczne (Truso),
• bardzo wartoœciowy krajobraz kulturowy, o spolderyzowanym charakterze, z wyj¹tkowo rozproszonym, jak i jednoczeœnie zwartym budownictwem wiejskim, pozosta³oœciami wiatraków i pompowni oraz zadrzewieniami melioracyjnymi pe³ni¹cymi funkcje klimatyczne i hydrologiczne,
w powi¹zaniu z æwieræmilionow¹ populacj¹ mieszkañców ¯u³aw, intensywnym zagospodarowaniem wielkoprzemys³owym obszarów po³o¿onych w rejonie Gdañska, Elbl¹ga, Tczewa i Kwidzyna oraz wa¿nymi korytarzami infrastruktury technicznej (drogowej, kolejowej, ruroci¹gowej, elektroenergetycznej), przebiegaj¹cymi w s¹siedztwie
doliny Wis³y i jej delty oraz miêdzy Gdañskiem i Elbl¹giem, kreuj¹ potrzebê ochrony tych zasobów i walorów, której bezwzglêdnym warunkiem jest prowadzenie sprawnej ochrony przeciwpowodziowej.
W œwietle przedstawionych potrzeb nale¿y uznaæ, ¿e zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw stanowi
jedn¹ z centralnych – zwornikowych grup dzia³añ, które powinny zostaæ zrealizowane na tym obszarze. Z jednej strony ich przeprowadzenie wymaga wdro¿enia szerokiego kompleksu dzia³añ, obejmuj¹cego miêdzy innymi:
• poprawê rozpoznania zagro¿eñ powodziowych i przeciwdzia³ania im, poprzez m.in. opracowanie map zagro¿enia i ryzyka powodziowego oraz planów zarz¹dzania ryzykiem powodzi,
• poprawê istniej¹cego systemu ochrony przeciwpowodziowej, poprzez przebudowê, odbudowê i budowê
urz¹dzeñ ochrony przed powodzi¹,
• renaturyzacjê niektórych œrodowisk wodnych i od wody zale¿nych w celu zwiêkszenia ich odpornoœci na zagro¿enie powodziowe,
• edukacjê spo³eczeñstwa oraz informowanie w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw.
Z drugiej strony, prawid³owe wdro¿enie wy¿ej wymienionych i innych grup dzia³añ, pozwoli na:
• skuteczniejsz¹ ochronê æwieræmilionowej ludnoœci ¯u³aw przed zagro¿eniem powodziowym, umo¿liwiaj¹c¹
pe³niejsz¹ realizacjê aspiracji spo³ecznoœci lokalnych,
• ochronê zasobów i walorów przyrodniczych, w szczególnoœci cennych dla rolnictwa gleb oraz siedlisk ukszta³towanych pod wp³ywem funkcjonowania systemów regulacji obiegu wody, jak i gatunków roœlin oraz zwierz¹t,
towarzysz¹cych siedliskom wodnym i od wód zale¿nych,
• lepsz¹ ochronê i rewaloryzacjê materialnych obiektów dziedzictwa kulturowego, zwi¹zanych zarówno z osadnictwem ¿u³awskim, jak i z dzia³aniami hydrotechnicznymi reguluj¹cymi obieg wód,
• utrzymanie unikatowego, harmonijnego krajobrazu kulturowego ¯u³aw,
• ochronê, posiadaj¹cego wysok¹ wartoœæ, maj¹tku materialnego obiektów przemys³owych i innych ga³êzi gospodarki oraz infrastruktury technicznej i osadniczej, przed zniszczeniem w wyniku wyst¹pienia powodzi,
• lepsze zastosowanie instrumentów planowania przestrzennego polegaj¹cych na ograniczaniu zagospodarowania
obszarów nara¿onych na powodzie oraz zagospodarowania przyczyniaj¹cego siê do wzrostu zagro¿enia powodziowego,
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• pe³niejsz¹ dywersyfikacjê kierunków rozwoju gospodarczego ¯u³aw, w szczególnoœci rozwój form turystyki
zwi¹zanej z drogami wodnymi oraz dziedzictwem kulturowym tego obszaru.
Z przedstawionego zakresu dzia³añ objêtych „Programem ¯u³awskim – 2030” oraz skutków wdro¿enia tego
Programu, wynika g³ówny jego cel, który mo¿na okreœliæ, jako:

Zwiêkszenie skutecznoœci ochrony przeciwpowodziowej stymuluj¹cej
wzrost potencja³u dla zrównowa¿onego rozwoju ¯u³aw

Realizacja tego celu pozwoli na osi¹gniecie efektów w sferze spo³eczno-kulturowej, gospodarczej, a czêœciowo tak¿e ekologicznej.
Podstawê prawn¹ Programu okreœla ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, art. 90 ust. 1 pkt 7a, stanowi¹ca, ¿e Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej programuje, planuje i nadzoruje realizacjê zadañ zwi¹zanych z utrzymywaniem wód lub urz¹dzeñ wodnych oraz inwestycje w gospodarce wodnej. Prezes Krajowego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej udzieli³ Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gdañsku pe³nomocnictwa w zakresie opracowania niniejszego Programu i przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Jednym z wa¿niejszych uwarunkowañ realizacji niniejszego Programu na obszarze ¯u³aw s¹ wzglêdy przyrodnicze i techniczne, przy czym szczególnie wa¿ne mog¹ okazaæ siê konflikty planowanych przedsiêwziêæ z obszarami
cennymi przyrodniczo. Oddzia³ywanie przedsiêwziêæ, w sposób bezpoœredni lub poœredni, na ró¿ne formy ochrony
przyrody wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
Istotn¹ regulacj¹ prawn¹ dotycz¹c¹ realizacji zadañ na obszarach Natura 2000 jest ustawa z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220) art. 33 ust. 1 i art. 34 ust. 1, 2.
Art. 33, ust. 1: „Zabrania siê, z zastrze¿eniem art. 34, podejmowania dzia³añ mog¹cych, osobno lub w po³¹czeniu z innymi dzia³aniami, znacz¹co negatywnie oddzia³ywaæ na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególnoœci:
1) pogorszyæ stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roœlin i zwierz¹t, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, lub
2) wp³yn¹æ negatywnie na gatunki, dla których ochrony zosta³ wyznaczony obszar Natura 2000, lub
3) pogorszyæ integralnoœæ obszaru Natura 2000 lub jego powi¹zania z innymi obszarami”.
Art. 34, ust. 1: „Je¿eli przemawiaj¹ za tym konieczne wymogi nadrzêdnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze spo³ecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwi¹zañ alternatywnych, w³aœciwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony œrodowiska, a na obszarach morskich – dyrektor w³aœciwego urzêdu morskiego, mo¿e zezwoliæ na realizacjê planu lub dzia³añ, mog¹cych znacz¹co negatywnie oddzia³ywaæ na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub
obszary znajduj¹ce siê na liœcie, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniaj¹c wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbêdnej do zapewnienia spójnoœci i w³aœciwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000”.
Art. 34, ust. 2: „W przypadku gdy znacz¹ce negatywne oddzia³ywanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, mo¿e zostaæ udzielone wy³¹cznie w celu:
1) ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi;
2) zapewnienia bezpieczeñstwa powszechnego;
3) uzyskania korzystnych nastêpstw o pierwszorzêdnym znaczeniu dla œrodowiska przyrodniczego;
4) wynikaj¹cym z koniecznych wymogów nadrzêdnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej”.
Podstawowe Wspólnotowe akty prawne ustalaj¹ce ramy dla realizacji Programu stanowi¹ dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 paŸdziernika 2000 r. ustanawiaj¹ca ramy wspólnotowego dzia³ania w dziedzinie polityki wodnej (zwana Ramow¹ Dyrektyw¹ Wodn¹, RDW) oraz Dyrektywa
2007/60/WE z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim (zwana Dyrektyw¹
Powodziow¹).
W œwietle ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (art. 46) dla projektu
Programu powinna zostaæ przeprowadzona procedura strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, obejmuj¹ca sporz¹dzenie prognozy oddzia³ywania na œrodowisko.
Program podlega procedurze zatwierdzenia przez ministra w³aœciwego do spraw gospodarki wodnej (aktualnie Ministra Œrodowiska) na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, art. 89 ust. 4 pkt 4.
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Poniewa¿ planuje siê, ¿e realizacji celów Programu bêdzie s³u¿yæ m.in. wykorzystanie œrodków pochodz¹cych
z funduszy Unii Europejskiej, m.in. z Funduszu Spójnoœci, w trakcie przygotowania projektu Programu uwzglêdniono
krajowe i wspólnotowe przepisy dotycz¹ce prowadzenia polityki rozwoju przy wsparciu ze œrodków Unii Europejskiej. Podstawowym krajowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
Kierunek dzia³añ przewidziany w niniejszym Programie wykazuje zgodnoœæ z ustaleniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjêtych przez Komisjê Europejsk¹ w porozumieniu z Rzeczpospolit¹ Polsk¹ 7 maja
2007 roku, a nastêpnie w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2007–2013, przyjêtym przez
Komisjê Europejsk¹ w porozumieniu z Rzeczpospolit¹ Polsk¹ 7 grudnia 2007 r. W zakresie zasad finansowania polityki
rozwoju ze œrodków Unii Europejskiej, konieczne jest uwzglêdnienie rozporz¹dzeñ Rady (WE), dotycz¹cych œrodków
pochodz¹cych m.in. z Funduszu Spójnoœci (1083/2006, 1084/2006, 1828/2006).
Realizacja Programu wymaga wspó³dzia³ania wielu podmiotów, które bêd¹ bezpoœrednimi beneficjentami
jego realizacji, przy czym nale¿y podkreœliæ, ¿e beneficjentami poœrednimi Programu bêdzie zdecydowana wiêkszoœæ
mieszkañców ¯u³aw oraz osoby korzystaj¹ce w ró¿norodny sposób z zasobów i walorów tego obszaru.
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OPRACOWANIA, WARIANTY I HORYZONT
3. METODY
CZASOWY PROGRAMU

3.1. Metodyka przygotowania Programu
Program „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem
etapu 2015)” zosta³ przygotowany przez zespó³ Wykonawcy przy zastosowaniu metody ekspercko-partycypacyjnej
na podstawie umowy o dzie³o zawartej w dniu 28 kwietnia 2009 r. pomiêdzy Regionalnym Zarz¹dem Gospodarki
Wodnej (RZGW) w Gdañsku, a firm¹ Jaros³aw Szymañski EKO-TREK z siedzib¹ w Gdyni. Zasadnicze prace zespo³u
dotycz¹ce opracowania Programu trwa³y, po przedstawieniu koncepcji opracowania Programu, od II po³owy maja do
sierpnia 2009 r. W pracach nad Programem uczestniczy³ równie¿ zespó³ pracowników RZGW w Gdañsku. W trakcie
sporz¹dzania Programu, oprócz wiedzy eksperckiej zespo³u realizacyjnego w zakresie zasad sporz¹dzania dokumentów strategicznych, problematyki gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, a tak¿e dotycz¹cej obszaru
¯u³aw, zosta³y wykorzystane liczne dokumentacje, opracowania strategiczne i publikacje dotycz¹ce przedmiotu Programu, udostêpnione przede wszystkim przez RZGW w Gdañsku.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e intensywne prace w zakresie inwentaryzacyjnego, strategicznego i projektowego
przygotowania realizacji kompleksowych dzia³añ przeciwpowodziowych na ¯u³awach, trwaj¹ od ponad dekady,
w trakcie przygotowania Programu wykorzystano nastêpuj¹ce wczeœniej przyjête lub opracowane dokumenty strategiczne, które nie zosta³y wdro¿one lub wdro¿ono je tylko czêœciowo:
• Kompleksowy, regionalny program ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wis³y (¯u³awy Gdañskie i ¯u³awy
Wielkie) od ujœcia do km rzeki 845+000, ze szczególnym uwzglêdnieniem miasta Gdañska, ARCADIS Ekokonrem, 1999.
• Kompleksowy, regionalny program ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw Elbl¹skich i nizinno-depresyjnej czêœci
Elbl¹ga, IMUZ ¯u³awski Oœrodek Badawczy w Elbl¹gu, 2001.
• Program poprawy podstawowego systemu ochrony przeciwpowodziowej na ¯u³awach Wiœlanych w latach 2003
– 2010, Gdañsk, 2002.
• Program dla ¯u³aw (projekt), Marsza³ek Województwa Pomorskiego, Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, Gdañsk – Olsztyn, 2005.
• Program Rewitalizacji Gospodarczej Obszaru Delty Wis³y i Zalewu Wiœlanego, Marsza³ek Województwa Pomorskiego, Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, Gdañsk – Olsztyn, 2006.
• Zarys projektu Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do 2030 roku (z uwzglêdnieniem etapu do 2015)”, ver. 09, Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku, 2009.
Wœród najwa¿niejszych dokumentacji projektowych wykorzystanych w Programie, znajduj¹ siê:
• Rozpoznanie zagro¿eñ powodziowych i ocena zabezpieczenia powodziowego ¯u³aw Wielkich od Zalewu Wiœlanego, ARCADIS Ekokonrem, 1999.
• Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw. Dokumentacja œrodowiskowa – Etap I. Koncepcja
programowo-przestrzenna. Raport G³ówny, MGGP, DHI, INW, Proeko, Gdañsk, 2008.
• Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – Etap I. Koncepcja programowo-przestrzenna.
Raport G³ówny, MGGP, DHI, INW, Warszawa, 2008.
• Raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko przedsiêwziêcia pn. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
¯u³aw, Proeko, Gdañsk, 2008.
• Koreferat do Koncepcji Programowo-Przestrzennej Przedsiêwziêcia „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw”, PROEKO CDM, Warszawa, 2008.
• Szacunkowa ocena liczby ludnoœci chronionej przez inwestycje realizowane w ramach projektu „Kompleksowe
Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe ¯u³aw – Etap I”, DHI, Warszawa, 2009.
Program spe³nia wymogi formalne oraz wynikaj¹ce z dobrej praktyki przygotowania tego typu dokumentów,
zwi¹zane z takimi uwarunkowaniami jak:
• wdra¿anie wspólnotowej i krajowej polityki ekologicznej, w tym odnosz¹cej siê do wód, w szczególnoœci Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2000 r. ustanawiaj¹cej ramy wspólnotowego dzia³ania w dziedzinie polityki wodnej (zwanej Ramow¹ Dyrektyw¹ Wodn¹, RDW) oraz Dyrektywy
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2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim (zwanej Dyrektyw¹ Powodziow¹),
• uwzglêdnienie powszechnie akceptowanych kierunków zrównowa¿onego rozwoju spo³eczno-gospodarczego
¯u³aw Wiœlanych,
• dotychczasowe doœwiadczenia w zakresie programowania i wdra¿ania ró¿nych dzia³añ w obszarze objêtym Programem,
• realizacja przedsiêwziêæ wspó³finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
W nawi¹zaniu do powy¿szych uwarunkowañ, w trakcie konstruowania Programu zosta³y uwzglêdnione nastêpuj¹ce zasady, które powinny byæ zachowane przy opracowaniu dokumentów o charakterze strategicznym:
1. Powinien on zawieraæ tak¹ strategiê realizacji dzia³añ, która pozwoli na osi¹gniêcie celów, dla których Program
ma byæ wdro¿ony.
2. Po¿¹dane do osi¹gniêcia cele, zasady ich realizacji oraz wskazane priorytety, powinny byæ zdefiniowane w sposób przejrzysty i odpowiedni do potrzeb.
3. Dostêpne œrodki finansowe powinny umo¿liwiaæ osi¹gniêcie przyjêtych celów i realizacjê zaplanowanych
dzia³añ.
4. Program powinien cechowaæ siê zgodnoœci¹ (spójnoœci¹) z politykami wspólnotowymi, krajowymi i regionalnymi.
5. W celu przysz³ej oceny skutecznoœci osi¹gania celów Programu, powinny zostaæ okreœlone odpowiednie wskaŸniki umo¿liwiaj¹ce jego monitoring i ewaluacjê realizacji.
6. Powinien zostaæ zaprojektowany system wdra¿ania Programu, który umo¿liwi sprawne osi¹ganie jego celów.
W celu konsultowania i doradzania Zlecaj¹cemu i Wykonawcy w kwestiach zwi¹zanych z Programem, dyrektor
RZGW w Gdañsku powo³a³ Zespó³ Konsultacyjny licz¹cy 17 cz³onków. W jego sk³ad weszli przedstawiciele jednostek
rz¹dowych i samorz¹dowych wykonuj¹cych prawa w³aœcicielskie w stosunku do wód publicznych i urz¹dzeñ wodnych, stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa oraz eksperci i specjaliœci w zakresie gospodarki wodnej oraz ochrony
œrodowiska przyrodniczego i kulturowego, zajmuj¹cy siê w szczególnoœci problematyk¹ dotycz¹c¹ ¯u³aw. Sk³ad osobowy zespo³u zosta³ przedstawiony przed spisem treœci Programu.
Zespó³ odby³ trzy posiedzenia, w trakcie których zaprezentowano kolejne wersje Programu, przy zastosowaniu metod aktywnego planowania strategicznego (MAPS) przeprowadzono analizê SWOT w zakresie czynników
sprzyjaj¹cych i ograniczaj¹cych ochronê przeciwpowodziow¹ ¯u³aw, przedstawiano w formie ustnej i pisemnej uwagi do przygotowanego dokumentu.

3.2. Uzasadnienie wyboru przyjêtego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych
rozwi¹zañ alternatywnych
Kszta³t „Programu ¯u³awskiego – 2030” jest efektem wieloletniego procesu diagnozowania i programowania
poprawy bezpieczeñstwa powodziowego, opartego na ekspertyzach i opracowaniach, przygotowywanych w ci¹gu
minionej dekady.
Pierwszy poziom rozwa¿añ alternatywnych dotyczy³ celu g³ównego Programu.
Po analizie mo¿na przyj¹æ, ¿e dla okreœlonego celu g³ównego nie ma racjonalnych alternatyw, ze wzglêdu na
charakter obszaru ¯u³aw Wiœlanych, wyj¹tkowego na terenie Polski, zarówno ze wzglêdu na warunki naturalne, jak
i prowadzon¹ tu od kilkuset lat dzia³alnoœæ cz³owieka. Warunki te stanowi¹ unikatowy system przyrodniczo-techniczny,
którego funkcjonowanie zale¿ne jest od utrzymywanej przez ludzi infrastruktury przeciwpowodziowej, chroni¹cej
przed zalaniem teren depresyjny lub po³o¿ony na wysokoœciach bliskich poziomowi wody w Wiœle i morzu. Historia
konstruowania infrastruktury przeciwpowodziowej na ¯u³awach, w formie polderów przeciwpowodziowych z sieci¹: obwa³owañ, kana³ów, rowów, wa³ów oraz pompowni, siêga dzia³añ prowadzonych od po³owy XIII wieku przez
Zakon Krzy¿acki, a do jej rozwoju technicznego przyczynili siê zasiedlaj¹cy te tereny od po³owy XVI wieku osadnicy
olenderscy. Najwy¿szy poziom techniczny infrastruktura przeciwpowodziowa uzyska³a w XIX oraz XX wieku.
Cel i cele szczegó³owe Programu oraz przypisane im dzia³ania wynikaj¹ z wieloletniego analizowania zjawisk
powodziowych wystêpuj¹cych na terenie ¯u³aw, zmian w sposobie zagospodarowania zlewni oraz stanu istniej¹cej
infrastruktury przeciwpowodziowej, których wyrazem by³o opracowanie szeregu programów i koncepcji, które nie
zosta³y jednak zrealizowane ze wzglêdów finansowych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e cel g³ówny Programu jest w pe³ni zgodny z celem Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim (Dyrektywa Powodziowa). Celem Dyrektywy Powodziowej, która stanowi uzupe³nienie przepisów Ramowej Dyrektywy
Wodnej w zakresie obejmuj¹cym problematykê powodzi, jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie na-
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stêpstw powodzi w pañstwach Unii Europejskiej, a tak¿e stworzenie mechanizmów umo¿liwiaj¹cych w³aœciwe
zarz¹dzanie ryzykiem, jakie mo¿e powodowaæ powódŸ dla zdrowia ludzi, œrodowiska, dzia³alnoœci gospodarczej
i dziedzictwa kulturowego. Ponadto, dyrektywa nak³ada na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek opracowania szeregu
dokumentów: wstêpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagro¿enia powodziowego, map ryzyka powodziowego
i – opracowanych na podstawie powy¿szych – planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym.
Natomiast podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym gospodarowanie wodami w Polsce jest ustawa z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019) wraz z póŸniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi. Ustawa okreœla, miêdzy innymi, kompetencje i obowi¹zki organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami. Jednoczeœnie ustawa wskazuje, ¿e ochrona przed powodzi¹ oraz susz¹ jest zadaniem organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
W zwi¹zku z powy¿szym cel g³ówny Programu zosta³ sformu³owany prawid³owo, jest w pe³ni uzasadniony
i konieczny do realizacji. Innymi s³owy, dla celu g³ównego Programu, jakim jest „Zwiêkszenie skutecznoœci ochrony
przeciwpowodziowej stymuluj¹cej wzrost potencja³u dla zrównowa¿onego rozwoju ¯u³aw”, niemo¿liwe by³o okreœlenie alternatywy. Nie mo¿na bowiem rozpatrywaæ alternatywnej realizacji celu i zasiêgu geograficznego Programu,
z uwagi na to, ¿e ochrona przeciwpowodziowa dotyczy obszaru istniej¹cego, przekszta³conego i zamieszkiwanego
przez cz³owieka od kilkuset lat a zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej tego terenu jest ustawowym zadaniem
administracji publicznej.
Drugi poziom rozwa¿añ alternatywnych dotyczy³ metod realizacji ww. celu. Analizê rozwa¿anych wariantów
przedstawiono poni¿ej.
Fundamentem „Programu ¯u³awskiego – 2030” s¹ opracowane na prze³omie XX i XXI wieku kompleksowe
programy (oddzielnie opracowane dla ¯u³aw Gdañskich i Wiœlanych i oddzielnie dla ¯u³aw Elbl¹skich) wychodz¹ce
od analizy stanu istniej¹cego zagro¿eñ powodziowych i zabezpieczeñ przeciwpowodziowych oraz uwzglêdniaj¹ce
charakterystykê i u¿ytkowanie doliny i delty Wis³y:
• „Kompleksowy regionalny program ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wis³y (¯u³awy Gdañskie i ¯u³awy
Wielkie) od ujœcia do km rzeki 845+000”, opracowane pod kierownictwem merytorycznym dr in¿. Kazimierza
Cebulaka, Arcadis Wroc³aw 1999.
• „Kompleksowy regionalny Program ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw Elbl¹skich i nizinno-depresyjnej czêœci
Elbl¹ga” pod kierownictwem dr in¿. Tadeusza Liziñskiego, Instytut Melioracji i U¿ytków Zielonych w Falentach,
Elbl¹g 2001.
Przytoczne wy¿ej programy identyfikowa³y konieczne do wykonania prace, dostosowane do zró¿nicowanej
specyfiki zagro¿eñ przeciwpowodziowych ¯u³aw, identyfikowa³y miêdzy innymi pola niewiedzy i konieczne badania, uwzglêdnia³y równie¿ zarz¹dzanie ryzykiem powodziowym i dzia³ania „miêkkie” (m. in. koniecznoœæ anga¿owania spo³eczeñstwa). Programy te, nie zosta³y jednak zrealizowane, ze wzglêdu na brak œrodków finansowych.
Kolejnym wa¿nym etapem przybli¿aj¹cym ostateczny kszta³t „Programu ¯u³awskiego – 2030” by³ program
dwóch samorz¹dów: Województwa Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego – „Program dla ¯u³aw” (luty 2005 r.),
s³u¿¹cy realizacji celów Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013, który zosta³ oparty na wczeœniejszych opracowaniach i dokumentach. Program odnosi³ siê do najwa¿niejszych sfer funkcjonowania ¯u³aw: spo³ecznej, gospodarczej
i przyrodniczej, zale¿nych, jak nigdzie indziej w kraju, od skutecznej os³ony przeciwpowodziowej. Program, mimo
zaanga¿owania samorz¹dów wojewódzkich i kompleksowego charakteru nie zosta³ zrealizowany równie¿ ze wzglêdu na brak œrodków finansowych.
Ze wzglêdu na ci¹gle narastaj¹ce zagro¿enie powodziowe na ¯u³awach i koniecznoœæ pilnej realizacji zadañ usprawniaj¹cych funkcjonowanie istniej¹cego systemu, uwzglêdniaj¹cych konkluzje przytoczonych programów, powsta³a,
w 2008 roku Koncepcja Programowo-Przestrzenna, „Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego ¯u³aw”
opracowana przez konsorcjum firm: MGGP S.A., DHI Polska Sp. z o.o., DHI A.S. oraz INW-EKO CONSULT. G³ównym za³o¿eniem Koncepcji by³o okreœlenie zakresu niezbêdnych dzia³añ inwestycyjnych koniecznych do zabezpieczenia przed zagro¿eniami powodziowymi terytorium ¯u³aw Wiœlanych.
Zakres opracowania obejmowa³:
• Analizê aktualnych zagro¿eñ powodziowych,
• Analizê istniej¹cego systemu ochrony przeciwpowodziowej,
• Koncepcjê docelowego systemu ochrony przeciwpowodziowej,
• Okreœlenie zakresu niezbêdnych zadañ inwestycyjnych wraz z okreœleniem priorytetów w tym zakresie,
• Okreœlenie skutków zaniechania dzia³añ inwestycyjnych,
• Wskazanie zakresu zadañ inwestycyjnych, które mog¹ byæ dofinansowane ze œrodków Funduszu Spójnoœci na lata
2007–2013,
• Wskazanie potencjalnych Ÿróde³ dofinansowania pozosta³ych zadañ inwestycyjnych.
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Poniewa¿ w Koncepcji analizowano ponad 200 zadañ konieczne by³o okreœlenie metodyk i kryteriów oceny
poszczególnych zadañ. Wykorzystano metodykê opart¹ na ocenie zadañ pod k¹tem wybranych kryteriów oraz kalkulacji oceny ogólnej. Na podstawie analizy grup priorytetowych dokonano selekcji zadañ, które mo¿na bêdzie obj¹æ
wnioskiem o dofinansowanie ze œrodków Funduszu Spójnoœci.
Wszystkie zadania objête Koncepcj¹ zosta³y ocenione pod k¹tem dziewiêciu kryteriów natury technicznej, jak
i prawno-inwestycyjnej: zasiêg oddzia³ywania, zaludnienie na terenach zagro¿onych, prawdopodobieñstwo powodzi, lokalizacja wzglêdem ¯u³aw, efektywnoœæ, przygotowanie inwestycji, wykup gruntu, zgodnoœæ z celami PO
„Infrastruktura i Œrodowisko” oraz zagro¿enia œrodowiskowe.
Wytypowane zadania poddano weryfikacji w Koreferacie do Koncepcji Programowo-Przestrzennej wykonanym przez firmê Proeko CDM Sp. z o.o. Autorzy koreferatu zarekomendowali odmienn¹ drogê selekcji zadañ. Dla
potrzeb analizy poszczególnych zadañ inwestycyjnych ujêtych w Koncepcji przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:
• Zakresem planowanego przedsiêwziêcia objêto wy³¹cznie zadania, które znajduj¹ siê na terenie ¯u³aw Wiœlanych, subregionu Dolnej Wis³y, ograniczonego warstwic¹ 10 m npm, bez wzglêdu na to czy pe³ni¹ funkcje rolnicze czy te¿ stanowi¹ czêœæ obszarów miejskich;
• Bezwzglêdny priorytet przyznano wa³om przeciwpowodziowym, które s¹ podstawowym elementem biernej
ochrony przeciwpowodziowej;
• W ramach czynnej ochrony przeciwpowodziowej najwa¿niejsze przedsiêwziêcie stanowi lodo³amanie na Wiœle.
Z uwagi jednak na brak strategicznych wytycznych dotycz¹cych œwiadczenia us³ugi lodo³amania w skali kraju
(utrzymywanie lodo³amaczy wraz z za³ogami przez RZGW – wykonywanie us³ugi si³ami w³asnymi, czy te¿ zlecenie us³ugi na zewn¹trz) nie zakwalifikowano tego zadania do realizacji w ramach obecnej perspektywy finansowej;
• W ramach dostêpnych œrodków technicznych bardzo wa¿n¹ rolê na ¯u³awach sprawuj¹ stacje pomp. Pe³ni¹ one
rolê podwójn¹: regulacji stosunków wodnych w glebie dla potrzeb rolnictwa oraz ochrony przeciwpowodziowej
polderu. Stanowi¹ one najwa¿niejszy element ochrony przeciwpowodziowej wewn¹trz polderu;
• Stan kana³ów polderowych jest wa¿ny, ale przy sprawnie dzia³aj¹cych pompowniach ma on znaczenie drugorzêdne;
• Podstawowym przeznaczeniem ostróg na Wiœle jest koncentracja nurtu dla potrzeb ¿eglugi. Tym niemniej czêœæ
z nich pe³ni podwójn¹ rolê stanowi¹c równoczeœnie ochronê stopy wa³u. W zwi¹zku z powy¿szym wybrane ostrogi
winny zostaæ odbudowane w ramach œrodków finansowych projektu Kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw Wiœlanych.
Ostateczny kszta³t Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030
(z uwzglêdnieniem etapu 2015)” ustalono wiêc w wyniku wieloetapowego wariantowania. Wariantowo rozwa¿ano
zarówno katalog wskazanych wczeœniej dzia³añ, które winne byæ zawarte w Programie, jak równie¿ cele szczegó³owe
oraz ich hierarchiê. Analizowano dwa podstawowe warianty:

Wariant „zidentyfikowanych potrzeb”
Wariant ten uwzglêdnia listê ponad 200 zadañ inwestycyjnych z zakresu ochrony przed powodzi¹. Poszczególni
administratorzy cieków i urz¹dzeñ wodnych, na obszarze objêtym Programem, dokonali identyfikacji przeciwpowodziowych zadañ ochronnych w aspekcie oceny stanu technicznego istniej¹cych urz¹dzeñ, analizy zdarzeñ powodziowych z przesz³oœci oraz potrzeb inwestycyjnych wykazanych we wczeœniejszych opracowaniach.
W oparciu o przyjête kryteria i wskaŸniki Koncepcja Programowo-Przestrzenna opracowana w 2008 roku
wskaza³a hierarchiê i warunki realizacji zadañ inwestycyjnych dla obszaru ¯u³aw Wiœlanych. Do ustalania hierarchii
zadañ wykorzystano analizê wielokryterialn¹, która wskaza³a ich stopieñ wa¿noœci w realizacji koniecznych do wykonania zadañ inwestycyjnych w ochronie przeciwpowodziowej tego obszaru. Dokonano tak¿e oszacowania wartoœci
realizacji poszczególnych zadañ, co pozwoli³o na wstêpne okreœlenie kosztów realizacji „Programu ¯u³awskiego –
2030” w uk³adzie g³ównych obszarów problemowych. Wariant ten przewidywa³ realizacjê Programu tylko w uk³adzie tych zg³oszonych zadañ, co w d³u¿szej perspektywie nie gwarantowa³o osi¹gniêcia w 2030 roku kompleksowej
ochrony przed powodzi¹ tego obszaru, ze wzglêdu na to, ¿e w przedstawionym katalogu zadañ nie by³y ujête wszystkie
obiekty s³u¿¹ce ochronie przeciwpowodziowej, a nastêpuj¹ca w tak d³ugim okresie czasu ich dekapitalizacja musi
mieæ wp³yw na stopieñ bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego.
W przypadku przyjêcia takiego wariantu Programu, w perspektywie jego realizacji do roku 2030, nie by³oby
mo¿liwe uwzglêdnienie zachodz¹cych w czasie zmian, które mia³yby zdecydowany wp³yw na ochronê przeciwpowodziow¹.

Wariant „ekspercki”
Wariant wypracowany przez Zespó³ Konsultantów sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli administratorów cieków
i urz¹dzeñ wodnych, z obszaru objêtego Programem, oraz ekspertów w dziedzinie gospodarki wodnej, planowania
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przestrzennego i ochrony przyrody. W wariancie tym w oparciu o stosowane obecnie narzêdzia, w tym analizê czynników sprzyjaj¹cych (szanse) i ograniczaj¹cych (zagro¿enia) ochronê przeciwpowodziow¹ ¯u³aw, opracowan¹
z udzia³em spo³ecznym specjalistów, okreœlono cel g³ówny i cele szczegó³owe Programu. Zidentyfikowane zosta³y
równie¿ obszary problemowe. Równolegle z opracowanym Programem prowadzone s¹ prace legislacyjne, które
wdro¿¹ realizacjê postanowieñ Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika
2007 roku w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim (Dyrektywa Powodziowa), do polskich przepisów prawnych.
Docelowym efektem wprowadzenia tej dyrektywy bêd¹ plany zarz¹dzania ryzykiem powodzi w zlewniach.
Dotychczas urz¹dzenia przeciwpowodziowe projektowane by³y na wodê stuletni¹, bez wzglêdu na rodzaj i stopieñ
potrzebnej ochrony. Tymczasem definiowanie celów ochrony powinno wi¹zaæ siê z zagospodarowaniem terenu,
który ma podlegaæ ochronie.
Obszar ¯u³aw Wiœlanych ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê wymaga prac badawczych w zakresie modelowania
i prognozowania zdarzeñ powodziowych, tak aby móc dokonaæ racjonalnego wyboru dzia³añ inwestycyjnych, jak
i dzia³añ nie inwestycyjnych, a skutkuj¹cych podniesieniem stopnia os³ony przeciwpowodziowej.
W tej sytuacji, w wyniku szeregu dyskusji i opinii, w tym stanowiska ekspertów Jaspers do opracowanej Koncepcji
Programowo-Przestrzennej oraz okreœlonego horyzontu czasowego wdro¿enia Dyrektywy Powodziowej, beneficjenci zdecydowali o przygotowaniu dokumentu o cechach programu z okresem realizacji do 2030 roku. Ostatecznie
bior¹c pod uwagê powy¿sze uwarunkowania, Zespó³ Konsultacyjny zaaprobowa³ nastêpuj¹c¹ formu³ê opracowania
Programu:
• W Programie, którego okres realizacji zak³ada siê do 2030 roku, ustanowiono I Etap jego realizacji do 2015 roku,
dla którego okreœlone zosta³y zadania. Wszystkie zadania inwestycyjne, realizowane w ramach I etapu, dotycz¹
odtworzenia b¹dŸ modernizacji obiektów istniej¹cych, realizacja których nie budzi³a w¹tpliwoœci, a efektywnoœæ
wydatkowanych œrodków odniesie najwiêkszy skutek. Wyboru zadañ – 43 zadania podstawowe i 5 zadañ rezerwowych, które uznane zosta³y za priorytetowe i daj¹ce znacz¹cy efekt poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego, dokonano w oparciu o Koreferat do Koncepcji Programowo-Przestrzennej przedsiêwziêcia „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw”. Zaproponowano kolejnoœæ realizacji wytypowanych do 2015
roku dzia³añ. Wykorzystano w tym celu podzia³ na ró¿ne stopnie zagro¿eñ powodziowych, przyporz¹dkowuj¹c
poszczególne zadania do ró¿nych poziomów zagro¿eñ: I poziom – zagro¿enie od Wis³y o skali regionalnej, II poziom – zagro¿enie o skali subregionalnej, III poziom – zagro¿enie o skali regionalnej.
• Dla pozosta³ych etapów do 2030 wyznaczono dzia³ania (obszary problemowe), których uszczegó³owienie poparte
bêdzie badaniami modelowymi, analiz¹ zdarzeñ hydrologicznych, czêstotliwoœci ich wystêpowania na obszarze
wymagaj¹cym ochrony przeciwpowodziowej, z uwzglêdnieniem zagospodarowania przestrzennego i zró¿nicowanego poziomu ochrony. Wyniki tych prac wska¿¹ kierunki jakie nale¿y przyj¹æ, aby zapewniæ skuteczn¹ ochronê przeciwpowodziow¹, z uwzglêdnieniem ochrony œrodowiska naturalnego na obszarze objêtym Programem.
Porównuj¹c oba warianty Programu, wariant „ekspercki” charakteryzuje siê podejœciem, które harmonizuje
z wymaganiami Dyrektywy Powodziowej, daj¹c równie¿ mo¿liwoœæ realizacji I Etapu Programu do 2015 roku, polegaj¹cego na poprawie stanu istniej¹cego priorytetowych obiektów ochrony przeciwpowodziowej oraz stworzeniu
systemu monitoringu zagro¿eñ powodziowych na ¯u³awach. Zaproponowane w Programie alternatywy dotycz¹ odmiennej filozofii podejœcia do ochrony przeciwpowodziowej w kierunku dzia³añ „miêkkich”, które znacznie mniej
przekszta³caj¹ œrodowisko (w tym dzia³añ renaturalizacyjnych) oraz szerszego anga¿owania spo³ecznoœci lokalnych
w ochronê przed powodzi¹, sposobu zagospodarowania zlewni cieków sp³ywaj¹cych z otaczaj¹cych ¯u³awy terenów
wysoczyznowych.
Strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko poddany zosta³ projekt Programu przedstawiaj¹cy tzw. wariant „ekspercki”. W wyniku analizy i wniosków przedstawionych w Prognozie, w „Programie ¯u³awskim – 2030”,
zmieniono hierarchiê celów szczegó³owych, zgodnie z Dyrektyw¹ Powodziow¹, eksponuj¹c¹ dzia³ania nietechniczne, w tym dzia³ania rewitalizacyjne oraz zaanga¿owanie lokalnej spo³ecznoœci.
Podsumowuj¹c czêœæ dotycz¹c¹ rozwa¿añ alternatywnych wyboru zadañ planowych do wykonania w ramach
I Etapu Programu (do 2015 roku), zosta³ on dokonany w wyniku wieloletnich rozwa¿añ przeprowadzonych w ró¿nego rodzaju dokumentach strategicznych, opiniach, ekspertyzach, Koncepcji Programowo-Przestrzennej, Koreferacie
oceniaj¹cym Koncepcjê oraz stanowiska Zespo³u Konsultantów.
Natomiast wybór zadañ do kolejnych etapów realizacji Programu (lata 2015–2030) bêdzie rezultatem wykonania I etapu Programu, wniosków z realizacji zadania pn. system monitoringu ryzyka powodziowego oraz planu
zarz¹dzania ryzykiem powodziowym, jako docelowego elementu wdra¿ania Dyrektywy Powodziowej na obszarze
¯u³aw. Przygotowane zostan¹ scenariusze zagro¿eñ powodziowych, które bêd¹ pomocne w wyborze alternatywnych wariantów ochrony przeciwpowodziowej problemowych obszarów ¯u³aw, w tym zadañ do realizacji. Wa¿nym
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elementem kolejnych etapów wdra¿ania Dyrektywy bêd¹ konsultacje spo³eczne, w których poddawane zostan¹ ocenie spo³ecznej proponowane warianty rozwi¹zañ.
Kolejny poziom rozwa¿anych wariantów alternatywnych dotyczy³ sposobu realizacji poszczególnych zadañ.
W przypadku zdecydowanej wiêkszoœci zadañ inwestycyjnych i modernizacyjnych planowanych do realizacji
w Etapie I Programu i kolejnych, nie wystêpuj¹ ¿adne racjonalne alternatywy lokalizacyjne. Polegaj¹ one bowiem na
odtwarzaniu lub rekonstrukcji istniej¹cych obiektów oraz ich dostosowaniu do zmiennych warunków hydrologicznych, co w przypadku szczególnego obszaru ¯u³aw, sztucznie utrzymywanego, jest podstaw¹ zapewnienia bezpieczeñstwa na tym obszarze.
Oceny oddzia³ywania na œrodowisko stanowi¹ d³ugofalowy, wieloetapowy proces dochodzenia do wywa¿onych rozstrzygniêæ z punktu widzenia za³o¿onych celów oraz minimalizacji skutków œrodowiskowych. Strategiczna
ocena oddzia³ywania na œrodowisko stanowi pierwszy etap, maj¹cy przede wszystkim na celu ocenê przyjêtych celów oraz zidentyfikowanie oddzia³ywañ, które nie mog¹ byæ minimalizowane na etapie decyzji œrodowiskowej
poszczególnych zadañ inwestycyjnych i ocenianej na tym etapie potrzeby wykonania raportu o oddzia³ywaniu planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko. Na tym etapie dla ka¿dego zadania inwestycyjnego bêd¹ rozwa¿ane alternatywne rozwi¹zania lokalizacyjne (dotyczyæ to bêdzie przede wszystkim nowo planowanych zadañ), technologiczne,
harmonogramu i organizacji prac itp. Jest to podejœcie zgodne z postanowieniami dyrektywy o ocenach strategicznych, która zaleca unikania powielania dzia³añ podlegaj¹cych ocenie, które mog³yby byæ lepiej realizowane na ni¿szym poziomie. Tym bardziej, ¿e chocia¿ w I Etapie wskazane zosta³y zadania, to jednak dla czêœci z nich nieznane s¹
jeszcze wszystkie warianty rozwi¹zañ, z powodu trwaj¹cych dla nich prac koncepcyjnych i projektowych. Natomiast
zgodnie z wczeœniejszymi wyjaœnieniami, dla kolejnych etapów wskazano katalog dzia³añ, nieznane s¹ wiêc jeszcze
konkretne zadania. Zaproponowano natomiast sposób wy³onienia tych zadañ, wiêc na tym etapie trudno jest mówiæ
o alternatywnych rozwi¹zaniach dotycz¹cych sposobu realizacji.
Je¿eli jednak na etapie przeprowadzania oceny oddzia³ywania na œrodowisko stwierdzone zostanie ryzyko kolizji (co nie przes¹dza o mo¿liwoœci znacz¹cego negatywnego oddzia³ywania) z cennymi przyrodniczo siedliskami,
bêd¹ rozwa¿ane wszystkie alternatywy dotycz¹ce zmian lokalizacyjnych, organizacji i harmonogramu robót, metod
ochrony przeciwpowodziowej. Realizacja zadañ bêdzie mo¿liwa tylko wtedy, kiedy nie bêdzie ¿adnej innej racjonalnej alternatywy oraz zachodz¹ przes³anki nadrzêdnego interesu publicznego. Zaproponowane zostan¹ równie¿
dzia³ania kompensacyjne, gdyby w ci¹gu dalszych rozwa¿añ okaza³o siê, ¿e realizacja danego zadania mo¿e spowodowaæ znacz¹ce negatywne oddzia³ywania na obszar Natura 2000.
Wykonano wiêc analizê zadañ I Etapu planowanych do realizacji do 2015 roku pod wzglêdem wymagañ oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Dokonano kwalifikacji poszczególnych zadañ (screening) bazuj¹c na Aneksie I i II
Dyrektywy OOŒ. Do prawid³owej interpretacji zapisów dyrektywy OOŒ wykorzystano wyjaœnienia zawarte w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (maj 2009) dotycz¹ce miêdzy innymi kwalifikacji przedsiêwziêæ
dotycz¹cych regulacji rzek i przebudowy urz¹dzeñ przeciwpowodziowych. W œwietle Aneksu II Dyrektywy OOŒ,
oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ wymagaæ wszelkie zmiany b¹dŸ rozbudowy ju¿ zatwierdzonych, zrealizowanych lub bêd¹cych w trakcie realizacji przedsiêwziêæ wymienionych w Aneksie I lub II mog¹cych znacz¹co niekorzystnie oddzia³ywaæ na œrodowisko. Podobna kwalifikacja bêdzie dokonywana dla zadañ planowanych do realizacji
w kolejnych etapach Programu.
Podsumowuj¹c punkt 3.2. dotycz¹cy uzasadnienia wyboru przyjêtego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi¹zañ alternatywnych, mo¿na stwierdziæ, ¿e dokonano analizy na kilku poziomach przedmiotowego
Programu. Wyniki analizy prowadz¹ do wniosku, ¿e na tym etapie jego przygotowania, zidentyfikowano i przeanalizowano w kontekœcie wymogów ochrony œrodowiska, wszystkie alternatywne dzia³ania, mog¹ce skutecznie s³u¿yæ
realizacji celów za³o¿onych w Programie.
Wp³yw realizacji „Programu ¯u³awskiego – 2030” na zmniejszenie ryzyka powodzi oraz ograniczenie ewentualnych strat jest jednoznacznie korzystny ze wzglêdu na poprawê bezpieczeñstwa powszechnego, poprawê ochrony
¿ycia i zdrowia ludzi, ich mienia, potencja³u gospodarczego, zasobów kulturowych oraz œrodowiska przyrodniczego
w tym obszarów Natura 2000. Brak realizacji Programu stopniowo zwiêksza ryzyko zwi¹zane ze skutkami katastrofalnej powodzi, która przy niesprzyjaj¹cych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych mog³aby mieæ regionalny zasiêg, zagra¿aj¹c dziesi¹tkom, a nawet setkom tysiêcy osób, skutkuj¹c szkodami w œrodowisku o charakterze katastrofy
ekologicznej oraz ogromnymi stratami materialnymi, gospodarczymi i spo³eczno-kulturowymi. Realizacja I etapu
Programu ogranicza ryzyko zwi¹zane z katastrofaln¹ powodzi¹ na ¯u³awach.
W zwi¹zku z powy¿szym RZGW w Gdañsku (na podstawie pe³nomocnictwa Prezesa KZGW), jako organ opracowuj¹cy przedmiotowy Program, stwierdza zasadnoœæ przyjêcia opracowanego dokumentu jakim jest „Program
¯u³awski – 2030” w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi¹zañ alternatywnych. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
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oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, zosta³ przygotowany koñcowy dokument pn. „Podsumowanie procedury zatwierdzenia Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” zwanego „Programem ¯u³awskim – 2030”, w którym opisano spe³nienie wszystkich ustawowych wymagañ dotycz¹cych procedury strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedmiotowego
opracowania.

3.3. Horyzont czasowy Programu
Wieloletnie niedobory finansowania rozwoju spo³eczno-gospodarczego ¯u³aw, w tym tak¿e dotycz¹ce realizacji dzia³añ z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, warunkuj¹ koniecznoœæ przyjêcia stosunkowo d³ugiego okresu
czasu, który pozwoli – uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœci finansowania planowanych kierunków dzia³añ – na odrobienie zaleg³oœci inwestycyjnych oraz dotycz¹cych innych sfer ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego. Dlatego horyzont czasowy
wdro¿enia ca³ego Programu wyznaczono na rok 2030, a wiêc obejmuje on ponad dwie dekady.
Okres ten zosta³ podzielony na dwa zasadnicze przedzia³y czasowe:
• Etap I – œredniookresowy – do roku 2015,
• Etapy nastêpne – ujête w horyzoncie d³ugookresowym – po 2015 roku (do roku 2030).
W obecnej fazie programowania brak kompletnych przes³anek do podjêcia decyzji, na ile etapów bêdzie dzielony okres realizacji Programu po 2015 roku, ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e – ze wzglêdu na d³ugoœæ okresu czasu przyjêt¹ dla programowania innych polityk o charakterze strategicznym i finansowym – zostanie on w kolejnych latach
podzielony na 2 lub 3 etapy. Mo¿liwy jest podzia³ na etap II obejmuj¹cy lata 2016–2022 oraz etap III – realizowany
od 2023 do 2030 roku.
Wyodrêbnienie Etapu I, którego realne rozpoczêcie powinno nast¹piæ w 2010 roku, natomiast zakoñczenie
w 2015, wi¹¿e siê z nastêpuj¹cymi przes³ankami:
• pilnoœci¹ zrealizowania wybranych zadañ, które racjonalnie i efektywnie zmniejsz¹ zagro¿enie powodziowe i pozwol¹ na weryfikacjê potrzeb dotycz¹cych realizacji dalszych dzia³añ,
• wymogami prawnymi, wynikaj¹cymi m.in. z Dyrektywy Powodziowej, implementowanej obecnie do przepisów
prawa krajowego, w œwietle której nale¿y do:
– 22 grudnia 2011 roku – dokonaæ wstêpnej oceny ryzyka powodziowego,
– 22 grudnia 2013 roku – opracowaæ mapy zagro¿enia i ryzyka powodziowego,
– 22 grudnia 2015 roku – wykonaæ plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym,
• mo¿liwoœciami dok³adnego wskazania Ÿróde³ finansowania dla okresu do 2015 roku oraz brakiem mo¿liwoœci
okreœlenia szczegó³owych Ÿróde³ dla okresu nastêpuj¹cego po nim.
Zadania planowane do realizacji w ramach Etapu I zosta³y ujête w formie Projektu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – Etap I”, którego szczegó³owa charakterystyka zosta³a przedstawiona w rozdziale 13 niniejszego Programu. Zadania te koncentruj¹ siê w piêciu obszarach geograficznych oraz problemowych
i obejmuj¹:
• zwiêkszenie bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego Gdañskiego Wêz³a Wodnego,
• poprawê zabezpieczenia przeciwpowodziowego przed zagro¿eniem pochodz¹cym od rzeki Wis³y,
• poprawê zabezpieczenia przeciwpowodziowego przed zagro¿eniem pochodz¹cym od Zalewu Wiœlanego,
• zwiêkszenie bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego wewn¹trz obszaru ¯u³aw Wiœlanych,
• stworzenie systemu monitoringu ryzyka powodziowego dla obszaru objêtego Programem.
W trakcie realizacji I Etapu Programu wdra¿ane bêd¹ najpilniejsze zadania objête wy¿ej wymienionymi
polami dzia³ania. Dalsze zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i wzmacniania bezpieczeñstwa
powodziowego ¯u³aw, których potrzeba wdra¿ania zostanie w szczególnoœci stwierdzona w wyniku opracowania
wstêpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagro¿eñ i ryzyka powodziowego oraz planów zarz¹dzania ryzykiem
powodziowym (których przygotowanie przewiduje siê równolegle do realizacji I etapu Programu), bêd¹
kontynuowane w czêœci Programu przewidzianej do realizacji po 2015 roku. Podejœcie takie jest zgodne z Dyrektyw¹
Powodziow¹.
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4. UWARUNKOWANIA PRAWNE REALIZACJI PROGRAMU
4.1. Uwarunkowania miêdzynarodowe
Polska jest zobowi¹zana do przestrzegania szeregu regulacji Wspólnotowych, warunkuj¹cych zrównowa¿one
korzystanie z zasobów wodnych, przeciwdzia³anie i ograniczanie skutków zjawisk ekstremalnych, jak równie¿ reguluj¹cych kwestie zwi¹zane z ochron¹ przyrody i œrodowiska. Za najistotniejsze dokumenty warunkuj¹ce realizacjê
Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu
2015)” uznano dyrektywy Unii Europejskiej: Dyrektywê 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23
paŸdziernika 2000 r. ustanawiaj¹c¹ ramy wspólnotowego dzia³ania w dziedzinie polityki wodnej oraz Dyrektywê
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim.
RDW stawia za g³ówny cel polityki wodnej ochronê œródl¹dowych wód powierzchniowych, wód przejœciowych, wód przybrze¿nych oraz wód podziemnych. Ochrona ta realizowana jest poprzez zapobieganie pogarszaniu
jakoœci szeroko rozumianych zasobów wodnych oraz ekosystemów silnie zale¿nych od wód (jak na przyk³ad: mokrade³, lasów ³êgowych itp.), przy jednoczesnym zapewnieniu dostatecznej iloœci wody dla ludnoœci, rolnictwa i przemys³u. Wœród celów polityki wodnej Unii Europejskiej, przedstawionych w artykule 1 dyrektywy, wskazano miêdzy
innymi propagowanie zrównowa¿onego korzystania z wody, opartego na d³ugoterminowej ochronie dostêpnych zasobów wodnych oraz d¹¿enie do zmniejszenia skutków powodzi i suszy.
Natomiast, celem Dyrektywy Powodziowej, która stanowi uzupe³nienie przepisów RDW w zakresie obejmuj¹cym problematykê powodzi, jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie nastêpstw powodzi w pañstwach Unii Europejskiej, a tak¿e stworzenie mechanizmów umo¿liwiaj¹cych w³aœciwe zarz¹dzanie ryzykiem, jakie
mo¿e powodowaæ powódŸ dla zdrowia ludzi, œrodowiska, dzia³alnoœci gospodarczej i dziedzictwa kulturowego.
Ponadto, dyrektywa nak³ada na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek opracowania szeregu dokumentów: wstêpnej
oceny ryzyka powodziowego, map zagro¿enia powodziowego, map ryzyka powodziowego i – opracowanych na
podstawie powy¿szych – planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym.
Plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym bêd¹ obejmowa³y wszystkie aspekty zarz¹dzania ryzykiem powodziowym, k³ad¹c szczególny nacisk na zapobieganie, ochronê i stan nale¿ytego przygotowania, w tym prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania, przy czym uwzglêdnione zostan¹ cechy danego dorzecza lub zlewni.
W myœl dyrektywy, plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym mog¹ równie¿ obejmowaæ dzia³ania na rzecz zrównowa¿onego zagospodarowania przestrzennego, poprawy retencji wód oraz kontrolowanego zalewania niektórych
obszarów w przypadku wyst¹pienia powodzi.
Szczegó³owe wymagania w zakresie wykonania planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym wskazane s¹
w art. 7 Dyrektywy Powodziowej.
Obok przedstawionych aktów prawnych, polityka wodno-œrodowiskowa Unii Europejskiej kszta³towana jest
przez szereg innych dokumentów, wœród których nale¿y wymieniæ:
• Dyrektywê Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, tzw. Dyrektywê
Ptasi¹,
• Dyrektywê Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej
fauny i flory, tzw. Dyrektywê Siedliskow¹,
• Dyrektywê 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialnoœci
za œrodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrz¹dzonym œrodowisku naturalnemu,
• Dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/11/WE z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zanieczyszczenia
spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do œrodowiska wodnego Wspólnoty,
• Dyrektywê Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiaj¹c¹ ramy dzia³añ
Wspólnoty w dziedzinie polityki œrodowiska morskiego.
Pañstwa cz³onkowskie Unii Europejskiej obowi¹zuje równie¿ szereg dokumentów programowo-planistycznych zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska i z zapewnieniem warunków dla zrównowa¿onego rozwoju, a zatem – poœrednio – ochrony przeciwpowodziowej ludnoœci i ich mienia:
• Strategia Zrównowa¿onego Rozwoju Unii Europejskiej (Strategia Goeteborska),

26

4. Uwarunkowania prawne realizacji Programu

• VI Program Dzia³añ na Rzecz Œrodowiska Unii Europejskiej 2002–2012,
• „NAIADES” Zintegrowany Europejski Program Dzia³añ na Rzecz ¯eglugi Œródl¹dowej,
• Bia³a Ksiêga UE – Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r.
Polska jest tak¿e sygnatariuszem wielu umów i konwencji miêdzynarodowych reguluj¹cych kwestie gospodarowania wodami, ochrony obszarów, siedlisk i gatunków wodnych i zale¿nych od wód, cennych pod wzglêdem
przyrodniczym. Wœród nich, warto wymieniæ nastêpuj¹ce dokumenty:
• Konwencjê o ochronie œrodowiska morskiego obszaru Morza Ba³tyckiego (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 347) (tzw.
now¹ Konwencjê Helsiñsk¹),
• Konwencjê o ochronie wêdrownych gatunków dzikich zwierz¹t, sporz¹dzon¹ w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 2 poz. 17),
• Konwencjê o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporz¹dzon¹ w Bernie dnia 19
wrzeœnia 1979 roku (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263, zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 12, poz. 154),
• Konwencjê o ró¿norodnoœci biologicznej, sporz¹dzon¹ w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 184 poz. 1532),
• Konwencjê sporz¹dzon¹ w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostêpie do informacji, udziale spo³eczeñstwa
w podejmowaniu decyzji oraz dostêpie do sprawiedliwoœci w sprawach dotycz¹cych œrodowiska (Dz. U. z 2003 r.
Nr 78, poz. 706),
• Europejsk¹ Konwencjê Krajobrazow¹, sporz¹dzon¹ we Florencji dnia 20 paŸdziernika 2000 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr
14 poz. 98).
Nale¿y podkreœliæ, ¿e realizacja „Programu ¯u³awskiego – 2030”, bêdzie sprzyjaæ realizacji za³o¿eñ wymienionych powy¿ej dokumentów i sformu³owanych w nich celów.

4.2. Uwarunkowania krajowe
4.2.1. Akty prawne
Podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym gospodarowanie wodami w Polsce jest ustawa z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019) wraz z póŸniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi.
Ustawa okreœla, miêdzy innymi, kompetencje i obowi¹zki organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami.
W myœl art. 2 ust. 1. Ustawy Prawo wodne „zarz¹dzanie zasobami wodnymi s³u¿y zaspokajaniu potrzeb ludnoœci,
gospodarki, ochronie wód i œrodowiska zwi¹zanego z tymi zasobami, w szczególnoœci w zakresie: 1. zapewnienia odpowiedniej iloœci i jakoœci wody dla ludnoœci, (…) 4. ochrony przed powodzi¹ i susz¹, 5. zapewnienia wody dla
potrzeb rolnictwa oraz przemys³u, 6. zaspokajania potrzeb zwi¹zanych z turystyk¹, sportem oraz rekreacj¹, 7. tworzenia warunków dla energetycznego, (…) oraz rybackiego wykorzystania wód”.
Ponadto, ustawa wymienia dokumenty zwi¹zane z planowaniem gospodarowania wodami, które s¹ opracowywane na szczeblu krajowym (jak na przyk³ad krajowy program wodno-œrodowiskowy, plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy), regionalnym (np. plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, warunki korzystania z wód regionu wodnego, plany ochrony przeciwpowodziowej) i lokalnym (np. warunki korzystania z wód
zlewni – sporz¹dzane w miarê potrzeb). Dokumenty te mog¹ wprowadzaæ szereg ograniczeñ i wymogów, np. dotycz¹cych korzystania z wód, wykonywania nowych urz¹dzeñ wodnych, czy te¿ korzystania z powierzchni zlewni.
Wspomniane powy¿ej plany stanowiæ bêd¹ podstawê podejmowania decyzji maj¹cych wp³yw zarówno na
stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przysz³oœci, jak i na warunki rozwoju spo³eczno-gospodarczego ca³ego kraju oraz poszczególnych regionów.
Art. 80. ustawy Prawo wodne stanowi, ¿e „ochronê ludzi i mienia przed powodzi¹ oraz susz¹ realizuje siê
w szczególnoœci przez:
1) zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowê i rozbudowê zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych;
2) racjonalne retencjonowanie wód oraz u¿ytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a tak¿e sterowanie
przep³ywami wód;
3) funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodz¹cymi w atmosferze oraz hydrosferze;
4) kszta³towanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie oraz
utrzymywanie wa³ów przeciwpowodziowych a tak¿e kana³ów ulgi”.
Jednoczeœnie ustawa wskazuje, ¿e ochrona przed powodzi¹ oraz susz¹ jest zadaniem organów administracji
rz¹dowej i samorz¹dowej.
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Obok ustawy Prawo wodne, regulacje warunkuj¹ce realizacjê Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia
Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)”, znajduj¹ siê w szczególnoœci w nastêpuj¹cych ustawach:
• planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 Nr 80 poz. 717, z póŸñ.
zm.) – reguluj¹cej, m.in. zasady wspó³pracy miêdzy lokalnymi w³adzami a administracj¹ wodn¹ w zakresie wyznaczania obszarów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi,
• prawo ochrony œrodowiska z dnia 21 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 Nr 25 poz. 150, z póŸñ. zm.)
– okreœlaj¹cej zasady ochrony œrodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzglêdnieniem wymagañ
zrównowa¿onego rozwoju, a w szczególnoœci zasady ustalania warunków ochrony zasobów œrodowiska, warunków wprowadzania substancji lub energii do œrodowiska oraz kosztów korzystania ze œrodowiska;
• udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, z póŸñ. zm.) – reguluj¹cej kwestie zwi¹zane z udostêpnianiem informacji o œrodowisku i jego ochronie oraz udzia³em spo³eczeñstwa
w postêpowaniach dotycz¹cych ochrony œrodowiska, a tak¿e obowi¹zkami organów administracji,
• ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z póŸñ. zm.) – okreœlaj¹cej cele, zasady i formy ochrony przyrody ¿ywej i nieo¿ywionej oraz ochrony krajobrazu, wprowadzaj¹cej szereg ograniczeñ w gospodarowaniu wodami na obszarach chronionych oraz wskazuj¹cej cele ochrony przyrody i krajobrazu.
W zwi¹zku z trwaj¹cymi pracami nad nowelizacj¹ ustawy Prawo wodne uznano, ¿e przes³anki dla okreœlenia
uwarunkowañ prawnych dla realizacji Programu przede wszystkim nale¿y oprzeæ na wymaganiach wynikaj¹cych z wymienionych powy¿ej miêdzynarodowych aktów prawnych, gdy¿ wymagania dotycz¹ce m.in. ochrony przeciwpowodziowej zosta³y b¹dŸ zostan¹ przeniesione m.in. do nowelizacji wspomnianej ustawy. Natomiast zasadne wydaje siê
wskazanie uwarunkowañ wynikaj¹cych z aktualnej struktury instytucjonalnej gospodarowania wodami w Polsce.

4.2.2. Procedura oceny oddzia³ywania na œrodowisko
Z uwagi na to, ¿e procedura oceny oddzia³ywania na œrodowisko jest bardzo istotnym elementem w przypadku
realizacji przedsiêwziêæ planowanych do realizacji w ramach „Programu ¯u³awskiego – 2030” w niniejszym punkcie
przedstawiono szczegó³owe informacje opracowane na podstawie tekstu ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227), zwanej dalej ustaw¹ OOŒ).

Strategiczna ocena oddzia³ywania na œrodowisko
Ze wzglêdu na wymagania nowego prawa z zakresu ochrony œrodowiska zespó³ wspó³zale¿nych zadañ realizuj¹cych wspólne cele, wymaga opracowania kompleksowej oceny, w zwi¹zku z powy¿szym opracowano Prognozê
oddzia³ywania na œrodowisko oraz przeprowadzono strategiczn¹ ocenê oddzia³ywania na œrodowisko. Podkreœla to
art. 46 ustawy OOŒ. Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko stanowi oddzielny za³¹cznik do Programu.
W przypadku „Programu ¯u³awskiego – 2030” realizowanego równolegle z innymi programami jak np.: „Program Pêtli
¯u³awskiej”, „Program ochrony brzegów morskich”, przeanalizowano skumulowane oddzia³ywania ³¹cznej ich realizacji,
a nastêpnie funkcjonowania tych programów, w tym m. in. na sieæ licznie wystêpuj¹cych obszarów Natura 2000.
Opracowanie Prognozy dla zespo³u wzajemnie wspó³zale¿nych zadañ, których realizacja jest warunkiem uzyskania okreœlonych efektów spo³ecznych, gospodarczych i in., jest obowi¹zkiem odpowiedzialnego za ich realizacjê
(tzw. Wnioskodawcy) w œwietle dyrektyw Unii Europejskiej oraz polskiego prawa i zgodnie z art. 55.2 nowej ustawy
przes¹dza o mo¿liwoœci realizacji projektu oddzia³uj¹cego negatywnie na obszar Natura 2000.
Procedura strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, wymaga³a udzia³u m. in. administracji rz¹dowej
ogólnej, w tym Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska, G³ównego Inspektora Sanitarnego oraz administracji
samorz¹dowej ró¿nych szczebli.
Prognoza zosta³a poddana szerokim konsultacjom spo³ecznym, realizowanym na terenie 2 województw.

Klasyfikacja przedsiêwziêæ oraz postêpowañ wymagaj¹cych przeprowadzenia oceny oddzia³ywania
na œrodowisko
Kolejny etap postêpowañ dotycz¹cych oceny oddzia³ywania na œrodowisko dotyczyæ bêdzie przedsiêwziêæ
planowanych do realizacji w ramach „Programu ¯u³awskiego – 2030”, lub grupy przedsiêwziêæ, które bêd¹
powi¹zane technologicznie lub mog¹ce tworzyæ skumulowane oddzia³ywanie. Wydanie decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach nastêpuje przed uzyskaniem szeregu decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŒ.
Przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko wymaga realizacja nastêpuj¹cych
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko:
• planowanego przedsiêwziêcia mog¹cego zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko;
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• planowanego przedsiêwziêcia mog¹cego potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, je¿eli obowi¹zek
przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko zosta³ stwierdzony przez organ w³aœciwy
do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach.
Realizacja planowanego przedsiêwziêcia innego ni¿ okreœlone powy¿ej wymaga przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000, je¿eli:
• przedsiêwziêcie to mo¿e znacz¹co oddzia³ywaæ na obszar Natura 2000, a nie jest bezpoœrednio zwi¹zane
z ochron¹ tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;
• obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000 zosta³ stwierdzony
przez organ w³aœciwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczêciem realizacji przedsiêwziêcia (na podstawie art. 96 ustawy).
Ocenê oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko przeprowadza siê w ramach:
• postêpowania w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach;
• postêpowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, je¿eli koniecznoœæ przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko zosta³a stwierdzona przez organ w³aœciwy do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach oraz w przypadku koniecznoœci ponownego przeprowadzenia procedury, stwierdzonej po wydaniu decyzji œrodowiskowej (na wniosek inwestora lub ze wzglêdu na wprowadzone zmiany).
Ocenê oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko, stanowi¹c¹ czêœæ postêpowania w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadza organ w³aœciwy do wydania tej decyzji. Ocenê oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko, stanowi¹c¹ czêœæ postêpowania w sprawie wydania decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, przeprowadza regionalny dyrektor ochrony œrodowiska. Ocenê oddzia³ywania
przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000, przeprowadza regionalny dyrektor ochrony œrodowiska.
Obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko dla planowanego przedsiêwziêcia mog¹cego potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ
w³aœciwy do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach.
Postanowienie wydaje siê równie¿, je¿eli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania
przedsiêwziêcia na œrodowisko.

Ryc. 4.1. Schemat ustalenia obowi¹zku przeprowadzenia procedury OOŒ

ród³o: Koncepcja procedury oceny oddzia³ywania na rodowisko dla projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw ,
Proeko CDM Sp. z o.o., Warszawa, listopad 2008.
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Obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko stwierdza siê obligatoryjnie, je¿eli mo¿liwoœæ realizacji przedsiêwziêcia, jest uzale¿niona od ustanowienia obszaru ograniczonego u¿ytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony œrodowiska.
W postanowieniu, organ okreœla jednoczeœnie zakres raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko.
Postanowienia, o których mowa powy¿ej, wydaje siê po zasiêgniêciu opinii regionalnego dyrektora ochrony
œrodowiska oraz organu, o którym mowa w art. 78 (w³aœciwy inspektor sanitarny), w przypadku przedsiêwziêæ wymagaj¹cych decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–3, 10, 11 i 13.
Organy, wydaj¹ opiniê co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko.

Raport o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko
Wnioskodawca mo¿e, sk³adaj¹c wniosek o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, zamiast raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia
na œrodowisko, z³o¿yæ kartê informacyjn¹ przedsiêwziêcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu. Organ okreœla
zakres raportu w drodze postanowienia.
Organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postêpowania w sprawie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach do czasu przed³o¿enia przez wnioskodawcê raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko.
Postanowienie, o zakresie raportu, wydaje siê po zasiêgniêciu opinii regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska
oraz organu, o którym mowa w art. 78 (w³aœciwy inspektor sanitarny), w przypadku przedsiêwziêæ wymagaj¹cych decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 10-13.

Decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach
Uzyskanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:
• przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko;
• przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko.
Decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach do³¹cza siê do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1–13. Z³o¿enie wniosku powinno nast¹piæ w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o œrodowiskowych uwarunkowaniach sta³a siê ostateczna.
Postêpowanie w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna siê na wniosek podmiotu planuj¹cego podjêcie realizacji przedsiêwziêcia.
Do wniosku o wydanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach nale¿y do³¹czyæ:
• w przypadku przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko – raport o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na œrodowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wyst¹pi³ o ustalenie zakresu raportu – kartê informacyjn¹ przedsiêwziêcia;
• w przypadku przedsiêwziêæ mog¹cych potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko – kartê informacyjn¹
przedsiêwziêcia;
Organem w³aœciwym do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach jest:
1. regionalny dyrektor ochrony œrodowiska – w przypadku:
• bêd¹cych przedsiêwziêciami mog¹cymi zawsze znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko: dróg, linii kolejowych,
napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesy³u ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych,
• przedsiêwziêæ realizowanych na terenach zamkniêtych,
• przedsiêwziêæ realizowanych na obszarach morskich,
• zmiany lasu, niestanowi¹cego w³asnoœci Skarbu Pañstwa, na u¿ytek rolny;
2. starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podzia³u gruntów;
3. dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Pañstwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowi¹cego w³asnoœæ Skarbu
Pañstwa, na u¿ytek rolny;
4. wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozosta³ych przedsiêwziêæ.
Przed wydaniem decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach organ w³aœciwy do wydania tej decyzji: uzgadnia warunki realizacji przedsiêwziêcia z regionalnym dyrektorem ochrony œrodowiska oraz zasiêga opinii organu,
o którym mowa w art. 78 (w³aœciwy inspektor sanitarny), w przypadku przedsiêwziêæ wymagaj¹cych decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3 i pkt 10-13.
Uzgodnienie z regionalnym dyrektorem ochrony œrodowiska nastêpuje w drodze postanowienia. W postanowieniu, regionalny dyrektor ochrony œrodowiska:
• uzgadnia realizacjê przedsiêwziêcia oraz okreœla warunki tej realizacji;

30

4. Uwarunkowania prawne realizacji Programu

• przedstawia stanowisko w sprawie koniecznoœci przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko oraz postêpowania w sprawie transgranicznego oddzia³ywania na œrodowisko w ramach postêpowania
w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10.
W stanowisku regionalny dyrektor ochrony œrodowiska stwierdza koniecznoœæ przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko w ramach postêpowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10.
Przed wydaniem decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach organ w³aœciwy do jej wydania zapewnia mo¿liwoœæ udzia³u spo³eczeñstwa w postêpowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenê oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko.
W³aœciwy organ wydaje decyzjê o œrodowiskowych uwarunkowaniach.
W przypadku gdy nie zosta³a przeprowadzona ocena oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko, w decyzji
o œrodowiskowych uwarunkowaniach w³aœciwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko.

Ryc. 4.2. Schemat procedury decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach

ród³o: Koncepcja procedury oceny oddzia³ywania na rodowisko dla projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw ,
Proeko CDM Sp. z o.o., Warszawa, listopad 2008.

Ponowne przeprowadzenie oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko
Ocenê oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko w ramach postêpowania w sprawie wydania decyzji,
o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, przeprowadza siê tak¿e:
1. na wniosek podmiotu planuj¹cego podjêcie realizacji przedsiêwziêcia, z³o¿ony do organu w³aœciwego do wydania decyzji;
2. je¿eli organ w³aœciwy do wydania decyzji stwierdzi, ¿e we wniosku o wydanie decyzji zosta³y dokonane zmiany
w stosunku do wymagañ okreœlonych w decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach.
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W przypadku, o którym mowa w pkt 1, podmiot planuj¹cy podjêcie realizacji przedsiêwziêcia przedk³ada,
wraz z wnioskiem o przeprowadzenie oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko, raport o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na œrodowisko.
W przypadku, o którym mowa w pkt 2, organ w³aœciwy do wydania decyzji stwierdza, w drodze postanowienia, obowi¹zek sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko, okreœlaj¹c jednoczeœnie zakres raportu; na postanowienie to przys³uguje za¿alenie.
Raport o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko przedk³ada siê w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych noœnikach danych.
Po otrzymaniu raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na œrodowisko organ w³aœciwy do wydania przedmiotowej decyzji, wystêpuje do regionalnego dyrektora ochrony œrodowiska z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsiêwziêcia.
Po przeprowadzeniu oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko regionalny dyrektor ochrony œrodowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsiêwziêcia. Przed wydaniem postanowienia, regionalny dyrektor ochrony œrodowiska wystêpuje do organu w³aœciwego do wydania decyzji, o zapewnienie
mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa oraz do organu, o którym mowa w art. 78 (inspektor sanitarny), o wydanie opinii.
Organ w³aœciwy do wydania decyzji, przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony œrodowiska zg³oszone
przez spo³eczeñstwo uwagi i wnioski oraz protokó³ z rozprawy administracyjnej otwartej dla spo³eczeñstwa, je¿eli
by³a przeprowadzona. Regionalny dyrektor ochrony œrodowiska rozpatruje uwagi i wnioski.
W³aœciwy organ wydaje decyzje, uwzglêdniaj¹c warunki realizacji przedsiêwziêcia okreœlone w decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach oraz postanowieniu o uzgodnieniu warunków realizacji przedsiêwziêcia.

Ryc. 4.3. Schemat procedury wydania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt 1–13

ród³o: Koncepcja procedury oceny oddzia³ywania na rodowisko dla projektu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw ,
Proeko CDM Sp. z o.o., Warszawa, listopad 2008.

Procedura oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia, innego ni¿ przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, na obszar Natura 2000
Procedura ma zastosowanie dla nastêpuj¹cych decyzji:
1. decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–13;
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2. koncesja, inna ni¿ wymieniona w art. 72 ust. 1 pkt 4 – wydawana na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. –
Prawo geologiczne i górnicze;
3. pozwolenie wodnoprawne, inne ni¿ wymienione w art. 72 ust. 1 pkt 6 – wydawane na podstawie ustawy z dnia
18 lipca 2001 r. – Prawo wodne;
4. zezwolenie na usuniêcie drzew lub krzewów – wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody;
5. pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urz¹dzeñ w polskich obszarach
morskich – wydawane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z póŸn. zm.).
Organ w³aœciwy do wydania jednej z powy¿szych decyzji wymaganej przed rozpoczêciem realizacji przedsiêwziêcia, innego ni¿ przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, które nie jest bezpoœrednio
zwi¹zane z ochron¹ obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowi¹zany do rozwa¿enia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsiêwziêcie mo¿e potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na obszar Natura 2000.
Je¿eli organ uzna, ¿e przedsiêwziêcie mo¿e potencjalnie znacz¹co oddzia³ywaæ na obszar Natura 2000, wydaje postanowienie w sprawie na³o¿enia obowi¹zku przed³o¿enia w³aœciwemu miejscowo regionalnemu dyrektorowi
ochrony œrodowiska:
1. wniosku o wydanie decyzji,
2. karty informacyjnej przedsiêwziêcia;
3. poœwiadczonej przez w³aœciwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmuj¹cej przewidywany teren, na którym bêdzie realizowane przedsiêwziêcie, oraz obejmuj¹cej obszar, na który bêdzie oddzia³ywaæ przedsiêwziêcie;
4. wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, je¿eli plan ten zosta³ uchwalony, albo
informacji o jego braku.
Po otrzymaniu powy¿szych dokumentów, regionalny dyrektor ochrony œrodowiska stwierdza, w drodze postanowienia, obowi¹zek przeprowadzenia oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000.
W postanowieniu tym regionalny dyrektor ochrony œrodowiska nak³ada obowi¹zek przed³o¿enia, raportu
o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000 i okreœla zakres tego raportu. Zakres raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000 powinien byæ ograniczony do okreœlenia oddzia³ywania przedsiêwziêcia
na obszar Natura 2000.
W trakcie procedury, regionalny dyrektor ochrony œrodowiska wystêpuje do organu w³aœciwego do wydania
decyzji bêd¹cej przedmiotem postêpowania, o zapewnienie mo¿liwoœci udzia³u spo³eczeñstwa, przekazuj¹c temu
organowi raport o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000.
Organ w³aœciwy do wydania decyzji bêd¹cej przedmiotem postêpowania, przekazuje regionalnemu dyrektorowi ochrony œrodowiska zg³oszone przez spo³eczeñstwo uwagi i wnioski oraz protokó³ z rozprawy administracyjnej
otwartej dla spo³eczeñstwa, je¿eli by³a przeprowadzona. Regionalny dyrektor ochrony œrodowiska rozpatruje uwagi
i wnioski.
Po przeprowadzeniu oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na obszar Natura 2000 regionalny dyrektor ochrony œrodowiska wydaje postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsiêwziêcia w zakresie oddzia³ywania na obszar Natura 2000. W³aœciwy organ wydaje przedmiotow¹ decyzjê, uwzglêdniaj¹c warunki realizacji przedsiêwziêcia okreœlone w postanowieniu.

Podsumowanie
Przedstawiona powy¿ej koncepcja procedury oceny oddzia³ywania na œrodowisko posiada nastêpuj¹c¹ strukturê zgodn¹ z duchem i liter¹ dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsiêwziêcia publiczne i prywatne na œrodowisko naturalne (tzw. dyrektyw¹ OOŒ)
i prawa polskiego (ustaw¹ OOŒ), umo¿liwia odpowiednio wczesn¹ identyfikacjê problemów œrodowiskowych i ich
mo¿liwych rozwi¹zañ oraz umo¿liwia okreœlenie przewidywanego czasu niezbêdnego do wype³nienia wymogów formalnych obowi¹zuj¹cych procedur:
1. Faza identyfikacji i wstêpnej analizy ryzyka – ocena mo¿liwoœci wyst¹pienia znacz¹cych skutków œrodowiskowych, klasyfikacja przedsiêwziêcia, identyfikacja potencjalnych barier przyrodniczo-przestrzennych,
2. Faza oceny strategicznej – identyfikacja i analiza porównawcza wariantów realizacyjnych i lokalizacyjnych,
wstêpny wybór – przy udziale ekspertów – optymalnego rozwi¹zania (lub kilku optymalnych rozwi¹zañ), opracowanie i analiza wstêpnego raportu ooœ;
3. Faza zarz¹dzania ryzykiem i konsultacji spo³ecznych – konsultacje za³o¿eñ przedsiêwziêcia z zainteresowanymi spo³ecznoœciami i instytucjami, zbieranie i analiza opinii, wniosków, postulatów i zastrze¿eñ, potwierdzenie
na tej podstawie wyboru najkorzystniejszego wariantu realizacyjnego;
4. Faza opracowania i z³o¿enia kart informacyjnych;
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5. Faza opracowania pe³nych raportów ooœ – konsultant OOŒ i projektanci œciœle wspó³pracuj¹ w zakresie identyfikacji i rozwi¹zywania problemów œrodowiskowych dla wybranego wariantu realizacyjnego, wyniki tych prac znajduj¹ odzwierciedlenie w raporcie OOŒ;
6. Faza formalna – Wnioskodawca sk³ada do w³aœciwego organu wniosek o wydanie decyzji œrodowiskowej wraz
z raportem – przeprowadzane jest formalne postêpowanie ooœ zakoñczone wydaniem decyzji.

4.2.3. Zarz¹dzanie zasobami wodnymi w Polsce, w tym ochron¹ przeciwpowodziow¹
Zarz¹dzanie zasobami wodnymi w Polsce, obejmuj¹ce tak¿e kwestie ochrony przeciwpowodziowej, stanowi¹ce jedno z g³ównych uwarunkowañ realizacji Programu, cechuje siê wysokim stopniem z³o¿onoœci. Rycina 4.1.
przedstawia ogólne zale¿noœci pomiêdzy organami i instytucjami zaanga¿owanymi w gospodarowanie wodami
w Polsce. Strza³kami zaznaczono kierunek zale¿noœci pomiêdzy poszczególnymi ogniwami systemu.

Ryc. 4.4. Podmioty zaanga¿owane w ochronê przeciwpowodziow¹ w kontekœcie gospodarowania wodami w Polsce

ród³o: Opracowanie w³asne, na podstawie A. Bernaciak, M. Spycha³a, Struktura organizacyjna systemu gospodarki wodnej w Polsce,
Wodoci¹gi  Kanalizacja, 10/2008.

Art. 11. ustawy Prawo wodne, dotycz¹cy w³asnoœci wód, ustala ¿e „Prawa w³aœcicielskie w stosunku do wód
publicznych stanowi¹cych w³asnoœæ Skarbu Pañstwa, z zastrze¿eniem art. 13, wykonuj¹:
1) minister w³aœciwy do spraw gospodarki morskiej – w stosunku do wód morza terytorialnego oraz morskich wód
wewnêtrznych wraz z wodami Zatoki Gdañskiej;
2) Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej – w stosunku do wód istotnych dla kszta³towania zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej, w szczególnoœci wód podziemnych oraz œródl¹dowych wód powierzchniowych: a) w potokach górskich i ich Ÿród³ach, b) w ciekach naturalnych, od Ÿróde³ do ujœcia, o œrednim
przep³ywie z wielolecia równym lub wy¿szym od 2,0 m3/s w przekroju ujœciowym, c) w jeziorach oraz sztucznych
zbiornikach wodnych, przez które przep³ywaj¹ cieki, o których mowa w lit. b, d) granicznych, e) w œródl¹dowych
drogach wodnych;
3) dyrektor parku narodowego – w stosunku do wód znajduj¹cych siê w granicach parku, z wy³¹czeniem wód,
o których mowa w pkt. 2 lit. d oraz lit. e, które s¹ sklasyfikowane w klasie wy¿szej ni¿ klasa I, na podstawie ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o ¿egludze œródl¹dowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, z póŸn. zm.);
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4) marsza³ek województwa, jako zadanie z zakresu administracji rz¹dowej wykonywane przez samorz¹d województwa– w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, s³u¿¹cych polepszeniu zdolnoœci produkcyjnej gleby i u³atwieniu jej uprawy”.
Minister Œrodowiska kieruje dzia³em administracji rz¹dowej gospodarka wodna oraz nadzoruje prace realizowane przez centralny organ w zakresie gospodarowania wodami: Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
(KZGW) i – poœrednio – podleg³ych mu siedmiu dyrektorów regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej (RZGW).
Ponadto, Minister wspó³pracuje z resortami: infrastruktury, rolnictwa i rozwoju wsi oraz spraw wewnêtrznych i administracji. Pewne kompetencje posiadaj¹ równie¿ Pe³nomocnik Rz¹du ds. Programu dla Odry 2006 oraz samorz¹dy
regionalne i lokalne.
Prezes KZGW i dyrektorzy RZGW realizuj¹ dzia³ania z zakresu utrzymania wód i urz¹dzeñ wodnych nale¿¹cych do Skarbu Pañstwa oraz pe³ni¹ funkcjê inwestora w zakresie gospodarki wodnej. Wykaz zadañ, praw i obowi¹zków dyrektorów RZGW zawiera art. 89 ustawy Prawo wodne.
Aktualne przepisy dotycz¹ce ochrony przed powodzi¹ oraz susz¹ zawiera dzia³ V ustawy Prawo wodne. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej, do zadañ dyrektorów nale¿y przede wszystkim sporz¹dzenie studium ochrony
przeciwpowodziowej w regionie wodnym, opracowywanie planów ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, ustalaj¹ce granice zasiêgu wód powodziowych o okreœlonym prawdopodobieñstwie wystêpowania oraz kierunki
ochrony przed powodzi¹. W studium, w zale¿noœci od sposobu zagospodarowania terenu oraz ukszta³towania tarasów zalewowych, terenów depresyjnych i bezodp³ywowych, dokonuje siê podzia³u obszarów na: 1) wymagaj¹ce
ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartoœæ gospodarcz¹ lub kulturow¹, 2) s³u¿¹ce przepuszczeniu wód powodziowych oraz 3) potencjalnego zagro¿enia powodzi¹. Dyrektor RZGW przesy³a projekt studium
w celu zaopiniowania do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich.
Na obszarach bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ (na przyk³ad w rejonie miêdzywala, w obszarze pasa nadbrze¿nego, w strefie przep³ywów wezbrañ powodziowych), wskazanych w art. 82 ustawy Prawo wodne, zabronione
jest wykonywanie robót lub czynnoœci mog¹cych utrudniæ ochronê przed powodzi¹, przy czym dyrektor RZGW
mo¿e, w drodze decyzji, zwolniæ od zakazów lub nakazaæ podjêcie okreœlonych dzia³añ. Natomiast organem w³aœciwym do wydania ww. decyzji, dotycz¹cych obszaru pasa nadbrze¿nego, jest dyrektor w³aœciwego urzêdu morskiego.
Ponadto, dyrektor RZGW mo¿e, w przypadku og³oszenia stanu klêski ¿ywio³owej, wprowadziæ ograniczenia
w zakresie poboru wód, odprowadzania œcieków do wód lub do ziemi, a tak¿e zmieniæ sposoby gospodarowania
wod¹ w zbiornikach retencyjnych. Zgodnie z art. 92 ustawy, dyrektorzy RZGW mog¹ równie¿ wydawaæ akty prawa
miejscowego. Dyrektor RZGW odpowiada za koordynowanie dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ przed powodzi¹ oraz
susz¹ w regionie wodnym, w szczególnoœci prowadzenie oœrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej i gromadzenie, przetwarzanie i udostêpnianie informacji dla potrzeb planowania przestrzennego
i zarz¹dzania kryzysowego, w zakresie spraw zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹.
Dyrektorzy RZGW maj¹ szereg innych obowi¹zków i uprawnieñ, jak na przyk³ad ustanawianie obszarów
ochronnych, opracowywanie niezbêdnej dla planowania gospodarowania wodami dokumentacji, prowadzenie
katastru wodnego dla regionu wodnego, planowanie przedsiêwziêæ zwi¹zanych z odbudow¹ ekosystemów zdegradowanych w wyniku eksploatacji wód, prowadzenie kontroli gospodarowania wodami, zapewnienie swobodnego
sp³ywu wód powodziowych i pochodu lodów w ciekach przez nich administrowanych. Zarz¹dy Zlewni i Nadzory
Wodne odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w utrzymaniu wód i urz¹dzeñ wodnych.
Prezes KZGW sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Pañstwowej S³u¿by Hydrologiczno-Meteorologicznej
oraz Pañstwowej S³u¿by Hydrogeologicznej, pe³nionych odpowiednio przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej oraz Pañstwowy Instytut Geologiczny.
Natomiast Rady Gospodarki Wodnej – tak Krajowa jak i Regionów Wodnych – pe³ni¹ funkcje opiniodawczo-doradcze. Wyra¿aj¹ one opinie w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzi¹ oraz ochrony przed
skutkami suszy. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e cz³onków Rad powo³uj¹, odpowiednio, Minister Œrodowiska oraz
Prezes KZGW.
Do jednostek wspó³pracuj¹cych z Prezesem KZGW nale¿¹ m.in.: Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji oraz wojewodowie, starostowie i w³adze gminne (prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie). Minister Spraw
Wewnêtrznych i Administracji dysponuje œrodkami przeznaczonymi na usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych, w tym
powodzi i suszy.
Rz¹dowe Centrum Bezpieczeñstwa podlega bezpoœrednio Premierowi. Centrum odpowiada za zapewnienie
obiegu informacji miêdzy krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami zarz¹dzania kryzysowego, tak¿e w przypadku wyst¹pienia nadzwyczajnych zagro¿eñ oraz powodzi o ponadlokalnym charakterze.
Minister Infrastruktury jest naczelnym organem administracji ¿eglugi œródl¹dowej oraz nadrzêdnym organem
w stosunku do dyrektorów Urzêdów Morskich.
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W³adze samorz¹dowe wspó³pracuj¹ z Prezesem KZGW i dyrektorami RZGW m.in. przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego (województwa, gminy), wydawaniu pozwoleñ wodnoprawnych (starostwa
powiatowe), a tak¿e opiniuj¹ projekty studiów ochrony przed powodzi¹.
Wojewódzkie Zarz¹dy Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych (ZMiUW), bêd¹ce samorz¹dowymi jednostkami
bud¿etowymi podporz¹dkowanymi Zarz¹dom Województw, wykonuj¹ zadania w zakresie administrowania wodami istotnymi z punktu widzenia rolnictwa. Zarz¹dy utrzymuj¹ urz¹dzenia melioracji podstawowych, wa³y przeciwpowodziowe i urz¹dzenia hydrotechniczne oraz urz¹dzenia wodne. Do ich kompetencji nale¿y m.in. sprawowanie
nadzoru nad realizacj¹ programów ma³ej retencji i prowadzenie ewidencji urz¹dzeñ melioracyjnych. Wojewódzkie
zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych odpowiadaj¹ równie¿ za utrzymanie wa³ów przeciwpowodziowych wzd³u¿
du¿ych rzek (np. Wis³a, Nogat), gdzie za stan koryt odpowiada administracja rz¹dowa (RZGW). Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e o ile ZMiUW funkcjonuj¹ w uk³adzie administracyjnym, o tyle RZGW, jako administracja pañstwowa niezespolona, funkcjonuj¹ w uk³adzie hydrograficznym (regionów wodnych).
W myœl art. 140 ustawy Prawo wodne, organem w³aœciwym do wydawania pozwoleñ wodno-prawnych jest
starosta, wykonuj¹cy to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rz¹dowej. W wybranych przypadkach,
pozwolenie to wydaje marsza³ek województwa, na przyk³ad je¿eli dotycz¹ one korzystania z wód i wykonywania
urz¹dzeñ wodnych w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach p³yn¹cych, bêd¹cych
przedsiêwziêciem, dla którego wymagane jest sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko, na wykonanie
urz¹dzeñ wodnych zabezpieczaj¹cych przed powodzi¹, na przerzuty wody i wykonanie niezbêdnych do tego
urz¹dzeñ wodnych, na wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamuj¹cych rozwój glonów, na
wydobywanie z wód powierzchniowych kamienia, ¿wiru, piasku oraz innych materia³ów. Ponadto, zadania
samorz¹dów zwi¹zane s¹ z infrastruktur¹ wodno-œciekow¹ oraz wydawaniem pozwoleñ wodnoprawnych
i wspó³prac¹ z RZGW w zakresie planowania przestrzennego. W przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub
wykonywanie urz¹dzeñ wodnych odbywa siê na terenach zamkniêtych lub w jego czêœci, pozwolenie wodnoprawne wydaje dyrektor regionalnego zarz¹du gospodarki wodnej.
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5. POWI¥ZANIA Z DOKUMENTAMI PROGRAMOWO-STRATEGICZNYMI
5.1. Dokumenty szczebla krajowego
Uwarunkowania strategiczno-planistyczne dla realizacji przedmiotowego Programu wynikaj¹ z zapisów szeregu dokumentów programowo-planistycznych szczebla krajowego i regionalnego.
Program jest spójny z za³o¿eniami i celami wskazanymi przez te dokumenty. Ponadto, poniewa¿ Program bêdzie funkcjonowa³ w otoczeniu innych projektów i programów celowe jest, aby prace i dzia³ania podejmowane
w zwi¹zku z ich realizacj¹ by³y komplementarne i wzajemnie wzmacnia³y osi¹gniête efekty.

5.1.1. Strategia Rozwoju Kraju
29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjê³a Strategiê Rozwoju Kraju na lata 2007–2015 (SRK). Jest to podstawowy dokument strategiczny okreœlaj¹cy cele i priorytety polityki rozwoju oraz warunki, które powinny ten rozwój
zapewniæ. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najwa¿niejsze z punktu widzenia osi¹gniêcia
tych celów, na których koncentrowaæ siê bêd¹ dzia³ania pañstwa. Jednoczeœnie, Strategia Rozwoju Kraju stanowi
punkt odniesienia zarówno dla innych strategii oraz programów rz¹dowych, jak i opracowywanych przez jednostki
samorz¹du terytorialnego.
G³ównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakoœci ¿ycia obywateli, rozumiane jako istotna poprawa
stanu i wzrost poczucia bezpieczeñstwa wœród obywateli, mo¿liwoœæ korzystania z funkcjonalnej i ³atwo dostêpnej infrastruktury technicznej i spo³ecznej, ¿ycie w czystym, zdrowym i sprzyjaj¹cym ludziom œrodowisku przyrodniczym,
uczestnictwo w ¿yciu demokratycznym, uczestnictwo w kulturze i turystyce, przynale¿noœæ do zintegrowanej, pomocnej wspólnoty lokalnej, umo¿liwiaj¹cej lepsz¹ harmonizacjê ¿ycia rodzinnego i zawodowego oraz aktywnoœæ w ramach spo³eczeñstwa obywatelskiego.
Priorytetami strategicznymi s¹:
• wzrost konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci gospodarki,
• poprawa stanu infrastruktury technicznej i spo³ecznej,
• wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakoœci,
• budowa zintegrowanej wspólnoty spo³ecznej i jej bezpieczeñstwa,
• rozwój obszarów wiejskich,
• rozwój regionalny i podniesienie spójnoœci terytorialnej.
Nale¿y wspomnieæ, ¿e Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi prace nad aktualizacj¹ Strategii.
Dokument zosta³ opracowany przy uwzglêdnieniu zasad zrównowa¿onego rozwoju, dotycz¹cych zachowania
równowagi pomiêdzy celami gospodarczymi, spo³ecznymi oraz wymogami œrodowiskowymi. Priorytet 2, dotycz¹cy poprawy stanu infrastruktury technicznej i spo³ecznej, w dziedzinie „infrastruktury ochrony œrodowiska” wskazuje, ¿e promowane bêd¹ dzia³ania z zakresu ochrony przed katastrofami naturalnymi (zw³aszcza powodziami i ich skutkami),
w tym dzia³ania o charakterze prawnym i organizacyjnym. Techniczne dzia³ania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej bêd¹ obejmowaæ przede wszystkim inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe, a tak¿e rozwój ma³ej, sztucznej
retencji oraz budowy polderów, które stanowiæ bêd¹ niezbêdne uzupe³nienie dzia³añ dotycz¹cych retencji naturalnej.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w czêœci poœwiêconej identyfikacji obszarów problemowych, wymagaj¹cych szczególnych dzia³añ aktywizuj¹cych ze strony pañstwa, regionów i spo³ecznoœci lokalnych, ¯u³awy wskazano jako obszar
wymagaj¹cy dzia³añ na rzecz poprawy stanu œrodowiska przyrodniczego i inwestycji zapobiegaj¹cych katastrofom terenów zagro¿onych powodziami.
SRK zawiera równie¿ wskazanie kierunków polityki pañstwa wobec regionów. W odniesieniu do województwa pomorskiego wskazano, miêdzy innymi, koniecznoœæ aktywizacji gospodarczej ¯u³aw, m.in. poprzez realizacjê inwestycji infrastrukturalnych niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania gospodarki wodnej w delcie
i dolinie dolnej Wis³y. Ponadto, wspierane bêd¹ wysi³ki regionu na rzecz zrównowa¿onego i efektywnego wykorzystania jego walorów kulturowych i przyrodniczych, jako zasobu turystycznego o znaczeniu miêdzynarodowym.
W odniesieniu do województwa warmiñsko-mazurskiego, wa¿nym celem bêdzie zachowanie dziedzictwa kultu-
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rowego ¯u³aw, a zw³aszcza tworzenie sprawnie dzia³aj¹cego systemu hydrotechnicznego, reguluj¹cego stosunki
wodne.
Podkreœlono równie¿, ¿e w wyniku podniesienia poziomu morza spodziewaæ siê nale¿y zwiêkszenia ryzyka
wyst¹pienia powodzi sztormowych i zagro¿enia oko³o 2 200 km2 terenów nadmorskich i ich zaplecza.

5.1.2. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013 (NSRO) opracowane zosta³y przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i zaakceptowane przez Radê Ministrów, a nastêpnie Komisjê Europejsk¹ w dniu 9 maja 2007 r.
Dokument prezentuje strategiê rozwoju spo³eczno-gospodarczego kraju, w tym cele polityki spójnoœci w Polsce w latach 2007–2013 oraz okreœla ramy systemu wdra¿ania funduszy unijnych w ramach bud¿etu Wspólnoty na lata
2007–2013. NSRO okreœlaj¹ równie¿ kierunki wsparcia ze œrodków finansowych dostêpnych z bud¿etu Unii Europejskiej w okresie 2007–2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS) oraz Funduszu Spójnoœci.
Celem strategicznym NSRO jest „tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnoœci gospodarki opartej na
wiedzy i przedsiêbiorczoœci zapewniaj¹cej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójnoœci spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej”. Do realizacji celu g³ównego NSRO przyczyni siê realizacja 6 celów szczegó³owych:
• poprawa jakoœci funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
• poprawa jakoœci kapita³u ludzkiego i zwiêkszenie spójnoœci spo³ecznej,
• budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i spo³ecznej maj¹cej podstawowe znaczenie dla wzrostu
konkurencyjnoœci Polski,
• podniesienie konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci przedsiêbiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartoœci dodanej oraz rozwój sektora us³ug,
• wzrost konkurencyjnoœci polskich regionów i przeciwdzia³anie ich marginalizacji spo³ecznej, gospodarczej i przestrzennej,
• wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych w terenach wiejskich.
Istotnym elementem omawianego dokumentu jest analiza SWOT przedstawiaj¹ca sytuacjê wyjœciow¹ dla realizacji NSRO. W dziedzinie „Infrastruktura”, w obszarze „s³abych stron” wskazano niezadowalaj¹cy stan infrastruktury przeciwpowodziowej, natomiast w obszarze szans – „realizacjê dyrektyw w zakresie ochrony œrodowiska”.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e w obszarze „zagro¿enia” wskazano „opóŸnienia w spe³nieniu wymogów dyrektyw
z zakresu ochrony œrodowiska” oraz „niewystarczaj¹cy postêp w sferze œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa”.
Wydaje siê, ¿e realizacja projektowanego Programu – zgodna m.in. z duchem Dyrektywy Powodziowej i Ramowej
Dyrektywy Wodnej – bêdzie równie¿ sprzyjaæ wype³nianiu wymagañ Unii Europejskiej, jak i zmniejszaniu zagro¿eñ
zwi¹zanych z potencjalnym opóŸnieniem prac nad ich wdro¿eniem.
Analiza wskazuje równie¿ na bogate zasoby dziedzictwa kulturowego, jako na „mocne strony” w dziedzinie
infrastruktury i mo¿liwoœci rozwoju kraju. W tym kontekœcie, warto równie¿ podkreœliæ bogate dziedzictwo kulturowe
i potencja³ ¯u³aw w zakresie tych zasobów. 28 sierpnia 2008 roku w Nowym Dworze Gdañskim, podczas konferencji
„Wokó³ rzek”, zaproponowano wpisanie tego obszaru na listê dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko NSRO 2007–2013
Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko (POIiŒ), zgodnie z NSRO, stanowi jeden z programów operacyjnych bêd¹cych narzêdziem do osi¹gniêcia za³o¿onych w nich celów.
G³ównym celem POIiŒ jest poprawa atrakcyjnoœci inwestycyjnej. Cech¹ charakterystyczn¹ Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko jest integralne ujêcie problematyki podstawowej infrastruktury, która obejmuje
infrastrukturê techniczn¹ i zasadnicze elementy infrastruktury spo³ecznej. Realizacja programu operacyjnego oraz
osi¹gniêcie jego celów wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ odpowiedniego przygotowania administracji publicznej oraz beneficjentów do jak najlepszego wykorzystania dostêpnych w ramach programu œrodków.
W ramach POIiŒ zidentyfikowano piêtnaœcie osi priorytetowych, spoœród których bezpoœrednio z ochron¹
przeciwpowodziow¹ zwi¹zany jest priorytet III: Zarz¹dzanie zasobami i przeciwdzia³anie zagro¿eniom œrodowiska.
Celem III osi priorytetowej jest zaspokojenie potrzeb ludnoœci i gospodarki w zakresie zaopatrzenia w wodê,
przy jednoczesnym ograniczeniu skutków negatywnych zjawisk naturalnych, a tak¿e przeciwdzia³anie powa¿nym
awariom, zapewnienie dobrego stanu wód przybrze¿nych, a tak¿e wzmocnienie procesów decyzyjnych poprzez zapewnienie wiarygodnych informacji o stanie œrodowiska. W ramach osi priorytetowej realizowane bêd¹ przedsiêwziêcia oparte na interdyscyplinarnym planowaniu w obszarze zlewni. Istotne bêd¹ projekty dotycz¹ce modernizacji
istniej¹cej infrastruktury lub budowy nowych obiektów w celu zapewnienia w³aœciwego poziomu bezpieczeñstwa
budowli hydrotechnicznych, jak równie¿ bezpieczeñstwa powodziowego. Szczególnie promowane bêd¹ projekty,
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w ramach których realizowane bêd¹ dzia³ania dodatkowe maj¹ce na celu zwiêkszenie naturalnej retencji na obszarze
zlewni rzecznej.
Ponadto, wspierane bêd¹ projekty maj¹ce na celu przygotowanie i utrzymanie w stanie gotowoœci operacyjnej
planów postêpowania w sytuacji zagro¿enia powodziowego, realizacja przedsiêwziêæ przeciwpowodziowych, projekty
w zakresie zapobiegania i przeciwdzia³ania powa¿nym awariom, projekty prowadz¹ce do wzrostu dyspozycyjnych
zasobów wodnych, projekty uwzglêdniaj¹ce zwiêkszenie ma³ej retencji na obszarze zlewni oraz monitorowanie
stanu œrodowiska.
Dodatkowo, wsparcie uzyskaj¹ projekty zwi¹zane z budow¹ i doskonaleniem stanowisk do analizowania
i prognozowania zagro¿eñ naturalnych i zagro¿eñ wynikaj¹cych z powa¿nych awarii.
W ramach tej osi priorytetowej zaplanowano realizacjê nastêpuj¹cych dzia³añ:
• Dzia³anie 3.1.: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego – którego celem jest
zwiêkszenie iloœci zasobów dyspozycyjnych niezbêdnych dla ludnoœci i gospodarki kraju oraz stopnia bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego i przeciwdzia³ania skutkom suszy wraz ze zwiêkszeniem naturalnej retencji dolin
rzecznych z zachowaniem dobrego stanu ekologicznego.
• Dzia³anie 3.2.: Zapobieganie i ograniczanie skutków zagro¿eñ naturalnych oraz przeciwdzia³anie powa¿nym awariom – którego celem jest zwiêkszenie ochrony przed skutkami zagro¿eñ naturalnych oraz przeciwdzia³anie powa¿nym awariom, usuwanie ich skutków i przywracanie œrodowiska do stanu w³aœciwego oraz wzmocnienie wybranych elementów systemu zarz¹dzania œrodowiskiem.
• Dzia³anie 3.3.: Monitoring Œrodowiska – którego celem jest wzmocnienie wytwarzania i udostêpniania informacji
o œrodowisku niezbêdnych dla procesów decyzyjnych w ochronie œrodowiska poprzez usprawnienie monitoringu
stanu œrodowiska.
„Program ¯u³awski – 2030” wpisuje siê w cele i dzia³ania wskazane w III osi priorytetowej POIiŒ.

5.1.3. Polityka Ekologiczna Pañstwa 2009–2012 z perspektyw¹ do roku 2016
Aktualny dokument Polityki Ekologicznej Pañstwa 2009-2012 z perspektyw¹ do roku 2016 (PEP) zosta³ opracowany w II po³owie 2008 roku w Ministerstwie Œrodowiska i przyjêty uchwa³¹ Sejmu RP z dnia 22 maja 2009 r. (Monitor Polski z 4 czerwca 2009 r.). Dokument nie zawiera czêœci diagnostycznej, ale w rozdziale poœwiêconym priorytetom stwierdzono, ¿e nale¿y zapewniæ „ochronê ludnoœci i jej mienia przed skutkami zjawisk ekstremalnych, jak
chocia¿by przed powodzi¹”, a tak¿e wskazano na koniecznoœæ opracowania w najbli¿szych latach wstêpnej oceny
ryzyka powodziowego dla obszaru ca³ego kraju, oraz sporz¹dzenia, na jej podstawie, map zagro¿enia i ryzyka powodziowego do koñca 2013 roku.
Polityka Ekologiczna Pañstwa okreœla trzy g³ówne kierunki dzia³añ strategicznych: dzia³ania systemowe, ochronê zasobów naturalnych oraz poprawê jakoœci œrodowiska i bezpieczeñstwa ekologicznego. W obrêbie pierwszego
z nich, w ramach problematyki uwzglêdniania aspektów ekologicznych w planowaniu przestrzennym, zwrócono
uwagê na koniecznoœæ uwzglêdniania obszarów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi w planach zagospodarowania przestrzennego, przy czym nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e wymóg prawny w tym zakresie istnieje ju¿ od wielu lat.
Odniesienia do ochrony przeciwpowodziowej znalaz³y siê g³ównie w czêœci PEP poœwiêconej racjonalnemu
gospodarowaniu zasobami wodnymi. Zwrócono tu uwagê, ¿e „wydatki na ochronê przed powodzi¹, s¹ daleko niewystarczaj¹ce i co wiêcej, maj¹ tendencjê spadkow¹”. W ramach celu œredniookresowego do 2016 roku g³ównymi zaplanowanymi dzia³aniami s¹ m.in. „racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych
w taki sposób, aby uchroniæ gospodarkê narodow¹ od deficytów wody i zabezpieczyæ przed skutkami powodzi…”
Wœród kierunków dzia³añ planowanych do wdro¿enia w latach 2009-2012 znalaz³y siê m.in.:
• przygotowanie wstêpnej oceny ryzyka powodziowego, która wskazywa³a bêdzie obszary nara¿one na niebezpieczeñstwo powodzi, dla których nale¿a³o bêdzie do 2013 r. opracowaæ mapy zagro¿enia i mapy ryzyka powodziowego,
• wyznaczenie obszarów zalewowych tam, gdzie nie zosta³y one jeszcze wyznaczone,
• realizacja zadañ wynikaj¹cych z ustawy – Prawo wodne przez pañstwow¹ s³u¿bê hydrologiczno-meteorologiczn¹
i pañstwow¹ s³u¿bê hydrogeologiczn¹,
• rozwój tzw. ma³ej retencji wody przy wsparciu finansowym z funduszy UE,
• realizacja projektów ze œrodków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (priorytet III), maj¹cych na
celu zapewnienie odpowiedniej iloœci zasobów wodnych na potrzeby ludnoœci i gospodarki kraju oraz ochrony
przed powodzi¹.
W odniesieniu do zakresu dzia³añ uwzglêdnionych w PEP, niniejszy Program cechuje siê pe³n¹ zgodnoœci¹
z jego ustaleniami.

39

„Program ¯u³awski – 2030”

5.1.4. Narodowa Strategia Gospodarki Wodnej
Wobec zachodz¹cych w systemie prawnym zmian nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ, aby „Program ¯u³awski –
2030” by³ zgodny z polityk¹ wodn¹ prowadzon¹ przez Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej i podleg³y mu Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku.
Obowi¹zuj¹ca obecnie Strategia Gospodarki Wodnej zosta³a zatwierdzona uchwa³¹ Rady Ministrów 13 wrzeœnia 2005 roku. W myœl dokumentu, „strategicznym zadaniem jest modernizacja i remonty obwa³owañ chroni¹cych tereny o du¿ym zainwestowaniu oraz grunty o wysokiej produktywnoœci, przy czym obszarem wymagaj¹cym kompleksowych
przedsiêwziêæ ochronnych s¹ ¯u³awy Gdañskie i Wielkie. Korzystnym rozwi¹zaniem mog³aby byæ komunalizacja wa³ów
przeciwpowodziowych, to jest przekazanie ich jednostkom samorz¹du lokalnego na wzór, silnych kiedyœ, „zwi¹zków
wa³owych” w myœl zasady, ¿e za stan wa³ów przeciwpowodziowych odpowiada ten, kogo one chroni¹”. Wskazano równie¿ znaczenie planowania przestrzennego, jako czynnika istotnie wp³ywaj¹cego na obni¿enie strat powodziowych.
W Strategii zdiagnozowano stan gospodarki wodnej w Polsce oraz okreœlono najwa¿niejsze problemy
i dzia³ania zmierzaj¹ce do z³agodzenia skutków wyst¹pienia problemów. Natomiast wœród celów gospodarki wodnej,
jako cel III zaproponowano: Podniesienie skutecznoœci ochrony przed powodzi¹ i skutkami suszy. Cel ten bêdzie
realizowany, miêdzy innymi, poprzez:
• w³aœciwe utrzymanie koryt rzecznych i stworzenie warunków dla swobodnego sp³ywu wód powodziowych i lodów,
• poprawê stanu technicznego budowli hydrotechnicznych zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu, w tym obowi¹zkowe
wykonywanie robót remontowych i modernizacyjnych na podstawie monitoringu sprawnoœci technicznej,
• budowê i modernizacjê urz¹dzeñ przeciwpowodziowych (zbiorników, stopni, wa³ów przeciwpowodziowych,
polderów),
• utrzymanie rzek i zwi¹zanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie technicznym, odnowienie floty lodo³amaczy
dla zapewnienie swobodnego sp³ywu wód Wis³y i Odry w okresach zlodzenia.
Strategia podkreœla koniecznoœæ modernizacji istniej¹cych obiektów, przede wszystkim ze wzglêdu na ich z³y
stan techniczny spowodowany wieloletnim brakiem odpowiednich inwestycji. Ponadto, wœród dzia³añ inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach Strategii, wskazano: dzia³anie 5.3.4. modernizacja istniej¹cych wa³ów
przeciwpowodziowych, w tym ochrona ¯u³aw Gdañskich i Wielkich.
Obecnie w KZGW trwaj¹ prace nad opracowaniem projektu Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami
do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu do roku 2015), której g³ównym zadaniem bêdzie okreœlenie kierunków rozwoju gospodarki wodnej do roku 2030 z uwzglêdnieniem wymagañ prawa krajowego oraz wspólnotowego w zakresie gospodarki wodnej. Po zakoñczeniu prac nad nowym dokumentem, obejmuj¹cych konsultacje spo³eczne, i jego
zatwierdzeniu, konieczne bêdzie przeanalizowanie treœci Programu pod wzglêdem zgodnoœci z now¹ Strategi¹ oraz,
w razie potrzeby, jego aktualizacja.

5.1.5. Projekt Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wis³y
Zapisy Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wis³y bêd¹ nadrzêdne w zakresie gospodarowania wodami w odniesieniu do wszelkich planów regionalnych i lokalnych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e w trakcie opracowywania niniejszego dokumentu prace nad projektem Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wis³y nie zosta³y ukoñczone. Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano projekt dokumentu umieszczony na stronie internetowej Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej.
Na potrzeby przygotowania tego Planu wykorzystany zostanie m.in. projekt Programu wodno-œrodowiskowego kraju, który okreœlaæ bêdzie dzia³ania niezbêdne w celu osi¹gniêcia dobrego stanu wód. Dzia³ania te mog¹ zarówno sprzyjaæ, jak i ograniczaæ mo¿liwoœci ochrony przeciwpowodziowej, a tak¿e byæ wobec niej neutralne.
Plan gospodarowania wodami zawiera, miêdzy innymi, wykaz dokumentów programowo-planistycznych
istotnych dla gospodarki wodnej, w tym dla ochrony przeciwpowodziowej.

5.1.6. Krajowy Program Oczyszczania Œcieków Komunalnych
Krajowy program oczyszczania œcieków komunalnych (KPOŒK) opracowano celem wdro¿enia postanowieñ dyrektywy 91/271/EWG, przy uwzglêdnieniu okresów przejœciowych. Dokument zosta³ przyjêty 16 grudnia 2003 r. przez
Radê Ministrów, zaœ zapisy dokumentu zosta³y przeniesione do systemu prawnego poprzez ustawê Prawo wodne.
Jak zaznaczono w rozdziale 3.2.1., odprowadzanie œcieków nale¿y do zadañ w³asnych gmin. Natomiast zadaniem pañstwa jest przede wszystkim tworzenie prawnych, organizacyjnych i finansowych instrumentów wspomagaj¹cych dzia³ania samorz¹dów lokalnych. Program zawiera wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbêdnych przedsiêwziêæ w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni œcieków komunalnych.
Inwestycje te ujête s¹ w czterech za³¹cznikach do tego programu: I (na lata 2003–2005), II (2006–2010),
III (2011–2013), oraz IV (2014–2015).
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7 czerwca 2005 r. zosta³ zatwierdzony przez Radê Ministrów zaktualizowany Krajowy Program Oczyszczania
Œcieków Komunalnych. Ca³kowity koszt KPOŒK w latach 2005–2015 to ok. 42,6 mld z³. Inwestycje ujête w Aktualizacji KPOŒK obejm¹:
• 1577 aglomeracji wodno-œciekowych, w tym 76 aglomeracji pow. 100 000 RLM, 383 aglomeracji od 15 000
do 100 000 RLM oraz 1118 aglomeracji od 2000 do 15 000 RLM,
• budowê sieci kanalizacyjnej – ok. 37 tys. km – koszt ok. 32 mld z³,
• budowê, rozbudowê i/lub modernizacjê oczyszczalni œcieków – 1734 szt. – koszt ok. 10,6 mld z³.
W 2009 roku przygotowana zosta³a kolejna aktualizacja KPOŒK, jednak dokument ten do koñca tego roku nie
uzyska³ akceptacji w³aœciwych organów.
W trakcie realizacji niniejszego Programu nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na unikanie potencjalnych kolizji
miêdzy infrastruktur¹ dotycz¹c¹ gospodarki œciekowej a dzia³aniami z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, np.
unikaæ lokalizacji tej infrastruktury na obszarach przewidzianych do renaturyzacji.

5.1.7. Inne projektowane dokumenty strategiczne
Od kilku lat trwaj¹ prace na now¹ Koncepcj¹ Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK), która okreœli³aby
ramy dla przysz³ej struktury przestrzennej pañstwa. W trakcie realizacji Programu obowi¹zywa³a – znacznie zdezaktualizowana – Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z 2001 roku (M.P. z 2001 r. nr 26
poz. 432). Wskazano w niej m.in. na potrzebê przyjêcia strategicznych zasad planowania i zarz¹dzania na obszarach
wyznaczonych granicami jednostek hydrograficznych z uwzglêdnieniem problematyki d³ugofalowej prewencji przeciwpowodziowej oraz okreœlono zadania ministra ds. gospodarki wodnej w tym zakresie. W grudniu 2008 roku
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego udostêpni³o do konsultacji Ekspercki Projekt KPZK do roku 2033. Zdefiniowano
w nim m.in. obszary problemowe o znaczeniu krajowym i miêdzywojewódzkim. Wœród tych drugich wskazano m.in.
¯u³awy. W œwietle projektu istniej¹ce problemy wynikaj¹ w ich obrêbie z zagro¿eñ zwi¹zanych ze skutkami zmian
klimatu oraz dekapitalizacji urz¹dzeñ infrastruktury gospodarki wodnej. W 2009 roku trwa³y prace nad przygotowaniem rz¹dowego projektu KPZK.
Jesieni¹ 2009 roku udostêpniono i poddano konsultacjom projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, który ma stanowiæ podstawê programow¹ dla wprowadzania tzw.
nowej polityki regionalnej. Projekt ten koncentruje siê na interwencji pañstwa w obszarach o du¿ych potencja³ach
rozwojowych, w szczególnoœci miejskich, ograniczaj¹c jej zakres na terenach wiejskich, w tym tak¿e na ¯u³awach.
W koñcu 2009 roku kontynuowano prace nad weryfikacj¹ projektu.
Tak¿e w 2009 roku ukaza³ siê dokument wydany przez Kancelariê Prezesa Rady Ministrów zatytu³owany „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe”, którego celem by³o zdefiniowanie uwarunkowañ i kluczowych kierunków rozwoju
kraju w kolejnych dwóch dekadach. Problematyka zagro¿eñ powodziowych i zapobiegania im zosta³a w dokumencie
ca³kowicie pominiêta.
W œwietle powy¿szej analizy projektowanych strategii i dokumentów dotycz¹cych rozwoju pañstwa, nale¿y
stwierdziæ, ¿e problematyka zagro¿enia powodziowego oraz przeciwdzia³ania i ochrony przeciwpowodziowej, powinny byæ w nich uwzglêdniana znacznie szerzej. Obszar ¯u³aw Wiœlanych i delty Wis³y powinien byæ w tym kontekœcie
traktowany jako obszar problemowy o randze miêdzyregionalnej i stanowiæ przedmiot interwencji pañstwa w znacznie
szerszym zakresie, ni¿ mia³o to miejsce dotychczas. Wynika to równie¿ z innych przyczyn, jak np. problem wysokiego
bezrobocia w regionie ¿u³awskim lub nale¿¹ca do najwy¿szych w kraju wartoœæ krajobrazu kulturowego.
W trakcie opracowania znajduje siê równie¿ Program wodno-œrodowiskowy kraju. Stan zaawansowania prac
nad weryfikacj¹ projektu Programu przedstawionego wiosn¹ 2009 roku wskazuje, ¿e jego treœæ bêdzie podlegaæ
znacz¹cym modyfikacjom, przed ostatecznym przyjêciem dokumentu. W zwi¹zku z tym, nie jest celowe odnoszenie
siê do treœci obecnej wersji projektu. Jest natomiast wa¿ne, aby jego koñcowa wersja uwzglêdnia³a problemy wodno-œrodowiskowe dotycz¹ce ¯u³aw, zaprezentowane w niniejszym Programie.

5.2. Dokumenty szczebla regionalnego
5.2.1. Strategie rozwoju województw
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
Strategia zosta³a przyjêta przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 18 lipca 2005 roku (uchwa³a
nr 587/XXXV/05). Jej horyzont czasowy siêga 2020 roku. Sformu³owana w niej syntetyczna wizja rozwoju regionu
brzmi nastêpuj¹co: „Województwo pomorskie 2020 roku to znacz¹cy partner w Regionie Morza Ba³tyckiego – region
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czystego œrodowiska; wysokiej jakoœci ¿ycia; rozwoju opartego na wiedzy, umiejêtnoœciach, aktywnoœci i otwartoœci
mieszkañców; silnej i zró¿nicowanej gospodarki; partnerskiej wspó³pracy; atrakcyjnej i spójnej przestrzeni, a tak¿e kultywowania wielokulturowego dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnoœciowych”.
Wœród obszarów problemowych województwa wskazano ¯u³awy Wiœlane, jako obszar wymagaj¹cy skomplikowanych zabezpieczeñ przed powodzi¹ oraz aktywizacji spo³eczno-gospodarczej. W ramach III osi priorytetowej,
okreœlonej jako „Dostêpnoœæ” i jej 2 celu strategicznego „Poprawa funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej i teleinformatycznej”, zdefiniowano kierunek dzia³añ polegaj¹cy na „modernizacji i rozbudowie systemu infrastruktury przeciwpowodziowej, rozwoju regionalnego systemu ma³ej retencji wodnej, systemu melioracji oraz systemu odbioru i oczyszczania wód opadowych i roztopowych, a tak¿e ochronie brzegów morskich”.
Realizacja celów niniejszego Programu bêdzie tak¿e sprzyjaæ wdra¿aniu wielu celów strategii, w szczególnoœci
„rewitalizacji obszarów regresu spo³eczno-gospodarczego, zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemys³owych
i powojskowych, osiedli popegeerowskich, obszarów cennych kulturowo oraz obszarów zdegradowanych przyrodniczo”. Wœród wspólnych przedsiêwziêæ rozwojowych o wymiarze krajowym wymieniono prze³amywanie problemów
strukturalnych na obszarach depresji spo³eczno-gospodarczej w obrêbie Doliny Dolnej Wis³y i Delty Wis³y, wspólnie
z województwem warmiñsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim.

Strategia Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego do roku 2020
Strategia zosta³a przyjêta przez Sejmik Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w dniu 31 sierpnia 2005 r.
(uchwa³a nr XXXIV/474/05). Jako problem dla regionu zdiagnozowano zagro¿enie powodziowe ¯u³aw oraz ogólne
zaniedbanie systemów melioracyjnych i przeciwpowodziowych.
Bezpoœredni wp³yw na realizacjê Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw
– do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” bêd¹ mia³y nastêpuj¹ce cele strategiczne wskazane w dokumencie:
• wzrost aktywnoœci spo³ecznej – w ramach którego zaplanowano dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy jakoœci
i ochrony œrodowiska, w tym dzia³ania z zakresu ochrony wód,
• otwarte spo³eczeñstwo – w ramach którego planowane jest podjêcie zdecydowanych dzia³añ w kwestiach ochrony przeciwpowodziowej: tworzenie sprawnie dzia³aj¹cego systemu hydrotechnicznego reguluj¹cego stosunki
wodne oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe, realizacjê spójnych elementów infrastruktury komunikacyjnej
zapewniaj¹cych zabezpieczenie przeciwpowodziowe, modernizacjê i unowoczeœnienie urz¹dzeñ os³ony przeciwpowodziowej oraz modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych.
Wœród wskaŸników s³u¿¹cych do oceny realizacji strategii wymieniono odsetek wa³ów przeciwpowodziowych
wymagaj¹cych modernizacji. Niniejszy Program wykazuje zgodnoœæ ze Strategi¹ Rozwoju Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.

5.2.2. Programy ochrony œrodowiska
Program Ochrony Œrodowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007–2010 z uwzglêdnieniem perspektywy 2011–2014
Program ochrony œrodowiska województwa pomorskiego (POŒ WP), przyjêty przez Sejmik Wojewódzki w dniu
24 wrzeœnia 2007 r. (uchwa³a Nr 191/XII/07) i zaktualizowany w dniu 30 listopada 2009 r. (uchwa³a nr 1042/XL/09),
s³u¿y realizacji polityki ekologicznej pañstwa w skali regionalnej. Sformu³owana w POŒ WP ocena dotychczasowej
realizacji polityki ekologicznej pañstwa w regionie wskazuje, ¿e:
• ¯u³awy i dolina Dolnej Wis³y s¹ zagro¿one powodzi¹ ze wzglêdu na niedostateczny stan techniczny urz¹dzeñ
ochrony przeciwpowodziowej,
• obiekty ochrony przeciwpowodziowej chroni¹ce przydepresyjne obszary Gdañska nie gwarantuj¹ pe³nego zabezpieczenia,
• 50% ogólnego stanu urz¹dzeñ melioracyjnych i ochrony przeciwpowodziowej na pozosta³ym obszarze województwa wymaga odbudowy i modernizacji.
Natomiast, w czêœci poœwiêconej identyfikacji problemów w regionie wymieniono, miêdzy innymi, znaczne
zagro¿enie powodzi¹ (uwarunkowan¹ niew³aœciwym zagospodarowaniem terenu i dzia³aniem si³ przyrody), przy
czym z³y stan techniczny systemów os³ony przeciwpowodziowej i odwodnienia ¯u³aw nie gwarantuje zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkañcom i obni¿a efektywnoœæ produkcji rolniczej. Dokument wskazuje 4 cele
perspektywiczne, spoœród których warunki dla realizacji Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” kreuj¹ takie cele, jak:
• œrodowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakoœci œrodowiska i bezpieczeñstwa ekologicznego,
• wzmocnienie systemu zarz¹dzania œrodowiskiem oraz podniesienie œwiadomoœci ekologicznej spo³eczeñstwa.
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Wœród celów œredniookresowych przewidzianych do realizacji w latach 2007-2014, bezpoœrednio z ochron¹
przeciwpowodziow¹ wi¹¿¹ siê nastêpuj¹ce wskazania:
• ochrona mieszkañców województwa i ich mienia przed zagro¿eniami naturalnymi i skutkami katastrof naturalnych, w ramach którego wskazano, miêdzy innymi, takie kierunki dzia³añ i dzia³ania, jak:
– sporz¹dzenie studium ochrony przeciwpowodziowej w zakresie wyznaczania obszarów wymagaj¹cych ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartoœæ gospodarcz¹ oraz obszarów potencjalnego zagro¿enia powodzi¹,
– kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw i Doliny Dolnej Wis³y uwzglêdniaj¹ce na etapie planowania lokalizacji poszczególnych zadañ oraz ich realizacji eliminacjê lub maksymalne ograniczenie negatywnych oddzia³ywañ na obszary Natura 2000 oraz cenne siedliska przyrodnicze,
– budowa i modernizacja systemu urz¹dzeñ i polderów przeciwpowodziowych z uwzglêdnieniem potrzeb
ochrony przyrody w zlewniach rzek Przymorza, pojezierzy i rejonie Zalewu Wiœlanego, w tym m.in. utrzymanie
wa³ów przeciwpowodziowych oraz systemu umocnieñ i ochrony brzegu morskiego (…),
– odpowiednie planowanie i kszta³towanie zagospodarowania przestrzennego terenów zagro¿onych powodzi¹
(…), uwzglêdniaj¹ce ograniczenia lokalizacji, intensywnoœci oraz rodzaju zabudowy odpowiednie do stopnia
ryzyka oraz zak³adanego poziomu bezpieczeñstwa, a tak¿e potrzeby ochrony przyrody i œrodowiska.
• wdra¿anie zrównowa¿onego zarz¹dzania zasobami wodnymi w regionach wodnych, ograniczaj¹cego prawdopodobieñstwo wyst¹pienia powodzi i ochronê przed skutkami suszy, w ramach którego wskazano, miêdzy innymi,
nastêpuj¹ce kierunki dzia³añ i dzia³ania:
– przeciwdzia³anie zabudowywaniu i nadmiernemu uszczelnianiu obszarów retencji wodnej, budowa zbiorników retencyjnych oraz finansowe wspieranie projektów z zakresu zwiêkszenia naturalnej retencji wód (…),
– modernizacja systemów melioracyjnych w kierunku kompleksowego oddzia³ywania na retencjê, parowanie
i odp³yw, z uwzglêdnieniem potrzeb ochrony bioró¿norodnoœci oraz wp³ywu planowanych dzia³añ na chronione siedliska i gatunki, w tym: odbudowa zastawek na rowach melioracyjnych i zainstalowanie na systemach
drenarskich urz¹dzeñ reguluj¹cych odp³yw wody.
W ramach realizacji POŒ WP planowana jest w latach 2007-2013 budowa i modernizacja infrastruktury przeciwpowodziowej, urz¹dzeñ melioracyjnych i obiektów ma³ej retencji wodnej za kwotê 87,3 mln Euro (wg kursu 4,00 z³/Euro).
Realizacja Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” jest spójna z celami POŒ WP.

Program Ochrony Œrodowiska Województwa Warmiñsko-Mazurskiego na lata 2007–2010 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2011–2014
Celem strategicznym Programu ochrony œrodowiska województwa warmiñsko-mazurskiego (POŒ WM) na lata
2007–2010 jest dobry stan œrodowiska umo¿liwiaj¹cy zrównowa¿ony rozwój regionu.
Wœród celów œredniookresowych, mog¹cych mieæ wp³yw na realizacjê Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” nale¿y wskazaæ:
• ochronê dziedzictwa przyrodniczego,
• ochronê powierzchni ziemi – wskazano, ¿e oko³o 50 % powierzchni u¿ytków rolnych w województwie stanowi¹
u¿ytki zmeliorowane; zabiegi melioracyjne sprowadzaj¹ siê przede wszystkim do odwadniania (drenowania), zarówno gruntów ornych, jak i u¿ytków zielonych; szczególny pod tym wzglêdem jest obszar ¯u³aw Elbl¹skich oraz
tereny gmin: Tolkmicko, Frombork, Braniewo, na których obecnie ukszta³towane struktury przyrodnicze i gospodarcze wymagaj¹ ci¹g³ych zabiegów melioracyjnych dla utrzymania optymalnego poziomu wód gruntowych
i os³ony przeciwpowodziowej.
• kszta³towanie zasobów wodnych oraz ochronê przed powodzi¹ i skutkami suszy – najpowa¿niejsze problemy powodziowe wystêpuj¹ na ¯u³awach Elbl¹skich chronionych wa³ami przeciwpowodziowymi i odwadnianych mechaniczne za pomoc¹ stacji pomp; w myœl dokumentu stan techniczny urz¹dzeñ melioracyjnych i os³ony przeciwpowodziowej jest niezadowalaj¹cy: istnieje potrzeba odbudowy b¹dŸ modernizacji 135 km wa³ów i 64 sztuk
pomp na 94 istniej¹cych.
Wœród kierunków dzia³añ wskazuje siê, miêdzy innymi:
• poprawê stosunków wodnych poprzez zmniejszenie nierównomiernoœci przep³ywów cieków, przede wszystkim
na obszarach wêz³ów hydrograficznych,
• wdra¿anie systemu zarz¹dzania zasobami wodnymi,
• weryfikacjê obszarów zagro¿onych niebezpieczeñstwem powodzi,
• budowê urz¹dzeñ wstrzymuj¹c¹ erozjê wodn¹,
• poprawê zdolnoœci retencyjnych poprzez odpowiednie rozwijanie retencji naturalnej i budowê stopni wodnych,
zbiorników retencyjnych oraz jazów,
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•
•
•
•

aktualizacjê planów ochrony przeciwpowodziowej,
budowê i modernizacjê systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
utrzymanie i odnawianie urz¹dzeñ melioracyjnych,
dokonanie przegl¹du i okreœlenie zasadnoœci utrzymania ca³ego systemu przeciwpowodziowego i melioracyjnego
(powiat elbl¹ski, braniewski),
• budowê i modernizacjê dróg dojazdowych do obiektów os³ony przeciwpowodziowej,
• zrównowa¿one wykorzystanie materia³ów, wody i energii – w tym m.in. kszta³towanie zasobów wodnych oraz
ochronê przed powodzi¹ i skutkami suszy.
W zakresie ochrony przed powodzi¹ i skutkami suszy, jako cele wskazuje siê dobry stan zasobów wodnych
i sprawny system os³ony przeciwpowodziowej. Dzia³ania w tym zakresie maj¹ byæ realizowane w okresie 2007–2010,
przede wszystkim przez RZGW, ZMiUW i wojewodê, a œrodki finansowe pochodziæ bêd¹ z bud¿etu pañstwa i funduszy celowych.
Realizacja dzia³añ przewidzianych w ramach Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” jest zbie¿na z celami i kierunkami dzia³añ wyznaczonymi w POŒ WM.

5.2.3. Plany zagospodarowania przestrzennego województw
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego
W dniu 26 paŸdziernika 2009 r. uchwa³¹ Nr 1004/XXXIX/09 Sejmik Województwa Pomorskiego przyj¹³ zmianê Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Plan posiada dwie g³ówne czêœci dotycz¹ce: ca³ego województwa oraz aglomeracji Trójmiasta.
Zagro¿enie powodziowe – ocenione jako wysokie – szczególnie na ¯u³awach i terenach nadmorskich, zosta³o
uznane za jedno z najwa¿niejszych uwarunkowañ dla kszta³towania polityki przestrzennej regionu, a ochronê przeciwpowodziow¹ wymieniono jako jeden z wa¿nych kierunków dzia³añ realizowanych w zakresie zagospodarowania
przestrzennego regionu. Podkreœlono tak¿e, i¿ ochrona przeciwpowodziowa nale¿y do zadañ samorz¹du województwa. Z³y stan techniczny znacznej czêœci os³ony przeciwpowodziowej zosta³ uznany za jedn¹ z barier dla rozwoju
spo³eczno-gospodarczego regionu.
Obszar ¯u³aw zosta³ uznany za najbardziej problemowy w obrêbie województwa pomorskiego. W jego obrêbie
wystêpuj¹ wszystkie typy obszarów problemowych zidentyfikowanych w regionie: wybrze¿e Ba³tyku, aglomeracja Trójmiasta, Dolina Dolnej Wis³y wraz z jej obszarem deltowym oraz obszary wiejskie strukturalnie s³abe, przy czym – poza
dwoma pierwszymi, wszystkie wymienione typy obszarów wspó³wystêpuj¹ w przestrzeni ¯u³aw. Zagro¿enia powodziowe, które na ¯u³awach s¹ najwiêksze w województwie, stanowi¹ jedn¹ z przyczyn wyró¿nienia tych obszarów. Równoczeœnie, kumulacja problemów mo¿e stanowiæ przyczynê powstawania kolizji i konfliktów œrodowiskowo-przestrzennych. Charakteryzuj¹c uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego ¯u³aw wskazano, i¿ jest to obszar konfliktów
(aktualnych i potencjalnych) aktywnoœci gospodarczej z potrzebami ochrony przyrody i œrodowiska, które mog¹ byæ potêgowane zagro¿eniem powodziowym dla œrodowiska przyrodniczego, kulturowego oraz krajobrazu.
Liczne ustalenia odnosz¹ce siê do ochrony przeciwpowodziowej zosta³y okreœlone w ramach sformu³owanych
kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wœród obligatoryjnych ustaleñ dotycz¹cych kszta³towania systemu
osadniczego, znalaz³o siê „wprowadzanie do gminnych dokumentów planistycznych uregulowañ umo¿liwiaj¹cych
egzekwowanie zakazu przeznaczania na nowe tereny osadnicze oraz inwestycyjne obszarów spe³niaj¹cych funkcje
retencyjne lub zalewowe, w zakresie ochrony przeciwpowodziowej”. Wœród zadañ polityki przestrzennej w zakresie
systemów infrastruktury technicznej, uwzglêdniono m.in. ochronê strefy brzegowej, obszarów przybrze¿nych oraz
istniej¹cego zainwestowania w sposób uwzglêdniaj¹cy abrazjê morza, podnoszenie siê jego poziomu oraz zagro¿enia
zwi¹zane z powodzi¹ odmorsk¹, a tak¿e ochronê ludnoœci i mienia, ograniczenie rozwoju zabudowy na terenach zagro¿onych powodzi¹ oraz d¹¿enie do poprawy stosunków wodnych i zapewnienia dostatecznej retencji wód.
W ramach ochrony przed powodzi¹ i regulacji stosunków wodnych wskazano takie obligatoryjne kierunki
zagospodarowania przestrzennego, jak:
• „Modernizacja, przebudowa i odbudowa istniej¹cych oraz budowa nowych urz¹dzeñ os³ony przed powodzi¹
(wa³y przeciwpowodziowe, przepompownie, budowle na ujœciu Wis³y – kierownice, budowle zrzutowe, zbiorniki retencyjne itp.) przede wszystkim na ¯u³awach Wiœlanych, Powiœlu...,
• Budowa i odbudowa zbiorników retencyjnych o oddzia³ywaniu ponadlokalnym w zakresie ochrony przed powodzi¹, w tym m.in. w Gdañsku, Sopocie, Gdyni i gm. Pruszcz Gdañski.
• W gminnych dokumentach planistycznych nale¿y:
– wskazaæ sposoby ograniczania iloœci wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do odbiorników,
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– okreœliæ wskazania i nakazy dotycz¹ce parametrów technicznych warunków u¿ytkowania obiektów istniej¹cych lub planowanych na obszarach potencjalnego zagro¿enia powodzi¹;
– ustaliæ rozwi¹zania przeciwdzia³aj¹ce nadmiernemu uszczelnianiu terenów zurbanizowanych;
– uwzglêdniæ ustalenia wynikaj¹ce z Programu ma³ej retencji oraz Programu udra¿niania rzek województwa pomorskiego.
• Utrzymanie i/lub odtwarzanie naturalnych obszarów retencyjnych (tereny zalewowe, poldery, zbiorniki ma³ej
retencji itp.)”.
Polityka przestrzenna na obszarze problemowym Doliny Dolnej Wis³y wraz z jej obszarem deltowym, w szczególnoœci w czêœci ¿u³awskiej, powinna respektowaæ takie zasady jak:
• U¿ytkowanie i zagospodarowanie dolin rzecznych nie umniejszaj¹ce i zachowuj¹ce ró¿norodnoœæ biologiczn¹.
• Poprawa stanu istniej¹cych urz¹dzeñ przeciwpowodziowych i uzupe³nienie braków.
• Maksymalne ograniczenie zainwestowania terenów depresyjnych i przydepresyjnych silnie zagro¿onych powodzi¹.
• Zwiêkszenie znaczenia „naturalnych” metod ochrony przeciwpowodziowej, poprzez dopuszczenie do zalania
niektórych polderów o mniejszej wartoœci gospodarczej.
• Utrzymanie funkcji hydrologicznych i klimatycznych liniowych i kêpowych zadrzewieñ œródpolnych, poprzez
ochronê istniej¹cych, odbudowê zniszczonych i wprowadzenie nowych elementów zieleni œródpolnej.
• Renaturyzacja czêœci polderów depresyjnych i przydepresyjnych, prowadz¹ca do zwiêkszenia area³u siedlisk i gatunków wodnych oraz od wód zale¿nych.
• Poprawa stanu ekologicznego wód powierzchniowych i morfologicznego koryt rzek.
• Zachowanie i rewaloryzacja obiektów hydrotechnicznych ¯u³aw o znaczeniu historyczno-kulturowym.
• Zachowanie uk³adów pól nawi¹zuj¹cych do podzia³ów historycznych wynikaj¹cych z gospodarki polderowej.
• Stworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa zintegrowanego (zrównowa¿onego) i ekologicznego, jak i innych
form rolnictwa przyjaznego œrodowisku, dziêki uregulowaniu stosunków wodnych gleb i zmniejszeniu zagro¿enia
powodziowego.
W ramach charakterystyki inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wymieniono m.in. zadania
„Programu ¯u³awskiego – 2030” umieszczone na liœcie projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko. W œwietle powy¿szych ustaleñ, nale¿y uznaæ, ¿e realizacja „Programu ¯u³awskiego – 2030”
jest w pe³ni spójna z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmiñsko-mazurskiego
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmiñsko-mazurskiego uchwalono w 2002 roku.
W grudniu 2008, na mocy uchwa³y Sejmiku numer XXV/482/08, rozpoczêto prace nad aktualizacj¹ dokumentu.
Wed³ug za³o¿eñ Planu, œrodowisko przyrodnicze silnie warunkuje rozwój obszaru. Podkreœlono, ¿e na obszarze ¯u³aw oraz gminy Elbl¹g wystêpuje zagro¿enie powodziowe, stanowi¹ce zarazem czynnik ograniczaj¹cy rozwój
gospodarczy.
Operacyjna czêœæ Planu okreœla zasady, wed³ug których realizowane bêd¹ funkcje gospodarcze. Wœród nich
nale¿y wymieniæ rolnictwo, którego utrzymanie i rozwój zale¿eæ bêd¹ od sprawnoœci systemów melioracyjnych
i przeciwpowodziowych, szczególnie na terenie ¯u³aw. Istotne jest, ¿e w myœl dokumentu, ochrona przeciwpowodziowa ¯u³aw stanowi problem zarówno dla województwa warmiñsko-mazurskiego, jak i dla pomorskiego, co wi¹¿e
siê z koniecznoœci¹ podjêcia wspólnych dzia³añ.
Realizacja Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” jest spójna z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
W kwietniu 2009 roku Marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego obwieœci³, ¿e przyst¹piono do
sporz¹dzenia kolejnej edycji planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmiñsko-mazurskiego. Prace
rozpoczê³y siê na mocy uchwa³y Nr XXV/482/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyst¹pienia do
opracowania planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmiñsko-mazurskiego. Poniewa¿ termin
sk³adania wniosków do przedmiotowego dokumentu ustalono na 20 lipca 2009 roku, prace nad Planem zakoñcz¹ siê
po opracowaniu Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)”. Zaleca siê, aby dzia³ania planowane w ramach Programu zosta³y uwzglêdnione
w powstaj¹cym planie zagospodarowania przestrzennego.
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6.

DIAGNOZA STANU I KIERUNKÓW ROZWOJU OBSZARU
OBJÊTEGO PROGRAMEM

6.1. Po³o¿enie obszaru objêtego Programem
„Programem ¯u³awskim – 2030” zosta³ objêty g³ównie obszar ¯u³aw, które po³o¿one s¹ w pó³nocno-œrodkowej czêœci Polski u ujœcia Wis³y, w strefie nadmorskiej Ba³tyku. Od zachodu s¹ ograniczone wysoczyzn¹ Pojezierza
Kaszubskiego i Starogardzkiego, od pó³nocy granicz¹ z Zatok¹ Gdañsk¹, a od wschodu z Wysoczyzn¹ Elbl¹sk¹. Po³udniowy kraniec ¯u³aw Wiœlanych znajduje siê w miejscu po³¹czenia Nogatu z g³ównym korytem Wis³y w miejscowoœci
Bia³a Góra.
Powierzchnia ¯u³aw w obszarze Delty Wis³y (bez obszaru doliny dolnej Wis³y i Mierzei Wiœlanej) wynosi oko³o
1700 km2, z czego 454 km2 zajmuj¹ depresje. Obszar ten stanowi p³ask¹ równinê, po³o¿on¹ na wysokoœci zbli¿onej
do poziomu morza i nieznacznie wznosz¹c¹ siê w kierunku po³udniowym. Powierzchnia ¯u³aw u nasady delty, przy
rozga³êzieniu Leniwki i Nogatu, w tak zwanej M¹towskiej G³owie, znajduje siê nieco powy¿ej 10 m n.p.m., sk¹d ich
obszar stopniowo obni¿a siê w kierunku pó³nocnym i pó³nocno-wschodnim, aby mniej wiêcej na linii miejscowoœci
Gdañsk – Œwiêty Wojciech, Kiezmark, Nowy Dwór Gdañski, Jeg³ownik i Rozgart osi¹gn¹æ 0 m n.p.m. i przejœæ na
pó³nocy w kilka obni¿eñ po³o¿onych poni¿ej poziomu morza.
Obszar objêty Programem, o powierzchni oko³o 2 150 km2, znajduje siê w ca³oœci w zlewniach zarz¹dzanych
przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku. Obszar ten po³o¿ony jest w dwóch województwach: pomorskim i warmiñsko-mazurskim, przy czym pierwsze z nich obejmuje oko³o 80% tego obszaru, a drugie 20%.
Ze wzglêdu na uwarunkowania geograficzno-przyrodnicze, w tym hydrologiczne, w granicach ¯u³aw Wiœlanych mo¿na wydzieliæ ¯u³awy W³aœciwe, w sk³ad których wchodz¹:
• ¯u³awy Gdañskie – o powierzchni oko³o 390 km , obejmuj¹ce gminy: Cedry Wielkie, Suchy D¹b oraz czêœciowo:
miasta Gdañsk i Pruszcz Gdañski oraz gminy: Pruszcz Gdañski, Pszczó³ki i Tczew,
• ¯u³awy Wielkie – o powierzchni oko³o 830 km , obejmuj¹ce gminy: Lichnowy, Mi³oradz, Nowy Dwór Gdañski,
Nowy Staw, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo oraz czêœciowo Malbork i Sztum; czêœæ z nich znajduje siê pod
znacz¹cym wp³ywem Zalewu Wiœlanego,
• ¯u³awy Elbl¹skie – o powierzchni oko³o 480 km , obejmuj¹ce gminy: Elbl¹g, Stare Pole, Gronowo Elbl¹skie, Markusy i czêœciowo miasto Elbl¹g oraz gminy: Dzierzgoñ, Rychliki, Stary Targ, Pas³êk; ich czêœæ znajduje siê tak¿e
pod znacz¹cym wp³ywem Zalewu Wiœlanego,
oraz pozosta³e obszary, obejmuj¹ce:
• Niziny Nadwiœlañskie (Nizina Kwidzyñska, Nizina Walichowska i Nizina Opaleñska) – o powierzchni oko³o
250 km , obejmuj¹ce czêœciowo gminy oko³o¿u³awskie: Kwidzyn, Pelplin, Sadlinki, Tczew, Gniew, Ryjewo, Subkowy, Sztum,
• Niziny Nadzalewowe (Wybrze¿e Staropruskie i Nizinê Tolkmick¹) – o powierzchni oko³o 50 km , obejmuj¹ce
czêœciowo gminy oko³o¿u³awskie: Braniewo, Frombork i Tolkmicko.
• czêœæ obszaru przylegaj¹cego i oddzia³ywuj¹cego na obszar ¯u³aw – o powierzchni 150 km .
Obszar Programu obejmuje ¯u³awy Gdañskie, Wielkie i Elbl¹skie oraz czêœæ Nizin Nadwiœlañskich (Dolina
Kwidzyñska i Walichnowska). Ze wzglêdu na bezpoœrednie zwi¹zki funkcjonalne, w³¹czono do niego tak¿e czêœæ
Mierzei Wiœlanej, s¹siaduj¹c¹ bezpoœrednio od pó³nocy z ¯u³awami oraz poldery w okolicach Przebrna.
Na obszar ¯u³aw Gdañskich, Wielkich i Elbl¹skich wp³yw maj¹ tak¿e wody odpowiednio ze zlewni rzek:
Mot³awy, Nogatu i Elbl¹ga. W ramach niniejszego Programu nale¿y uwzglêdniæ wiêc tak¿e dzia³ania planowane do
realizacji nie tylko bezpoœrednio na obszarze ¯u³aw, ale tak¿e w zlewniach tych rzek, funkcjonalnie po³¹czonymi
z obszarem ¯u³aw, gdy¿ odbywaj¹ca siê na ich obszarze aktywnoœæ mo¿e w zró¿nicowany sposób wp³ywaæ na zagro¿enie powodziowe ¯u³aw. Obszar zlewni wymienionych rzek znajduj¹cy siê poza obszarem ¯u³aw wynosi ³¹cznie
oko³o 3000 km2. Zlewnie te przedstawiono na mapie 6.3.
Pod wzglêdem administracyjnym, teren ¯u³aw po³o¿ony jest w granicach województw pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego. Obszar objêty Programem znajduje siê w granicach 10 powiatów – w tym dwóch miast na prawach
powiatu: Gdañska i Elbl¹ga oraz w przewa¿aj¹cej czêœci powiatów ziemskich: gdañskiego, nowodworskiego, malborskiego i elbl¹skiego – grupuj¹cych 16 gmin ¿u³awskich, a tak¿e pozosta³ych 23 gmin oko³o¿u³awskich (w tym miasta:
Kwidzyn, Malbork, Tczew, Nowy Dwór Gdañski i Nowy Staw).
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Mapa 6.1. Po³o¿enie obszaru objêtego Programem na tle podzia³u administracyjnego i fizyczno-geograficznego
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Mapa 6.2. Hipsometria ¯u³aw Wiœlanych i delty Wis³y
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6.2. Uwarunkowania przyrodnicze, techniczne, spo³eczne i gospodarcze realizacji Programu
¯u³awy Wiœlane po³o¿one s¹ w typowej delcie rzecznej przy ujœciu Wis³y do Morza Ba³tyckiego. Stanowi¹ obszar
o bardzo urodzajnych glebach, wykorzystywany g³ównie rolniczo, posiadaj¹cy du¿e zasoby wód powierzchniowych.
Jest to zarazem teren o du¿ej wartoœci przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej, co kreuje wysokie – chocia¿ specyficzne – walory turystyczne. Zagro¿enie powodziowe ¯u³aw jest bardzo zró¿nicowane pod wzglêdem przyczyn i potencjalnych skutków, dlatego tak wa¿ne jest zapewnienie kompleksowej i dostosowanej do warunków lokalnych os³ony przeciwpowodziowej. Bez tego zabezpieczenia, dalszy rozwój spo³eczny i gospodarczy tego regionu bêdzie nadal
spowolniony, a potencja³ przyrodniczy, krajobrazowy, kulturowy i turystyczny – nie w pe³ni chroniony i wykorzystany.

Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe
Specyficzny charakter ¯u³aw i delty Wis³y ukszta³towa³ siê w wyniku trwaj¹cych w ci¹gu ostatnich kilku tysiêcy
lat procesów przyrodniczych oraz oko³o tysi¹cletniej dzia³alnoœci cz³owieka. Geneza obszaru oraz silne uzale¿nienie
od funkcjonowania systemu odwadniaj¹cego, gwarantuj¹cego bezpieczeñstwo powodziowe mieszkañców i ich mienia, przes¹dzaj¹ o specyfice obszaru wyj¹tkowego pod wzglêdem przyrodniczym, przestrzennym, gospodarczym,
spo³ecznym i kulturowym.
Œrodowisko przyrodnicze ¯u³aw Wiœlanych ju¿ od œredniowiecza, kiedy rozpoczê³a siê intensywna kolonizacja
obszaru, znajduje siê pod siln¹ presj¹ cz³owieka, polegaj¹c¹ miêdzy innymi na: osuszaniu gruntów, wycinaniu lasów,
przystosowaniu terenów dla potrzeb rolnictwa i osadnictwa. Warunki przyrodnicze, a przede wszystkim hydrograficzne, s¹ do dzisiaj sztucznie podtrzymywane poprzez funkcjonowanie systemów melioracyjnych oraz modyfikowane przez nasadzenia zadrzewieñ œródpolnych.
Obszary depresyjne, wymagaj¹ce mechanicznego odwadniania, stanowi¹ ok. 28 % ogólnej powierzchni delty.
Najwiêkszy obszar depresyjny rozpoœciera siê wokó³ Jeziora Druzno, g³ównie po jego zachodniej i pó³nocno-zachodniej stronie. Zajmuje on powierzchniê 181 km² (oko³o 22 km d³ugoœci i 13 km szerokoœci). Oficjalnie, na jego obszarze, w miejscowoœci Raczki Elbl¹skie, znajduje siê najni¿ej po³o¿ony punkt depresyjny ¯u³aw, i zarazem, Polski
(1,8 m p.p.m.). Natomiast rzeczywisty najni¿szy punkt znajduje siê niedaleko, w miejscowoœci Wikrowo i wynosi
2,2 m p.p.m. Drugi co do wielkoœci obszar depresyjny, obejmuj¹cy powierzchniê oko³o 152 km2, po³o¿ony jest
w okolicach Nowego Dworu Gdañskiego. Znaczne obszary depresyjne znajduj¹ siê równie¿ w gminie Cedry Wielkie
(mapa 6.2.). Bez infrastruktury polderowej depresje te stanowi¹ obszary wodne.
Ca³kowite przekszta³cenie œrodowiska przyrodniczego nast¹pi³o na terenach zurbanizowanych, a zw³aszcza
w Gdañsku i Elbl¹gu. Seminaturalny charakter przyrodniczy posiadaj¹ tylko obrze¿a i koryta rzek oraz otoczenie
i misy wiêkszych zbiorników wodnych.
Uk³ad hydrograficzny ¯u³aw Wiœlanych zosta³ ustabilizowany pod koniec XIX wieku, kiedy wykonano Przekop
Wis³y. Na rycinie 6.1 przedstawiono fragment projektu Przekopu Wis³y. Natomiast sieæ hydrograficzn¹ obszaru
przedstawiono na mapie 6.3.
Ponadto w tabeli 6.1 pokazano, w ujêciu historycznym, rozwój systemu wodnego Delty Wis³y, w tym ¯u³aw
Wiœlanych.
Tabela 6.1. Schemat dziejowego rozwoju systemu wodnego Delty Wis³y
Czas panowania

Okres

Liczba lat

Wydarzenia

Pomorski

do 1308

Krzy¿acki

13081454
(1966)

146

owa³owanie Wis³y i Nogatu, polderyzacja, osadnictwo niemieckie, ustawodawstwo
wodne, powodzie

Polski z epizodem
szwedzkim

14541772

318

rozwój polderów i owa³owañ, konfirmacja ustawodawstwa, wodnego, osadnictwo
holenderskie, potop szwedzki

Niemiecki z epizodem
francuskim

17721920
(1945)

148 (173)

Wolnego miasta
Gdañska

19201939

19

Niemiecki

19391945

5

od 1945

65

Polski

proste groble ochronne, nieliczne osady

rozwój polderów, rozwój ustawodawstwa wodnego, powodzie, prze³om Wis³y,
Przekop Wis³y, (¯u³awy Elbl¹skie)
modernizacja wa³ów i polderów, rozwój ustawodawstwa wodnego, ¯u³awy Gdañskie
i ¯u³awy Wielkie
rozbudowa wa³ów, potop niemiecki
odbudowa systemu wodnego, odwodnienie zatopionych terenów, osadnictwo polskie

ród³o: Opracowanie dr in¿. Kazimierza Cebulaka.

G³ówny element sieci hydrograficznej ¯u³aw stanowi ujœciowy odcinek Wis³y, który jest w pe³ni obwa³owany
i nie otrzymuje dop³ywów bocznych. Jedynie powy¿ej Nogatu znajduje siê lewobrze¿ny dop³yw – Wierzyca. Do No-
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Ryc. 6.1 Fragment projektu Przekopu Wis³y

ród³o: Regulierung der Weichselmündung Müller, Mai 1892.

gatu, tu¿ poni¿ej jego oddzielenia siê od Wis³y, uchodzi Liwa. Wis³a przegradza wa³ami deltê na dwie czêœci. Nie odwadnia ¯u³aw Wiœlanych. S¹ one odwadniane systemami wodnymi i melioracji, niezale¿nie od Wis³y, do Zatoki
Gdañskiej i Zalewu Wiœlanego. Od czasu przekopania mierzei i przegrodzenia Martwej Wis³y, Szkarpawy Nogatu
podsystemy os³aniaj¹ce ¯u³awy sta³y siê niezale¿ne od Wis³y i autonomiczne. Wezbrania na Wiœle nie s¹ transformowane na ¿u³awskiej trasie. Jednak niezbêdny jest udzia³ cz³owieka w bezpiecznym przeprowadzeniu fal wezbrañ i lodów Wis³¹ do morza. W czasie tych sp³ywów zamykane s¹ wrotami: Martwa Wis³a, Szkarpawa i Nogat. Od wielu lat
prowadzi siê lodo³amanie, aby udro¿niæ koryto Wis³y. Podsystem przeciwpowodziowy ¯u³aw Gdañskich sk³adaj¹cy
siê z wa³ów i pompowni jest zamykany wrotami równie¿ przed wezbraniami sztormowymi od morza. Natomiast podsystem przeciwpowodziowy ¯u³aw Wielkich i ¯u³aw Elbl¹skich jest otwarty bez mo¿liwoœci czynnego zabezpieczenia
siê przed wezbraniami sztormowymi od Zalewu Wiœlanego. Po przegrodzeniu Martwej Wis³y, Szkarpawy i Nogatu
obni¿y³y siê stany wody w tych rzekach, które sta³y siê „martwymi” odnogami Wis³y. Wa³y utraci³y swoje pierwotne
znaczenie oraz zosta³y ca³kowicie lub czêœciowo rozebrane.
Na terenie ¯u³aw Gdañskich g³ównym ciekiem jest Martwa Wis³a, odciêta od g³ównego koryta Wis³y œluz¹
w Przegalinie i posiadaj¹ca dwa po³¹czenia z Zatok¹ Gdañsk¹. Dwa inne g³ówne cieki na tym terenie to Mot³awa i dolna Radunia. W Pruszczu Gdañskim od Raduni odchodzi Kana³ Raduni. Nale¿y podkreœliæ, ¿e lewobrze¿na czêœæ zlewni Kana³u, o powierzchni oko³o 42 km2, po³o¿ona jest na wysoczyŸnie morenowej, podlegaj¹cej silnej presji inwestycyjnej, w tym osadniczej. W wyniku nawalnych opadów, ze wzglêdu na silne uszczelnienie pod³o¿a, poziom wody
w Kanale mo¿e gwa³townie wzrastaæ, co bêdzie sprzyjaæ zwiêkszeniu ryzyka wyst¹pienia powodzi. Na obszarze
¯u³aw Gdañskich, obok wymienionych powy¿ej, do Martwej Wis³y uchodzi szereg mniejszych cieków.
G³ówne cieki na terenie ¯u³aw Wielkich to Szkarpawa (dawna Wis³a Elbl¹ska) oraz Du¿a Œwiêta, przechodz¹c¹ w Tugê. Szkarpawa jest oddzielona od g³ównego koryta Wis³y œluz¹ ¿eglugow¹ w Gdañskiej G³owie. Szkarpawa uchodzi do Zalewu Wiœlanego. £¹czy siê ona z Kana³em Jagielloñskim oraz rzek¹ Du¿¹ Œwiêt¹ i posiada wspólne z Nogatem ujœcie do Zalewu Wiœlanego. Cieki te, wraz z szeregiem innych kana³ów, stanowi¹ g³ówne drogi
odwadniania tej czêœci ¯u³aw.
¯u³awy Elbl¹skie to przede wszystkim kompleks Jeziora Druzno z szeregiem cieków do niego dop³ywaj¹cych
oraz rzeka Elbl¹g przechodz¹ca w Kana³ Elbl¹ski z ujœciem do Zalewu Wiœlanego. Prawy brzeg tej rzeki (na terenie
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Elbl¹ga) podlega wp³ywom cieków sp³ywaj¹cych z Wysoczyzny Elbl¹skiej (Babica, Srebrny Potok, Kumiela). Poziom
wody w rzece Elbl¹g mo¿e gwa³towanie wzrastaæ zarówno w wyniku spiêtrzenia wód na Zalewie Wiœlanym, jak i du¿ej iloœci wód opadowych sp³ywaj¹cych z wysoczyzny, co zwiêksza ryzyko wyst¹pienia powodzi na silnie zurbanizowanym terenie przyleg³ym do rzeki.
Na stosunki hydrograficzne obszaru ¯u³aw oddzia³uj¹ tak¿e wody zlewni po³o¿onych w ich otoczeniu,
w szczególnoœci Mot³awy z Raduni¹, Nogatu, Elbl¹ga i drobnych cieków Wysoczyzny Elbl¹skiej (mapa 6.3.).
Pod wzglêdem przyrodniczym nie tylko ¯u³awy, ale ca³a Delta Wis³y, wraz z przyleg³ymi obszarami o zró¿nicowanych cechach œrodowiska przyrodniczego (mierzeje, wysoczyzny, Zalew Wiœlany, Zatoka Gdañska) oraz ujœciowymi odcinkami Wis³y do morza, stanowi¹ wa¿ny wêze³ ekologiczny pó³nocnej Polski, którego rola uwidacznia siê na
przyk³ad w liczebnoœci gniazduj¹cych i migruj¹cych ptaków. Rangê tego wêz³a podnosi dolina Wis³y, która na ca³ej
d³ugoœci spe³nia rolê korytarza ekologicznego o znaczeniu miêdzynarodowym.
W regionie dominuje krajobraz kulturowy oparty na polderach, którego g³ówn¹ cech¹ jest silne zgeometryzowanie przestrzeni przez systemy kana³ów i rowów melioracyjnych oraz nasadzenia zadrzewieñ pe³ni¹cych funkcje
klimatyczne i hydrologiczne. Ochronê krajobrazu ¯u³aw wspomagaj¹ obszary chronionego krajobrazu: ¯u³aw Gdañskich, Wyspy Sobieszewskiej, Œrodkowo¿u³awski, Rzeki Szkarpawy, Rzeki Nogat, Jeziora Druzno, Rzeki Dzierzgoñ
i Doliny Kwidzyñskiej.
W obrêbie obszaru objêtego Programem istniej¹ takie formy ochrony przyrody, jak:
• 8 rezerwatów przyrody,
• 10 obszarów chronionego krajobrazu,
• park krajobrazowy „Mierzeja Wiœlana” wraz z otulin¹ – po³o¿ony co prawda poza ¯u³awami, ale w obrêbie obszaru programowania,
• obszary sieci NATURA 2000:
– specjalne obszary ochrony siedlisk: PLH220030 Twierdza Wis³oujœcie, PLH280007 Zalew Wiœlany i Mierzeja
Wiœlana, PLH220032 Zatoka Pucka i Pó³wysep Helski,
– obszary specjalnej ochrony ptaków: PLB220004 Ujœcie Wis³y, PLB220005 Zatoka Pucka, PLB040003 Dolina
Dolnej Wis³y, PLB280010 Zalew Wiœlany i Mierzeja Wiœlana,
– PLC280001 Jezioro Druzno.
Z punktu widzenia relacji z dzia³aniami planowanymi do realizacji w ramach Programu, szczególne znaczenie
ma ochrona gatunków i siedlisk wystêpuj¹cych na obszarach po³o¿onych w dolinie i ujœciu Wis³y oraz w akwenie
i otoczeniu jeziora Druzno. Dolina Wis³y, zachowana na wielu odcinkach w stanie seminaturalnym, stanowi korytarz
migracyjny i ostojê ptaków o randze europejskiej, których przebywaniu sprzyja wystêpowanie namulisk, ³ach, wysp
i starorzeczy oraz torfowisk dolinnych, z mozaik¹ zbiorowisk naturalnych (zaroœli wierzbowych i lasów ³êgowych oraz
muraw kserotermicznych i lasów zboczowych na stokach) oraz segetalnych (pól uprawnych i pastwisk). Wystêpuje tu
45 gatunków z za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym ³abêdzie, gêsi, rybitwy, mewy, siewkowate oraz jaskó³ki. Ponadto
stwierdzono 9 typów siedlisk wymienionych w za³¹czniku I Dyrektywy Siedliskowej oraz 13 gatunków z za³¹cznika II
tej dyrektywy. W wodach Wis³y wystêpuj¹ m.in.: minóg rzeczny, ³osoœ atlantycki, boleñ, ró¿anka, piskorz, koza i ciosa.
Jako g³ówne zagro¿enia dla siedlisk i gatunków wymienia siê: wtórn¹ sukcesjê, bêd¹c¹ skutkiem zaprzestania wypasu,
zamianê u¿ytków zielonych na grunty orne, zalesienia muraw, zanieczyszczenie wód i zabudowê ich brzegów.
Dwa obszary Natura 2000 po³o¿one w ujœciu Wis³y (Wis³a-Przekop i Œmia³a Wis³a), zosta³y objête ochron¹
przede wszystkim ze wzglêdu na ostojê ptaków wodno-b³otnych o znaczeniu europejskim, jak i wystêpowanie siedlisk charakterystycznych dla ujœæ rzecznych i piaszczystych mierzei. Wystêpuje tu 36 gatunków ptaków z za³¹cznika I
Dyrektywy Ptasiej, 22 gatunki odbywaj¹ lêgi, a ogó³em stwierdzono tu przebywanie 120 gatunków ptaków. Ponad
1% populacji krajowej reprezentuj¹ takie gatunki lêgowe jak: ohar, ostrygojad, rybitwa bia³oczelna i rzeczna, sieweczka obro¿na i rzeczna oraz mewa pospolita. Reprezentowane jest tu 7 typów siedlisk z za³¹cznika I Dyrektywy Siedliskowej, w szczególnoœci napiaskowe zbiorowiska wydmowe. Wœród zagro¿eñ wymieniane s¹: presja inwestycyjna
aglomeracji Trójmiejskiej, ruch turystyczny i rekreacja, zalesianie i wprowadzanie innych obcych siedliskowo gatunków, fragmentarycznie zaprzestanie wypasu oraz dzia³ania hydrotechniczne w korycie i na brzegach Wis³y oraz
zanieczyszczenie jej wód.
Obszary Natura 2000 wokó³ jeziora Druzno obejmuj¹ reliktowe jezioro o œredniej g³êbokoœci 0,8 m oraz jego
otoczenie z trzcinowiskami i olsami. Stanowi¹ one ostojê ptasi¹ rangi europejskiej, z 18 gatunkami ptaków z za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej. Wœród gatunków lêgowych liczebnoœæ powy¿ej 1% populacji krajowej reprezentuj¹: krakwa,
gegawa, rybitwa czarna, bia³ow¹sa i rzeczna, perkoz dwuczuby, p³askonos, brzêczka, podró¿niczek i zielonka.
Stwierdzono tu te¿ wystêpowanie 8 gatunków z za³¹cznika II Dyrektywy Siedliskowej oraz 4 typów siedlisk z jej
za³¹cznika II. Za najwa¿niejsze zagro¿enia ró¿norodnoœci biologicznej obszaru uznaje siê: dostawê zanieczyszczeñ
rolniczych, komunalnych i przemys³owych (g³ównie w obiegu wodnym), wypalanie trzcin oraz k³usownictwo rybackie.
Po³o¿enie obszarów cennych pod wzglêdem przyrodniczym i objêtych ochron¹ na mocy ustawy o ochronie
przyrody przedstawiono na mapie 6.4.

51

„Program ¯u³awski – 2030”

Mapa 6.3. Sieæ hydrograficzna ¯u³aw Wiœlanych na tle podzia³u zlewniowego
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Mapa 6.4. Przyrodnicze obszary chronione i obiekty techniczne wpisane do rejestru zabytków na terenie objêtym Programem
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Uwarunkowania spo³eczno-kulturowe
¯u³awy s¹ obszarem zagospodarowanym, z rozwiniêtymi funkcjami osadniczymi, rolniczymi, przemys³owymi
i komunikacyjnymi. Istotnym problemem spo³ecznym ¯u³aw by³o przez wiêkszoœæ ostatnich dwóch dekad wysokie
bezrobocie, a obecnie jest nim niekorzystna struktura demograficzna oraz zawodowa mieszkañców. Infrastruktura
spo³eczna nie zaspokaja w pe³ni potrzeb spo³ecznoœci lokalnych. Wieloletnie zaniedbania wynikaj¹ce z historii i peryferyjnej lokalizacji obszaru, a tak¿e specyficzne warunki gruntowo-wodne sprawiaj¹, ¿e infrastruktura ta wymaga starannej konserwacji i czêstej modernizacji.
Wielowiekowe dziedzictwo kulturowe, w tym wyznaniowe ¯u³aw, zwi¹zane by³o z falami nastêpuj¹cego tu
osadnictwa: krzy¿ackiego, olenderskiego (mennonickiego), niemieckiego i polskiego. Pozostawi³y ono bardzo wartoœciowe pod wzglêdem historycznym – chocia¿ w wielu przypadkach niszczej¹ce – obiekty dziedzictwa materialnego
oraz œlady kultury duchowej, które niestety ocala³y tylko w formie przekazów literaturowych i ustnych.
Na obszarze ¯u³aw zlokalizowane s¹ zabytkowe obiekty o randze œwiatowej – jak Zamek Krzy¿acki w Malborku (wpisany na Listê Œwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO), europejskiej – jak G³ówne i Dolne Miasto
w Gdañsku oraz krajowej – Stare Miasto i Wyspa Spichrzów w Elbl¹gu. Nale¿y te¿ podkreœliæ wystêpowanie licznych
zabytkowych obiektów wnêtrza ¯u³aw, jak ceglane koœcio³y œredniowieczne, domy pomennonickie oraz obiekty
hydrotechniczne, w tym pozosta³oœci wiatraków stosowanych kiedyœ w celu wypompowywania wody.
Zakoñczenie II wojny œwiatowej by³o prze³omowym okresem w dziejach ¯u³aw – w tym czasie ewakuowano i wysiedlono miejscow¹ ludnoœæ, czêsto zwi¹zan¹ z tym terenem od wielu pokoleñ, po czym obszar zasiedlili nowi mieszkañcy, w du¿ej czêœci pochodz¹cy z terenów przedwojennej i obecnej Polski wschodniej. W wyniku migracji powsta³a luka
cywilizacyjna. Ponadto, zniszczenie urz¹dzeñ melioracyjnych przez wycofuj¹ce siê wojska niemieckie spowodowa³o podtopienie prawie ca³ego obszaru ¯u³aw, co pogarsza³o tu znacznie warunki ¿ycia w pierwszej dekadzie powojennej.

Uwarunkowania gospodarcze
¯u³awy pe³ni¹ wa¿ne funkcje gospodarcze. W szczególnoœci, stanowi¹ jeden z najwa¿niejszych obszarów rolniczych kraju, a tak¿e – na ich krañcach – znajduj¹ siê zak³ady przemys³owe pe³ni¹ce wa¿ne funkcje w polskiej gospodarce. Potencjalnie jest to obszar o du¿ych mo¿liwoœciach rozwoju turystyki, która dotychczas rozwija siê tylko
punktowo (na przyk³ad w Malborku). Przez obszar objêty Programem przebiegaj¹ wa¿ne szlaki komunikacyjne, m.in.
droga krajowa nr 7 oraz linia kolejowa Trójmiasto – Warszawa, a dolina dolnej Wis³y stanowi wa¿ny korytarz infrastrukturalny i transportowy, tak¿e dla przemieszczania energii i paliw.
Ze wzglêdu na wysok¹ jakoœæ gleb o charakterze hydrogenicznym, zaklasyfikowanych w przewadze do 2 i 3
kompleksu przydatnoœci rolniczej gleb – przewa¿aj¹ca czêœæ gruntów po³o¿onych w obrêbie ¯u³aw jest u¿ytkowana
rolniczo. Wartoœæ wskaŸnika jakoœci rolniczej przestrzeni produkcyjnej we wszystkich gminach ¯u³aw Wiœlanych
przekracza 130 (przy œredniej krajowej 100). U¿ytki rolne w gminach ¿u³awskich zajmuj¹ 80,6 % powierzchni regionu. Warunki glebowe predestynuj¹ oko³o 40% powierzchni ¯u³aw do wykorzystania jako u¿ytki zielone, przy czym
na przestrzeni ostatnich lat obserwuje siê zjawisko zmniejszania powierzchni trwa³ych u¿ytków zielonych na rzecz
obszarów u¿ytkowanych jako grunty orne.
Obszar Delty Wis³y zamieszkuje ponad 250 tysiêcy ludzi, z czego blisko 100 tysiêcy stanowi ludnoœæ wiejska.
W obszarze zagro¿onym powodzi¹ znajduj¹ siê zarówno ca³e miejscowoœci (w tym oko³o 200 wsi so³eckich) – m.in.
Nowy Dwór Gdañski i Nowy Staw, jak i dzielnice miast, np. Gdañska, Elbl¹ga, Pruszcza Gdañskiego, Tczewa i Malborka. Ponadto, zagro¿enie powodziowe dotyczy rozleg³ych obszarów, w obrêbie których zlokalizowano zak³ady
przemys³owe o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju, na przyk³ad: w Gdañsku – Rafineria Grupy Lotos, Zak³ady
Nawozów Fosforowych, a w Elbl¹gu – Zak³ady Alstom Power, elektrociep³ownia, browar Grupy ¯ywiec. W obrêbie
¯u³aw znajduj¹ siê równie¿ wa¿ne obiekty z zakresu gospodarki wodno-œciekowej, jak ujêcie wody „Gdañsk-Lipce”,
Centralny Wodoci¹g ¯u³awski, oczyszczalnia œcieków „Wschód” w Gdañsku oraz oczyszczalnia w Elbl¹gu.

6.3. Stan zagro¿enia i ryzyka powodziowego ¯u³aw
Ze wzglêdu na specyficzne warunki przyrodnicze i hydrauliczne (przyrodniczo-techniczne) oraz po³o¿enie
w depresyjnej delcie Wis³y, ¯u³awy funkcjonuj¹ gospodarczo dziêki os³onie przeciwpowodziowej.
Obszar objêty Programem zagro¿ony jest wyst¹pieniem powodzi z kilku kierunków, spowodowanych przez
ró¿norodne czynniki:
• sztormowe – powsta³e w wyniku spiêtrzeñ wiatrowych na Zatoce Gdañskiej i Zalewie Wiœlanym,
• opadowe, roztopowe, zatorowe lub sztormowe – od g³ównego koryta Wis³y, spowodowane przerwaniem wa³ów
w przypadku wysokiego przep³ywu lub powstaniem zatorów lodowych w okresie pochodu lodów; szczególnym
miejscem zatorogennym jest sto¿ek nap³ywowy, tworz¹cy siê u ujœcia Wis³y,
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Mapa 6.5. Schematyczne przedstawienie rodzajów czynników bêd¹cych przyczyn¹ powodzi
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• opadowe, roztopowe, zatorowe – spowodowane sp³ywem wód deszczowych z wysoczyzny, poprzez cieki na obszarze ¯u³aw,
• wewn¹trzpolderowe – spowodowane nawalnymi opadami i/lub roztopami na obszarach polderowych, przy jednoczesnym niedostatecznym odprowadzeniu wód do cieków.
Wystêpuj¹ce na obszarze ¯u³aw zagro¿enia powodziowe i typy powodzi, mog¹ byæ równie¿ opisane w innym
ujêciu:
• Zagro¿enia i powodzie odmorskie:
– powodzie sztormowe.
• Zagro¿enia i powodzie odl¹dowe:
– opadowo-rozlewne,
– opadowe nawalne,
– opadowe rozlewne polderowe,
– opadowe nawalne polderowe,
– roztopowe,
– zatorowe – lodowe,
– œry¿owe,
– œry¿owo-lodowe.
• Zagro¿enia i powodzie dwukierunkowe mieszane l¹dowo -morskie lub morsko – l¹dowe:
– sztormowo-zatorowe,
– sztormowo-opadowe,
– sztormowo-roztopowe.
• Zagro¿enia i powodzie awaryjne – katastrofy budowli piêtrz¹cych, ale te¿ d³ugotrwa³e przerwy w dostawie pr¹du
do zasilania pompowni:
– awaryjne pojedyncze,
– awaryjne ³añcuchowe.
• Zalewy spowodowane przerwaniem wa³u:
– zalewy planowane,
– zalewy nieplanowane.
Wymienione Ÿród³a zagro¿enia powodziowego posiadaj¹ zró¿nicowan¹ rangê i zasiêg przestrzenny oddzia³ywania, przedstawione w tabeli 6.2.
Tabela 6.2. Ranga zagadnieñ ochrony przeciwpowodziowej w zale¿noœci od stopnia zagro¿enia ¯u³aw
Stopieñ zagro¿enia

ród³o zagro¿enia

Zasiêg zagro¿enia

Poziom I

Koryto wielkiej wody Wis³y

¯u³awy Wilane, Niziny Nadwilañskie

Poziom II

Rzeki i kana³y uk³adów polderowych i terenów
grawitacyjnych

¯u³awy Wielkie, ¯u³awy Gdañskie, ¯u³awy Elbl¹skie,
Nizina Kwidzyñska, Nizina Walichnowska

Zatoka Gdañska

¯u³awy Gdañskie (Miasto Gdañsk)

Zalew Wilany

¯u³awy Wielkie, ¯u³awy Elbl¹skie

Sieæ melioracyjna podstawowa i szczegó³owa

Poldery jednosekcyjne i sekcje polderowe

Skala regionalna
Skala subregionalna

Poziom III

Skala lokalna

ród³o: Kompleksowy, regionalny program ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wis³y (¯u³awy Gdañskie i ¯u³awy Wielkie) od ujcia do
km 845+000 ze szczególnym uwzglêdnieniem miasta Gdañska, pod redakcj¹ dr Cebulaka (Arcadis, Wroc³aw, 1999 r.) zmodyfikowany
przez autorów Programu.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e w przypadku wyst¹pienia specyficznych warunków pogodowych, zagro¿enia powodziowe mog¹ siê kumulowaæ. Wp³yw spiêtrzeñ wiatrowych w Zatoce Gdañskiej powoduje powstanie cofki w g³ównym
korycie Wis³y, siêgaj¹cej nawet do Tczewa, a spiêtrzenia na Zalewie Wiœlanym cofaj¹ wody a¿ do jeziora Druzno.
Na³o¿enie siê spiêtrzeñ wiatrowych z wysokimi przep³ywami lub zatorami lodowymi mo¿e prowadziæ do krytycznych sytuacji powodziowych, podczas gdy ka¿da z tych sytuacji wystêpuj¹ca w innym czasie, nie wywo³uje stanu zagro¿enia.
Pod wzglêdem wyniesienia nad poziom morza, obszar objêty Programem mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce rejony:
• czêœæ depresyjn¹ – o powierzchni 454 km , utrzymywan¹ jako l¹d przez urz¹dzenia hydrotechniczne, która nie
mo¿e istnieæ w tej formie w sposób naturalny i gdzie powódŸ grozi trwa³ym zatopieniem,

56

6. Diagnoza stanu i kierunków rozwoju obszaru objêtego Programem

• czêœæ przydepresyjn¹ (po³o¿ona na wysokoœci 0,0 – 2,0 m n.p.m.) – o powierzchni 690 km ; tereny te mog¹ funkcjonowaæ w formie l¹du w sposób naturalny, ale pod warunkiem skutecznej ochrony przeciwpowodziowej,
• wy¿sz¹ czêœæ delty (po³o¿on¹ powy¿ej 2,0 m n.p.m.) – obejmuj¹c¹ 526 km , gdzie mog¹ wyst¹piæ czasowo stosunkowo niewielkie zjawiska powodziowe,
• kompleks jeziora Druzno – o powierzchni 30 km ,
• pozosta³a czêœæ obszaru przylegaj¹cego i oddzia³ywuj¹cego na obszar ¯u³aw – o powierzchni 450 km .
Istotn¹ cech¹ charakteryzuj¹c¹ powodzie wystêpuj¹ce w terenach depresyjnych jest stagnacja wód wezbraniowych, które po przerwaniu wa³ów przeciwpowodziowych nie wracaj¹ do koryta rzeki po przejœciu fali powodziowej. Czêœæ wody mo¿e odp³yn¹æ grawitacyjnie do Zatoki Gdañskiej lub Zalewu Wiœlanego, pozosta³a czêœæ wody
z polderów depresyjnych musi zostaæ odprowadzona za pomoc¹ stacji pomp.
Powodziami zagro¿one s¹ tak¿e odcinki dróg krajowych i wojewódzkich oraz linie kolejowe prowadz¹ce
z Trójmiasta na po³udnie i wschód Polski.
Najwiêksze zagro¿enie powodziowe dla Delty Wis³y wystêpuje od strony Wis³y. G³ównym czynnikiem zabezpieczaj¹cym ten obszar przed wodami wiœlanymi jest dro¿noœæ g³ównego ujœcia (Przekopu) rzeki Wis³y do Zatoki
Gdañskiej. Ujœcie Wis³y wyp³yca siê w wyniku akumulacji osadów niesionych przez rzekê.
Podkreœlenia wymagaj¹ problemy zwi¹zane z g³êbokoœci¹ ujœciowego odcinka Wis³y oraz przeprowadzaniem
akcji lodo³amania. Podczas pochodu lodów korytem Wis³y kra lodowa osadza siê na wyp³yceniach sto¿ka akumulacyjnego. Jednoczeœnie, dominuj¹ce w regionie wiatry zachodnie spychaj¹ krê z obszaru Zatoki Gdañskiej w rejon
ujœcia rzeki. Powstaj¹ce zatory lodowe, które mo¿na zlikwidowaæ w zasadzie jedynie poprzez lodo³amanie, stwarzaj¹
powa¿ne zagro¿enie dla ¯u³aw. Dlatego, zapewnienie odpowiedniej g³êbokoœci dla przeprowadzenia akcji
lodo³amania oraz utrzymanie sprawnej floty lodo³amaczy stanowi jeden z warunków ochrony przeciwpowodziowej
regionu w okresie zimowo-wiosennym.
Ryzyko powodzi od Zalewu Wiœlanego przenoszone jest w g³¹b ¯u³aw Elbl¹skich i Wielkich poprzez ujœciowe
odcinki rzek i kana³ów wpadaj¹cych do Zalewu (rzeki Elbl¹g, Nogatu, Cieplicówki, Szkarpawy). Zagro¿enia od Zalewu
Wiœlanego obejmuj¹ znaczne obszary, poniewa¿ dotycz¹ nie tylko polderów bezpoœrednio s¹siaduj¹cych z akwenem, ale tak¿e le¿¹cych wzd³u¿ cieków bêd¹cych pod jego wp³ywem. Ma to szczególne znaczenie dla Elbl¹ga
i ¯u³aw Elbl¹skich, gdy¿ spiêtrzenia wody w Zalewie Wiœlanym, poprzez rzekê Elbl¹g, oddzia³uj¹ na jezioro Druzno.
Na terenie Elbl¹ga mog¹ wyst¹piæ powodzie z ró¿nych kierunków (Zalew Wiœlany, rzeka Elbl¹g, rzeki sp³ywaj¹ce
z Wysoczyzny Elbl¹skiej), powstaj¹ce równoczeœnie pod wp³ywem zró¿nicowanych czynników (sztormów na
Zalewie, cofki z jez. Druzno, wysokich opadów deszczu lub zimowo-wiosennego topnienia œniegu).
Innym typem zagro¿enia powodziowego, charakterystycznym dla terenów depresyjnych i przydepresyjnych,
s¹ zagro¿enia wewn¹trzpolderowe. Wynikaj¹ one z wyst¹pienia du¿ych (nawalnych) opadów w obrêbie polderu.
Efektywnoœæ ochrony przeciwpowodziowej zale¿y tu od stanu sieci melioracyjnej oraz wydajnoœci i sprawnoœci przepompowni.
Przyczyn¹ powodzi wewn¹trzpolderowej mo¿e byæ awaria stacji pomp lub d³u¿sze przerwy w dostawie energii elektrycznej. Du¿y wp³yw na obni¿enie sprawnoœci systemu wywiera zarastanie roœlinnoœci¹ oraz zamulanie rowów melioracyjnych podstawowych i szczegó³owych. Powodzie wewn¹trzpolderowe nie stanowi¹ du¿ego zagro¿enia dla ¿ycia i trwa³ego mienia cz³owieka, mog¹ natomiast spowodowaæ znaczne straty gospodarcze, szczególnie jeœli
wyst¹pi¹ w okresie wegetacyjnym.

Powodzie historyczne
Powodzie towarzysz¹ cz³owiekowi ju¿ od niepamiêtnych czasów, odk¹d tylko podj¹³ on próby zasiedlenia
dziewiczych terenów, urodzajnych tarasów zalewowych dolin rzecznych, czy p³askich terenów deltowych. Nawiedzany przez czêste powodzie cz³owiek zaczyna broniæ siê przed zalaniem, buduj¹c obwa³owania pojedynczych
zagród, wsi i poszczególnych siedlisk, a¿ w koñcu tworzy ci¹g obwa³owañ odcinaj¹c ca³e niziny.
Kilkusetletni proces osiedlania siê i zagospodarowania ¯u³aw to walka z przyrod¹ wymagaj¹ca szczególnych
umiejêtnoœci oraz ogromnych nak³adów pracy i œrodków.
Powsta³e w wyniku obwa³owañ sztuczne zmiany w uk³adzie hydrograficznym Wis³y spowodowa³y z czasem
przekszta³cenie jej ramion ujœciowych w sztuczne kana³y.
Pierwotne wa³y – ich wadliwy technicznie uk³ad, Ÿle dobrany rozstaw i nieuregulowane postrzêpione ³o¿ysko
samej Wis³y – nie wytrzymywa³y naporu prowadzonych okresowo wielkich iloœci wody.
Sprzyja³o to równie¿ coraz czêstszym tworzeniem siê groŸnych w swych skutkach zatorów lodowych i do powa¿nych uszkodzeñ korpusu wa³ów zagra¿aj¹cych ich bezpieczeñstwu. Niewystarczaj¹ca wysokoœæ pierwotnych
wa³ów by³a przyczyn¹ ich czêstych przerwañ na skutek przelewania siê wody przez koronê lub te¿ wskutek wczeœniejszego podmycia ich korpusu przez zbyt blisko przep³ywaj¹cy nurt Wis³y.

57

„Program ¯u³awski – 2030”

Na ¯u³awach Wiœlanych szczególnie wiek XVIII/XIX obfitowa³ w katastrofalne w swych skutkach powodzie,
powodowane czêstym przerywaniem wa³ów, które zwykle zd¹¿ano naprawiæ bez zmian w ich konstrukcji i bez
dodatkowego wzmocnienia czy zmiany rozstawu przed nastêpnym wiêkszym wezbraniem.
Tabela 6.3. Zestawienie czêstoœci przerwañ walów Wis³y na odcinku pomorskim wraz z jej ujœciowymi ramionami w poszczególnych
stuleciach od XIV do XX wieku (wg J Makowskiego – 1997, uzupe³nione i zmienione przez K. Cebulaka – 2001)
Liczba lat, w których wyst¹pi³y przerwania wa³ów
na Wiœle

Wiek

na
Szkarpawie

na
Nogacie

nie podzielonej

podzielonej

Gdañskiej

XIV

3

2

1

-

2

XV

2

8

2

-

16

XVI

4

11

3

-

3

XVII

-

6

-

6

26

XVIII

10

1

1

9

20

XIX

2

8

4

1

20

XX

-

2

-

-

-

SUMA

21

38

11

16

87

W XIX wieku, spoœród wielkich i czêsto d³ugotrwa³ych wezbrañ prowadz¹cych do katastrofalnych w swych
skutkach powodzi zanotowano kilka (1813; 1816; 1829; 1841; 1844-1846; 1850; 1854; 1855 i 1888 r.), których
skutki wywar³y znacz¹cy wp³yw na podejmowanie dzia³añ technicznych zmierzaj¹cych do poprawy ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw Wiœlanych (tab. 6.3). By³y to w XIX wieku powodzie o skutkach wyj¹tkowo dotkliwych dla gospodarki ca³ych ¯u³aw Wiœlanych, ale w szczególnoœci dla ich mieszkañców. Ka¿da z tych powodzi dotknê³a w swych
skutkach inn¹ czêœæ ¯u³aw ale ka¿da te¿, w czasie jej trwania, stanowi³a zagro¿enie dla ca³ych ¯u³aw Wiœlanych.
• PowódŸ 1813 r.
Pierwsza wielka powódŸ wyst¹pi³a w 1813 r., kiedy podczas wojen Napoleoñskich, w czasie oblê¿enia Gdañska przez Prusaków i Rosjan zosta³y celowo przerwane wa³y wiœlane w okresie przep³ywu wielkiej wody i na kilka lat
zalano ¯u³awy Gdañskie.
• PowódŸ 1829 r.
PowódŸ, która pojawi³a siê w roku 1829 objê³a swym zasiêgiem niziny ca³ej Wis³y Pomorskiej z wyj¹tkiem
¯u³aw Malborskich i Elbl¹skich. Wyst¹pi³a ona po bardzo mroŸnej, d³ugotrwa³ej i obfitej w opady œniegu zimie. Odwil¿ tego roku nastêpowa³a ze znacznym opóŸnieniem, dlatego przebieg roztopów i przybór wód nastêpowa³
wyj¹tkowo gwa³townie.
Na Dolnej Wiœle gruboœæ zwartej pokrywy lodu siêga³a wówczas oko³o 1 metra. Napór kry lodowej w górnym
biegu Wis³y i gwa³towny wzrost sp³ywu z topniej¹cych mas œniegu spowodowa³y bardzo szybki przybór wody w Wiœle,
w wielu miejscach w krótkim czasie osi¹gaj¹cy poziom ówczesnej korony wa³ów. Na ca³ym odcinku przy utrzymuj¹cej siê nadal pokrywie lodowej na Wiœle i Nogacie dosz³o w wielu miejscach do zatorów i zwi¹zanych z tym znacznych spiêtrzeñ wody ponad koronê niektórych odcinków wa³ów. Na odcinku od Torunia do Tczewa wa³y zosta³y
przerwane a¿ w 77 miejscach na ³¹cznej d³ugoœci 7,6 km. Niektóre ich odcinki zosta³y doszczêtnie rozmyte z g³êboko
wyerodowanym pod³o¿em, inne na znacznej d³ugoœci wymaga³y ponownej ca³kowitej rekonstrukcji.
Najtragiczniejszych skutków tej powodzi dozna³ w parê dni póŸniej Gdañsk. W dniu 9 kwietnia, dosz³o do
przerwania wa³u Wis³y w miejscowoœci Ptaszniki i w pobli¿u miejscowoœci Giemlice, na ³¹cznej d³ugoœci 375 m. Ta
najtragiczniejsza w swych skutkach w historii Gdañska powódŸ spowodowa³a zalanie 47 wsi. Pod wod¹ znalaz³o siê
oko³o 340 km2 powierzchni ¯u³aw Gdañskich, które w tym czasie zamieszkiwa³o oko³o 16 700 mieszkañców. Wiêkszoœæ
z nich (oko³o 11 tysiêcy osób) pozosta³a bez dachu nad g³ow¹. Zatopionych zosta³o 6 tysiêcy sztuk byd³a i prawie ca³y
drobny inwentarz. Zniszczeniu uleg³ równie¿ ca³y system odwadniaj¹cy: rowy, kana³y i pompownie.
• PowódŸ 1840 r.
Ciê¿ka klêska powodziowa wyst¹pi³a w 1840 r. w wyniku utworzenia siê zatoru lodowego w rejonie Wiœlinki.
Spiêtrzone wody przerwa³y wtedy pasmo wydm nadbrze¿nych tworz¹c nowe ujœcie zwane dziœ Wis³¹ Œmia³¹. W XIX
wieku wyst¹pi³o jeszcze szereg powodzi zatorowych. W wyniku tego w 1895 r. podjêto decyzjê o wykonaniu przeko-
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pu odcinaj¹c œluzami jednoczeœnie Wis³ê Gdañsk¹1 w Przegalinie, Szkarpawê w Gdañskiej G³owie i Nogat w Bia³ej
Górze. W ten sposób unikniêto dalszych powodzi od koryta Wis³y na ¯u³awach Gdañskich.
• PowódŸ 1855 r.
Szczególna powódŸ w XIX wieku wyst¹pi³a w 1855 r. Ona równie¿ objê³a swoim zasiêgiem niziny ca³ej Wis³y
Pomorskiej z wyj¹tkiem ¯u³aw Gdañskich i Elbl¹skich. Wyst¹pi³a tak¿e po bardzo mroŸnej, d³ugotrwa³ej i obfitej
w opady œniegu zimie, w czasie której Wis³ê pokry³a gruba pokrywa lodowa dochodz¹ca do 90 cm gruboœci, a zaœnie¿one drogi na ¯u³awach Wiœlanych przez wiele tygodni pozostawa³y nieprzejezdne.
Odwil¿ tego roku, podobnie jak w 1829, nastêpowa³a ze znacznym opóŸnieniem (na ¯u³awach Wiœlanych dopiero noc¹ z 26/27 marca), dlatego nale¿a³o siê spodziewaæ, ¿e przebieg roztopów i przybór wód w Wiœle nastêpowaæ bêdzie wyj¹tkowo gwa³townie.
OpóŸniony sp³yw lodu w po³¹czeniu z bardzo wysokimi stanami wody nie oszczêdzi³ ¿adnej niziny nadwiœlañskiej, przerywaj¹c w 77 miejscach (podobnie jak w 1929 r.) obwa³owania Nizin Nadwiœlañskich Wis³y Pomorskiej.
Z wysokoœci zamku w Malborku, jak opisa³ W. Kolberg (1861), „przera¿aj¹cy przedstawia³ siê widok tej niezmiernej
p³aszczyzny zalanej wod¹, na której tylko gdzieniegdzie stercza³y dachy. Na domiar z³ego w dniu 31 marca zaczê³a siê
w Elbl¹gu podnosiæ woda na rzece o tej samej nazwie, a nastêpnie z nadzwyczajnym pêdem poczê³a p³yn¹æ woda w kierunku wstecznym, bry³y lodu z sob¹ unosz¹c. Szczególne to zjawisko biegu rzeki w kierunku odwrotnym, spowodowane zosta³o
znacznym spiêtrzeniem wody w Zalewie Wiœlanym, gdzie lody jeszcze sta³y, podniesione do niezwyk³ej wysokoœci,
nap³ywem z Wis³y i Nogatu zmuszaj¹c nap³ywaj¹c¹ teraz wodê do odwrotu bocznego. Rzeka Elbl¹g i strumienie do niej
wpadaj¹ce, zamieni³y siê na ogromne rzeki p³yn¹ce wstecz, wyst¹pi³y z ³o¿ysk i zala³y obszary gruntów wokó³ Elbl¹ga”.
Po lewej stronie Wis³y 29 marca w 5 miejscach przerwane zosta³o dodatkowo obwa³owanie Niziny Walichnowskiej co spowodowa³o, ¿e ca³¹ nizinê wype³ni³a woda, z której wystawa³y jedynie pojedyncze dachy domów.
• PowódŸ 1888 r.
Kolejna wielka powódŸ XIX wieku wyst¹pi³a wiosn¹ 1888 r., zalaniu uleg³a wówczas Nizina Otorowska, czêœæ
Niziny Œwieckiej ko³o Œwiecia i czêœæ Niziny Sartowsko-Nowskiej naprzeciw Grudzi¹dza. Najtragiczniejsze jednak
skutki tej powodzi wyst¹pi³y na ¯u³awach Elbl¹skich, niejako dla podkreœlenia, ¿e najwiêkszego pogwa³cenia praw
natury (przy sp³ywie wód i lodów) na Dolnej Wiœle dokonano przekopuj¹c Wielk¹ Kêpê tarasu zalewowego ko³o
Bia³ej Góry, przez co sztucznie stworzono niekorzystne, trwa³e po³¹czenie Wis³y i Nogatu. Wskaza³o to tak¿e, co nale¿y uczyniæ, by powróciæ do bezpiecznych naturalnych warunków sp³ywu sprzed 335 lat (odci¹æ Nogat od pochodu
lodów i wielkich wód Wis³y).
• PowódŸ 1945 r.
Koniec II wojny œwiatowej by³ prze³omowym momentem w dziejach ¯u³aw Wiœlanych. Zatopienie ¯u³aw spowodowane przerwaniem wa³ów Wis³y przez cofaj¹ce siê wojska niemieckie objê³o ca³¹ nizinno – depresyjn¹ czêœæ
¯u³aw Gdañskich, ¯u³aw Wielkich i ¯u³aw Elbl¹skich. PowódŸ ta spowodowa³a zalanie i zapiaszczenie oko³o
100 tys. ha ¿yznych gruntów, zniszczenie wiêkszoœci urz¹dzeñ melioracyjnych i technicznych. Osuszenie tych
terenów trwa³o prawie 4 lata.
Kataklizm spowodowa³ utratê l¹du, totalne przekszta³cenie i prawie ca³kowity zanik wczeœniejszych form
osadnictwa, które cz³owiek tworzy³, utrzymywa³ i rozwija³ przez wieki.
Trzeba by³o wielu lat by zosta³ odbudowany polderowy system ¯u³aw i na nowo zasiedliæ obszar nowymi
osadnikami. W wyniku migracji powsta³a luka cywilizacyjna, której skutki widoczne s¹ do dzisiaj.
• PowódŸ 1983 r.
W styczniu 1983 roku dosz³o do rzadko spotykanego przyboru wód Ba³tyku, co w po³¹czeniu z silnym sztormem przy niekorzystnym kierunku wiatru doprowadzi³o do podniesienia siê poziomu wód Zalewu Wiœlanego w rejonie ujœcia Nogatu i rzeki Elbl¹g do rzêdnych odpowiadaj¹cych w przybli¿eniu wodzie 100-letniej. W nocy z 19 na 20
stycznia nast¹pi³o przerwanie Wa³u Pó³nocnego i Wa³u Wschodniego. Powsta³a wyrwa o szerokoœci oko³o 150 m
w Wale Pó³nocnym i szereg mniejszych wyrw w Wale Wschodnim o ³¹cznej szerokoœci oko³o 420 m. Ogólna szerokoœæ przelewu w koñcowej fazie wynosi³a oko³o 570 m. Woda przedostawa³a siê na Wyspê Nowakowsk¹ równie¿
przez koronê wa³u, której rzêdne na obni¿onych odcinkach wynosi³y 6,30–6,40 m. Na szczêœcie nie by³o ofiar
w ludziach, naliczono jedynie 405 sztuk pad³ych zwierz¹t. Ewakuacjê z zalanych terenów prowadzono za pomoc¹
amfibii wojskowych i œmig³owców, przy czym ewakuowano 1258 osób, a tak¿e 3534 sztuk zwierz¹t.
1

Wis³a Gdañska  obecnie zwana Martw¹ Wis³¹, stanowi¹ca jedno z trzech g³ównych ramion ujciowych Wis³y, odciêta po 1840 r. od nurtu
Wis³y na wysokoci P³oni Wielkiej, a w 1895 r. od Przekopu Wis³y na wysokoci Gdañskiej G³owy.
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Wed³ug prowizorycznych obliczeñ, ca³kowita iloœæ wody na polderze przy maksymalnym stanie wynosi³a ca
32 mln m3, z czego ca 14,5 mln m3 odp³ynê³o grawitacyjnie, a pozosta³e 17,5 mln m3 odpompowano. Zalane tereny
w czasie ww. powodzi pokazano na fot. 6.1. i fot. 6.2.

Fot. 6.1. Zdjêcie z Nowakowa – 2 luty 1983 r.
(arch. ¯ZMiUW w Elbl¹gu)

Fot. 6.2. Zdjêcie z Batorowa – 23 stycznia 1983 r.
(arch. ¯ZMiUW w Elbl¹gu)

• PowódŸ 2001 r.
Powa¿ne zagro¿enie powodziowe na ¯u³awach Gdañskich wyst¹pi³o w 2001 r. w wyniku intensywnego opadu deszczu silnie skoncentrowanego na zurbanizowanym obszarze zlewni Kana³u Raduni. Mia³o ono zupe³nie inny
charakter ni¿ poprzednie powodzie.
W 2001 r. w wyniku 80 mm opadu w ci¹gu 4 godzin dop³yw ze wzgórz morenowych spowodowa³ taki
przep³yw w Kanale Raduni, ¿e woda przela³a siê przez jego prawobrze¿ny wa³ i przerwa³a go w 5 miejscach,
powoduj¹c zalanie ni¿ej po³o¿onych dzielnic po prawej stronie Traktu Œw. Wojciecha. Rozmyty ca³kowicie wa³ i zniszczenia pokazano na fot. 6.3. i fot. 6.4.

Fot. 6.3. Ca³kowicie rozmyty wa³ Kana³u Raduni
(arch. RZGW w Gdañsku)

Fot. 6.4. Zniszczenia wzd³u¿ Traktu Œw. Wojciecha
(arch. RZGW w Gdañsku)

• PowódŸ 2009 r.
PowódŸ, która dotknê³a tereny przymorskie w dniach 13-15.X.2009r. by³a typow¹ powodzi¹ sztormow¹.
Przyczyn¹ jej powstania by³ wzrost poziomu wód przybrze¿nych, generowany silnym sztormowym wiatrem dol¹dowym i oddzia³ywuj¹cy na wody przejœciowe.
W okresie bezpoœrednio poprzedzaj¹cym powódŸ, stan wód na rzekach, na terenach objêtych powodzi¹,
uk³ada³ siê w strefie stanów œrednich i niskich, Wis³¹ nie przemieszcza³a siê fala powodziowa, nie wyst¹pi³y roztopy,
a zanotowane opady by³y zbyt s³abe, by spowodowaæ wzrost poziomu wody w rzekach. I tak w Tczewie poziomy
wody wzros³y z 300 cm do 339 cm (stan alarmowy 820 cm).
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Pomimo takich dogodnych uwarunkowañ dla hydrologii œródl¹dowej, powódŸ sztormowa z paŸdziernika
2009 spowodowa³a olbrzymie straty, siêgaj¹ce daleko w g³¹b l¹du na skutek cofki, zaœ na czêœci ¯u³aw doprowadzi³a
do ewakuacji ludnoœci.
Stany alarmowe przekroczone zosta³y na 18 posterunkach wodowskazowych, najwiêcej na stacji Dolna Kêpa
(Nowotki) o 92 cm i Tujsk o 90 cm, zaœ absolutne maksimum na 10 posterunkach, w tym w Nowym Batorowie a¿
o 36 cm. Podczas powodzi na 2 posterunkach poziom wody przekroczy³ poziom wód 200-letnich.
W czasie powodzi ewakuowano 100 osób zamieszkuj¹cych Wyspê Nowakowsk¹. Skutki powodzi odczu³o
kilka miejscowoœci, miêdzy innymi: Nowy Dwór Gdañski, K¹ty Rybackie, Rubno, Elbl¹g i Gdañsk. Zalane tereny
w czasie ww. powodzi pokazano na fot. 6.5. i fot. 6.6.

Fot. 6.5. Obszar zatopiony w miejscowoœci K¹ty Rybackie
(arch. Urz¹d Morski w Gdyni)

Fot. 6.6. Wyrwa w wale przeciwpowodziowym rzeki Kamionki
(arch. ¯ZMiUW w Elbl¹gu))

6.4. Dotychczasowe dzia³ania
Zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy Prawo Wodne, dla potrzeb planowania ochrony przed powodzi¹ dyrektor
RZGW sporz¹dza studium ochrony przeciwpowodziowej, w którym powinny zostaæ wyznaczone obszary wymagaj¹ce ochrony, obszary bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ (s³u¿¹ce przepuszczeniu wód powodziowych) oraz
obszary potencjalnego zagro¿enia powodzi¹. Aktualnie, w ramach prac studialnych powsta³y w tym zakresie dokumentacje wyznaczaj¹ce obszary bezpoœredniego zagro¿enia powodziowego dla wybranych rzek ¿u³awskich: Raduni,
Mot³awy, Martwej Wis³y, Bielawy, Wis³y oraz rzeki Elbl¹g. Bezpoœrednie zagro¿enie powodzi¹ obejmuje strefê
przep³ywu wód powodziowych przez obszary nie chronione wa³ami przeciwpowodziowymi oraz tereny po³o¿one
miêdzy wa³ami a brzegiem rzeki.
Dla obszaru objêtego Programem nie zosta³y opracowane krajowe plany ochrony przeciwpowodziowej oraz
plany ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego. Natomiast zgodnie z Dyrektyw¹ Powodziow¹ oraz bêd¹c¹ jej
konsekwencj¹ zmian¹ Prawa wodnego, do koñca roku 2015 musz¹ zostaæ wykonane plany zarz¹dzania ryzykiem powodziowym, które zast¹pi¹ zapisy o obowi¹zku wykonania planów ochrony przeciwpowodziowej.
Potencjalne zagro¿enie powodzi¹ obejmuje obszary zagro¿one jej powstaniem w przypadku awarii obiektów
ochrony przeciwpowodziowej (wa³ów przeciwpowodziowych, wrót przeciwpowodziowych/przeciwsztormowych,
pompowni, itd.). Charakter ¯u³aw, po³o¿onych na obszarach depresyjnych i przydepresyjnych sprawia, ¿e s¹ one
chronione wa³ami przeciwpowodziowymi. Dlatego nale¿y przypuszczaæ, ¿e w wiêkszoœci stanowi¹ one obszary potencjalnego zagro¿enia powodzi¹. Niemniej, obszary te nie zosta³y dotychczas formalnie wyznaczone w ramach studium ochrony przeciwpowodziowej, gdy¿ nie by³y objête pracami studialnymi, które koncentrowa³y siê na wyznaczeniu zagro¿enia bezpoœredniego.
Pomimo realizacji w ostatniej dekadzie wielu zadañ inwestycyjnych, stopieñ zaawansowania dotychczasowych dzia³añ w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw jest niewystarczaj¹cy. Dotychczasowe dzia³ania mia³y
ograniczony zasiêg i by³y prowadzone w sytuacji niepe³nej koordynacji miêdzy podmiotami zarz¹dzaj¹cymi wodami
powierzchniowymi ¯u³aw.
W latach 2003-2007 wydatkowano kwotê ponad 160 mln z³ na:
• odbudowê wa³ów przeciwpowodziowych na rzekach i kana³ach (Bielawa, Mot³awa, Czarna £acha, Radunia,
Wis³a, Kana³ Rycerski, Dzierzgoñ, Martwa Wis³a, Tuga, Kana³ M³yñski, Kana³ Juranda, Op³yw Mot³awy, Szkarpawa, Tyna Dolna i Górna, Balewka, jezioro Druzno),
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• regulacjê rzek i kana³ów (W¹ska, Kumiela, Balewka, Bauda, Potok Kwietniewo, Cyganówka, Kana³ Juranda, Kana³
Pepliñski, Kana³ M³yñski, Potok Oruñski, Potok Borkowski, kana³y R-1, R-2, R-6, R-8),
• odbudowê i modernizacjê urz¹dzeñ hydrotechnicznych (m.in. remonty wrót na Kanale Œledziowym, Rozwójce
i wêŸle wodnym Rybaki, przebudowê i modernizacjê stacji pomp oraz likwidacjê kilku stacji pomp),
• wybudowanie 4 zbiorników retencyjnych w obrêbie Gdañskiego Wêz³a Wodnego oraz zrzutów wód z Kana³u Raduni do Raduni i Op³ywu Mot³awy.
Od pocz¹tku pierwszej dekady XXI wieku prowadzone s¹ prace planistyczne, których celem jest przygotowanie i wdro¿enie kompleksowego programu s³u¿¹cego zrównowa¿onemu rozwojowi ¯u³aw Wiœlanych, obejmuj¹cego
tak¿e problematykê zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Pomimo wielokrotnych deklaracji politycznych ze strony w³adz samorz¹dowych i administracji rz¹dowej województwa pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego oraz innych
podmiotów administracji pañstwowej, dzia³ania te dotychczas w wiêkszoœci nie wysz³y poza sferê projektów, mimo
niepodwa¿alnej potrzeby przyœpieszenia realizacji zaplanowanych dzia³añ. Podstawowe dokumenty zawieraj¹ce
efekty tych dzia³añ planistycznych to: Program poprawy podstawowego systemu ochrony przeciwpowodziowej na
¯u³awach Wiœlanych w latach 2003-2010 oraz Program dla ¯u³aw 2007-2013. Pomimo up³ywu wiêkszoœci czasu
przewidzianego na wdro¿enie ustaleñ tych dokumentów, przewa¿aj¹ca czêœæ zawartych w nich wskazañ nie zosta³a
zrealizowana.

Program Poprawy podstawowego systemu ochrony przeciwpowodziowej na ¯u³awach Wiœlanych
w latach 2003–2010 (2002)
Program jest wynikiem wspó³pracy urzêdów wojewódzkich i marsza³kowskich województw pomorskiego oraz
warmiñsko-mazurskiego i zosta³ sygnowany przez wojewodów i marsza³ków obu regionów. Jedna z g³ównych tez dokumentu zak³ada, i¿ skutecznoœæ os³ony przeciwpowodziowej ¯u³aw Wiœlanych stanowi o bezpiecznej egzystencji
zamieszkuj¹cej tu ludnoœci, a tak¿e maj¹tku trwa³ego miast, wsi i zak³adów przemys³owych usytuowanych na
¯u³awach. Program zawiera charakterystykê urz¹dzeñ ochrony przeciwpowodziowej, przebiegu powodzi w 2001 r.
i koncepcjê modernizacji podstawowego systemu ochrony przeciwpowodziowej oraz potrzeb jego konserwacji i eksploatacji.
Wed³ug przedstawionej diagnozy stanu urz¹dzeñ os³ony przeciwpowodziowej, w ró¿nych ich grupach potrzeby modernizacyjne wynosz¹ od oko³o 1/4 do 2/3 ich d³ugoœci lub liczby. Modernizacji wymagaj¹ m.in. liczne budowle hydrotechniczne, w szczególnoœci wrota sztormowe i jazy rozrz¹dowe. Podkreœliæ nale¿y, ¿e budowle te charakteryzuj¹ siê równie¿ du¿¹ wartoœci¹ historyczn¹ i kulturow¹.
Znaczna czêœæ urz¹dzeñ i budowli wodnych zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpowodziow¹ regionu zosta³a uszkodzona podczas powodzi w lipcu 2001 roku. W wyniku nawalnych opadów w rejonie wysoczyzny oraz utrudnionego odp³ywu wód spowodowanego spiêtrzeniem sztormowym w ujœciowych odcinkach rzek wyst¹pi³a powódŸ, która
spowodowa³a straty szacowane na 498 mln z³, w tym na ¯u³awach – 308 mln z³. Obok budowli i urz¹dzeñ os³ony
przeciwpowodziowej, uszkodzeniu uleg³y drogi, mosty, budynki mieszkalne. Jest to kwota wy¿sza ni¿ potrzeby finansowe w zakresie inwestycji i utrzymania urz¹dzeñ melioracji wodnych podstawowych na ¯u³awach w czêœci dotycz¹cej województwa pomorskiego w okresie 2003–2010, które – wed³ug programu z 2002 r. – wynosi³y ³¹cznie
211 476 tys. z³. Natomiast nak³ady finansowe na utrzymanie i eksploatacjê urz¹dzeñ os³ony przeciwpowodziowej
w tym okresie oszacowano na 145 960 tys. z³. Nale¿y podkreœliæ, ¿e w 2002 r. œrodki finansowe przyznane na ten cel
zabezpiecza³y potrzeby: na terenie województwa pomorskiego – w 34,2%, a na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego – w 44,3%. W programie podkreœlono, ¿e utrzymanie nak³adów finansowych na dotychczasowym,
niedostatecznym poziomie (pozwalaj¹cych na pokrycie 27,4% potrzeb) skutkowaæ bêdzie postêpuj¹c¹ dekapitalizacj¹ urz¹dzeñ os³ony przeciwpowodziowej, a w konsekwencji wzrostem zagro¿enia powodzi¹ nawet przy wzglêdnie niedu¿ych wezbraniach.
Autorzy dokumentu zaproponowali przyjêcie wieloletniego programu odrêbn¹ ustaw¹, na mocy ustawy o finansach publicznych, co nie zosta³o wprowadzone w ¿ycie.

Program dla ¯u³aw 2007–2013 (2005)
Projekt Programu dla ¯u³aw 2007–2013, zosta³ przygotowany przez Marsza³ków województwa pomorskiego
i warmiñsko-mazurskiego, jako jeden z programów s³u¿¹cych realizacji celów Narodowego Planu Rozwoju
2007–2013, w okresie zwi¹zanym z programowaniem finansów w Unii Europejskiej. Pomimo, i¿ podstawow¹
przes³ank¹ opracowania programu jest ochrona mieszkañców ¯u³aw Wiœlanych i ich mienia przed powodzi¹, zawiera on znacznie szerszy zestaw celów, odnosz¹cych siê do sfery gospodarczej, spo³ecznej i przyrodniczej. Strategiczny
bilans obszaru ¯u³aw Wiœlanych, sporz¹dzony przy zastosowaniu analizy SWOT, stanowi³ podstawê dla okreœlenia
celów i priorytetów programu.
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Cel nadrzêdny sformu³owano jako „równowa¿enie rozwoju ¯u³aw poprzez poprawê bezpieczeñstwa powodziowego oraz wzrost jakoœci ¿ycia mieszkañców”. Jego realizacji s³u¿y okreœlenie 4 celów g³ównych a w ich ramach
15 priorytetów. Cele g³ówne obejmuj¹:
1. Tworzenie warunków trwa³ego bezpieczeñstwa powodziowego.
2. Zainicjowanie i utrwalanie procesów równowa¿enia rozwoju spo³ecznego i gospodarczego ¯u³aw.
3. Rewitalizacja przestrzeni spo³ecznej, kulturowej i przyrodniczej ¯u³aw.
4. Zdynamizowanie procesów równowa¿enia rozwoju ¯u³aw.
Priorytet okreœlony w ramach pierwszego z tych celów dotyczy „przebudowy i modernizacji systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego przy uwzglêdnieniu potrzeb osadnictwa i gospodarki”. Mia³ on obejmowaæ takie
dzia³ania jak: udro¿nienie delty Wis³y dla przeprowadzenia wielkiej wody, modernizacja istniej¹cych obiektów
hydrotechnicznych, odtworzenie floty lodo³amaczy, odbudowa i modernizacja wa³ów przeciwpowodziowych, budowa i modernizacja stacji pomp, melioracje szczegó³owe oraz prace regulacyjne na rzekach i kana³ach. Jest on bezpoœrednio zbie¿ny z celami niniejszego Programu, ale tak¿e znaczna czêœæ pozosta³ych priorytetów zosta³a wykorzystana w trakcie formu³owania wskazañ bie¿¹cego dokumentu.
Omawiany projekt programu wskazywa³ ogólnie zewnêtrzne Ÿród³a finansowania jego dzia³añ, jednak nie
okreœla³ wielkoœci œrodków koniecznych do ich realizacji. Mia³y one pochodziæ z bud¿etu pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego, Unii Europejskiej, œrodków prywatnych i innych. Zarysowany zosta³ tak¿e system wdra¿ana
i monitorowania programu, jednak nie sformu³owano konkretnych metod tego monitorowania. Program zatrzyma³
siê na etapie projektowania i nie zosta³ zatwierdzony do realizacji przez samorz¹dy województw.

Koncepcja programowo-przestrzenna Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego
¯u³aw – Etap I (2008)
G³ównym celem Koncepcji programowo-przestrzennej opracowanej przez konsorcjum firm na Zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, by³o okreœlenie zakresu niezbêdnych dzia³añ inwestycyjnych koniecznych do zabezpieczenia przed zagro¿eniami powodziowymi terytorium ¯u³aw Wiœlanych oraz
przygotowanie zadañ do dofinansowania w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko. Koncepcja
programowo-przestrzenna by³a jednym z istotnych elementów, które da³y podstawê do wyboru zadañ maj¹cych stanowiæ Etap I realizacji Programu. Dok³adniejszy opis I Etapu Programu zawarto w rozdziale 13.

6.5. Stan i potrzeby w zakresie ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw
Os³ona przeciwpowodziowa jest kluczowym elementem warunkuj¹cym prawid³owe funkcjonowanie ¯u³aw.
G³ówne wêz³y systemu ochrony przeciwpowodziowej na tym terenie powi¹zane s¹ z nastêpuj¹cymi elementami sieci
hydrograficznej:
• Gdañskim Wêz³em Wodnym,
• Wis³¹,
• Zalewem Wiœlanym,
• systemem polderów i g³ównych cieków odwadniaj¹cych.

Gdañski Wêze³ Wodny
Gdañski Wêze³ Wodny (GWW) stanowi system cieków po³¹czonych ze sob¹ zarówno w sposób naturalny, jak
i w wyniku wieloletnich zabiegów technicznych oraz dzia³alnoœci cz³owieka. Powa¿nym zagro¿eniem dla GWW s¹
intensywne opady na terenie Gdañska, szczególnie w obrêbie wysoczyzn morenowych i zlewni Kana³u Raduni. Warto zauwa¿yæ, ¿e intensywne opady na zurbanizowanej czêœci wysoczyzny przyczyni³y siê do wyst¹pienia tak zwanej
powodzi oruñskiej w 2001 r. Zwarta zabudowa tej zlewni jest kontynuowana, co wymusza budowê kolejnych zbiorników. W³adze Miasta Gdañska opracowa³y koncepcjê odwodnienia dzielnic po³o¿onych na tzw. górnym tarasie,
powy¿ej Kana³u Raduni. Sukcesywnie, w miarê postêpuj¹cej zabudowy, realizowane s¹ zbiorniki retencyjne celem
z³agodzenia odp³ywu wód opadowych do Kana³u Raduni i cieków naturalnych. W rejonie GWW mo¿liwe jest równie¿ wyst¹pienie zagro¿enia powodziowego spowodowanego spiêtrzeniami wiatrowymi w Zatoce Gdañskiej, poprzez Martw¹ Wis³ê, oraz zagro¿enia wewn¹trzpolderowego w przypadku opadów deszczu lub intensywnego tajania
œniegu, jak to mia³o miejsce wiosn¹ 2005 r. w zlewni Raduni.

Wis³a
Powodzie od g³ównego koryta Wis³y stanowi¹ zagro¿enie dla ¯u³aw Gdañskich znajduj¹cych siê na lewym
brzegu rzeki i ¯u³aw Wielkich z Ebl¹skimi – po³o¿onych wzd³u¿ brzegu prawego. W zwi¹zku z uwarunkowaniami
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hydrograficznymi, przyczyny wyst¹pienia zagro¿eñ powodziowych zwi¹zanych z korytem rzeki mo¿na sklasyfikowaæ
nastêpuj¹co:
• wyst¹pienie przep³ywów przekraczaj¹cych przepustowoœæ koryta zasadniczego i terenów miêdzywala, w wyniku
którego nastêpuje przelanie siê wody ponad koron¹ wa³u, jego rozmycie i w konsekwencji zalanie terenu na zawalu,
• spiêtrzenie sztormowe w ujœciowym odcinku rzeki, spowodowane wysokim stanem wody w Zatoce Gdañskiej,
spowodowane wiatrami z sektora pó³nocnego,
• powstanie zatoru lodowego, powoduj¹cego spiêtrzenie wody powy¿ej korony wa³u, przelanie siê wody przez
wa³, jego rozmycie i zalanie terenu na zawalu,
• awaria wa³u, w wyniku utrzymuj¹cego siê przez d³u¿szy czas wysokiego stanu wody,
• klêski ¿ywio³owe.

Mapa 6.6. System przeciwpowodziowy i melioracji Delty Wis³y

Poniewa¿ wa³y przeciwpowodziowe s¹ kluczowym elementem os³ony przeciwpowodziowej ¯u³aw, g³ównym
zagro¿eniem powodziowym dla ¯u³aw Gdañskich i ¯u³aw Wielkich jest ich przerwanie. Aby nie dopuœciæ do takiej
sytuacji, konieczne jest zapewnienie przep³ywu wody œredniej i wielkiej przez nale¿yte utrzymanie ostróg i innych
budowli regulacyjnych. Utrzymanie odpowiednich g³êbokoœci w zasadniczym korycie Wis³y jest warunkiem dobrego
funkcjonowania lodo³amaczy. Utrzymanie w nale¿ytym stanie technicznym ujœciowego odcinka Wis³y, tam gdzie
tworzy siê sto¿ek nasypowy, jest mo¿liwe poprzez zapewnienie odpowiedniej d³ugoœci kierownic po obu stronach
koryta. Ukszta³towanie sto¿ka i jego zmiany s¹ zale¿ne od przep³ywu w rzece oraz stanów wody w Zatoce Gdañskiej.
Czynnikiem bardzo istotnym dla utrzymania wa³ów przeciwpowodziowych w dobrym stanie technicznym jest
nale¿yte bie¿¹ce utrzymanie terenów w miêdzywalu oraz zabezpieczenie podnó¿a wa³ów i ich skarp odwodnych
przed niszcz¹cym dzia³aniem wody i p³yn¹cej kry lodowej. S³u¿¹ temu miêdzy innymi trawersy usytuowane poprzecznie do wa³u, ze spadkiem w kierunku œrodka koryta i odsuwaj¹ce silny pr¹d wody od podnó¿a wa³ów, powoduj¹ce
tak zwane zal¹dowienie przestrzeni miêdzy trawersami. Zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ Prawo Wodne, tereny miêdzywala powinny byæ regularnie czyszczone z drzew oraz krzewów.
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Wa³y przeciwpowodziowe powinny byæ odporne na utrzymywanie siê wysokiego poziomu wody przez okreœlony czas, jak równie¿ na rozmycie w przypadku przelania siê wody przez koronê wa³u. Dlatego te¿ nale¿y zapewniæ
odpowiedni¹ wysokoœæ obwa³owañ oraz odpowiednie utrzymanie korony wa³u i skarpy odrzecznej.
PowódŸ sztormowa lub podpiêtrzenie wód Zatoki Gdañskiej, bez wyst¹pienia warunków powodziowych na
samej Wiœle, nie wywo³uj¹ wiêkszych przyrostów stanów wody na Dolnej Wiœle (w obrêbie ¯u³aw). Dopiero na³o¿enie siê niekorzystnych warunków mo¿e powodowaæ powa¿ne zagro¿enie powodziowe w tym rejonie – czyli sp³yw
wód wezbraniowych Wis³¹, przy jednoczesnym spiêtrzeniu wód Zatoki Gdañskiej w wyniku sztormu i zatarasowaniu
ujœcia Wis³y przez lód. Ujœciowy odcinek Wis³y jest szczególnie nara¿ony na zaburzenia odp³ywu w okresie wystêpowania zjawisk lodowych. Wynika to z ró¿nych warunków formowania siê fal powodziowych/wezbraniowych na górnej i œrodkowej Wiœle i wczeœniejszego zaniku zjawisk lodowych na tych odcinkach w porównaniu z dolnym
odcinkiem Wis³y. Najbardziej niebezpieczne s¹ sytuacje, gdy sp³ywaj¹ca Wis³¹ kra tworzy zatory lodowe. Obserwuje
siê wówczas d³ugotrwa³e utrzymywanie siê wysokiego stanu wód w odcinku ujœciowym Wis³y. W tym przypadku efektywne od lat s¹ akcje lodo³amania.
Obszar ¯u³aw (bez ca³ej delty Wis³y) chroniony wa³ami zajmuje powierzchniê ok. 135 tys. ha, natomiast
obszar odwadniany mechanicznie ma powierzchniê oko³o 120 tys. ha. Równie¿ urz¹dzenia melioracyjne spe³niaj¹
rolê urz¹dzeñ przeciwpowodziowych.

Zalew Wiœlany
Zalew Wiœlany stanowi po Wiœle i jej ujœciu drugie pod wzglêdem skali Ÿród³o zagro¿enia powodziowego.
Mo¿e one powstawaæ w wyniku spiêtrzeñ wiatrowych, które powoduj¹ podwy¿szenie stanów wody w ujœciowych
odcinkach rzek uchodz¹cych do Zalewu. Zabezpieczeniem przed tymi zagro¿eniami s¹ obwa³owania terenów przylegaj¹cych do Zalewu oraz obwa³owanie ujœciowych odcinków rzek.
Jezioro Druzno, wraz z Zalewem Wiœlanym – poprzez rzekê Elbl¹g i Kana³ Jagielloñski z Nogatem – tworz¹
swoisty system naczyñ po³¹czonych. W warunkach braku wezbrañ sztormowych na Zalewie Wiœlanym, stany wody
w jeziorze zdeterminowane s¹ przez zasilanie dop³ywem z jego zlewni. Wody odp³ywaj¹ce ze zlewni powoduj¹
wzrost stanu wód jeziora, który wywo³uje ró¿nicê poziomów miêdzy Zalewem a jeziorem i odp³yw wody do Zalewu.
W konsekwencji wytwarza siê stan równowagi, w którym iloœæ wody dop³ywaj¹cej równa jest iloœci wody
odp³ywaj¹cej. Stan ten mo¿e ulec zaburzeniu w przypadku cofania siê wód z zalewu do jeziora, wywo³anego spiêtrzeniami wiatrowymi.

Obszar wewnêtrzny ¯u³aw
Podstawowym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym polderów zlokalizowanych na terenie ¯u³aw Gdañskich jest nale¿yte obwa³owanie cieków p³yn¹cych po tym terenie. Drugim istotnym elementem jest zapewnienie
dobrego funkcjonowania pompowni odprowadzaj¹cych wody opadowe z obszarów polderowych do koryta rzeki.
Wa¿ne jest równie¿ prawid³owe funkcjonowanie wrót przeciwsztormowych.
Na terenie ¯u³aw wystêpuj¹ dwa systemy odwadniania wzajemnie siê uzupe³niaj¹ce: grawitacyjny i polderowy. Pierwszy odwadnia obszary wy¿ej po³o¿one i oparty jest na samoregulacji przep³ywów. Drugi – w sk³ad którego
wchodz¹ pompownie, kana³y i rowy – oparty jest na odwodnieniu mechanicznym za pomoc¹ pomp. Zestawienie powierzchni odwadnianych mechanicznie i grawitacyjnie przedstawiono w tabeli 6.4.
Tabela 6.4. Zestawienie obszarów na ¯u³awach odwadnianych mechanicznie i grawitacyjnie
Geomorfologiczny i hydrologiczny
(w aspekcie przeciwpowodziowym i melioracji wodnej)

Podzia³y

powierzchnia odwadniana
Region

mechanicznie

grawitacyjnie

ogó³em

[ha]

%

pompownie

[ha]

%

[ha]

%

¯u³awy Gdañskie

26 328

22

28

12 802

25

39 130

23

¯u³awy Wielkie

57 472

48

12

25 648

51

83 120

49

¯u³awy Elbl¹skie

36 160

30

65

11 970

24

48 130

28

119 960

70

105

50 420

30

170 380

100

Ogó³em

Uwaga:
1. tabela obejmuje obszary w administracji Wojewódzkich Zarz¹dów Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych woj. pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego,
2. tabela nie obejmuje ca³ego obszaru Delty Wis³y,
3. tabela nie obejmuje obszaru miêdzywali rzek.

ród³o: Kompleksowy regionalny program ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wis³y (¯u³awy Gdañskie i ¯u³awy Wielkie) ze szczególnym
uwzglêdnieniem miasta Gdañska, Arkadis Ekokonrem, 1999.
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¯u³awy stanowi¹ obszar koncentruj¹cy wody sp³ywaj¹ce z Wysoczyzny Elbl¹skiej oraz Pojezierzy: Kaszubskiego,
Starogardzkiego i I³awskiego m.in. takimi ciekami jak: Mot³awa i Radunia, Liwa, Elbl¹g, W¹ska. Od warunków
hydrologicznych w ich zlewniach czêœciowo zale¿y poziom zagro¿enia powodziowego ¯u³aw. Dlatego te¿, czêœæ
dzia³añ niezbêdnych dla uzyskania zmniejszenie tego zagro¿enia bêdzie musia³o zostaæ zrealizowane w czêœciach
zlewni tych cieków wykraczaj¹cych poza obszar ¿u³awski. Dotyczy to w szczególnoœci regulacji cieków oraz budowy
zbiorników retencyjnych oraz wprowadzania instrumentów planistycznych, redukuj¹cych ryzyko powodziowe.
Osi¹ sieci hydrograficznej wnêtrza ¯u³aw Wielkich jest Szkarpawa, do której uchodz¹: Kana³ Linawy, Tuga-Œwiêta i Kana³ Panieñski. W pó³nocnej czêœci ¯u³aw Wielkich, na obszarze zajmuj¹cym 10 245 ha, po³o¿onym miêdzy rzek¹ Szkarpaw¹, a pasem zalesionych wydm nadmorskich Mierzei Wiœlanej, znajduj¹ siê poldery odwadniane
za pomoc¹ stacji pomp.
Zabezpieczenie wewnêtrzne ¯u³aw Wielkich powinno byæ skierowane przede wszystkim na zapewnienie odwodnienia terenów poprzez sieæ rzek i kana³ów melioracji podstawowej. Cieki te powinny byæ nale¿ycie udro¿nione,
a udro¿nienie to zaprojektowane na odpowiedni przep³yw. System melioracji szczegó³owych le¿y w gestii u¿ytkowników terenu.
Przeciwdzia³anie zagro¿eniom powodziowym powstaj¹cym wewn¹trz obszaru ¯u³aw Elbl¹skich, opiera siê
przede wszystkim na odpowiednim ukszta³towaniu obwa³owañ oraz dobrze funkcjonuj¹cym systemie prognoz opadów i wysokich stanów wody.
Cieki sp³ywaj¹ce z Wysoczyzny Elbl¹skiej w granicach obszarów depresyjnych i przydepresyjnych prowadz¹
wodê w obwa³owaniach. Cieki te, ze wzglêdu na swój re¿im hydrologiczny, s¹ podobne do potoków górskich – po
wyst¹pieniu opadu nastêpuje bardzo szybki, lecz krótkotrwa³y przybór wody. Wy¿szy poziom wody w stosunku do
terenów, przez które one przep³ywaj¹, stwarza istotne zagro¿enie powodziowe w okresach roztopów i wzmo¿onych
opadów atmosferycznych.
Ujœciowe odcinki cieków wpadaj¹cych do jeziora Druzno reaguj¹ na zmiany stanów wody w jeziorze. Istotn¹
ich cech¹ jest transport du¿ej iloœci materia³u erozyjnego, który jest akumulowany w jeziorze i miêdzywalu odcinków
ujœciowych. Powoduje to ich wyp³ycenie, a w konsekwencji wzrost poziomu wody. Cieki i kana³y wewn¹trzpolderowe stanowi¹ skomplikowany system wodny. W czêœci z nich (na przyk³ad w Tynie, Fiszewce) woda odp³ywa grawitacyjnie w korytach wzniesionych ponad depresyjny poziom przyleg³ego terenu.

Potrzeby w zakresie infrastruktury powodziowej
Ochrona od powodzi i zagro¿eñ powodziowych o zasiêgu regionalnym, subregionalnym oraz lokalnym, wymaga podjêcia zró¿nicowanych, przedstawionych poni¿ej dzia³añ, uzale¿nionych od poziomu zagro¿enia:
Poziom I – ochrona od powodzi i zatopienia od Wis³y:
• Zwiêkszenie bezpieczeñstwa wa³ów wiœlanych:
– odbudowa wa³ów.
• Zmniejszenie zagro¿eñ powodziowych:
• odbudowa budowli regulacyjnych na wielk¹ wodê (miêdzywale),
• odbudowa budowli regulacyjnych na œredni¹ wodê na odcinkach przywa³owych,
• zapewnienie dro¿noœci ujœcia Wis³y (sto¿ek akumulacyjny),
• utrzymanie i usprawnienie prowadzenia akcji lodo³amania (flotylla lodo³amaczy).
Poziom II – ochrona od zagro¿eñ wewnêtrznych (zlewni rzek i kana³ów):
• Zwiêkszenie bezpieczeñstwa polderów (wa³y wewnêtrzne).
• Zmniejszenie zagro¿eñ powodziowych:
– kana³y ulgi (np. K³odawa – Bielawa),
– porz¹dkowanie koryta wielkiej wody Mot³awy i Raduni,
– wy³¹czenie z eksploatacji polderu(ów) wokó³ jeziora Druzno,
– budowa zbiorników retencyjnych,
– wykonanie zrzutów z Kana³u Raduni.
Poziom III – ochrona od zagro¿eñ o charakterze lokalnym:
• Zwiêkszenie bezpieczeñstwa polderów:
– utrzymanie i konserwacja sieci melioracyjnej,
– przebudowa pompowni.
Dzia³ania techniczno-organizacyjne:
• system monitorowania i ostrzegania o zagro¿eniu katastrof¹ wa³ów wiœlanych,
• os³ona hydrologiczno-meteorologiczna (os³ona hydrologiczna na Wiœle, os³ona meteorologiczna dla polderów),
• miêdzywale.
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Poziom I posiada kluczowe znaczenie, poniewa¿ dotyczy zabezpieczenia przed powodzi¹ katastrofaln¹ i zatopieniem l¹du.
Szacuje siê – w œwietle danych przedstawionych w tabeli 6.5 – ¿e potrzeby w zakresie modernizacji infrastruktury powodziowej s¹ du¿e, a modernizacji na ¯u³awach wymaga w obrêbie województwa pomorskiego: 8%
d³ugoœci rzek i potoków (blisko 39 km), 41% d³ugoœci kana³ów (488 km), 33 % wa³ów przeciwpowodziowych
(o ³¹cznej d³ugoœci 271 km), 33 % stacji pomp (20 obiektów) i 1/5 budowli hydrotechnicznych (253 obiekty). W województwie warmiñsko-mazurskim odbudowy i modernizacji wymaga 223 km (53%) rzek i potoków, 94 km kana³ów
(22%), 134 km wa³ów przeciwpowodziowych (37%), po³owa stacji pomp (59 sztuk) oraz 27% (72 obiekty) pozosta³ych budowli hydrotechnicznych.
Charakterystykê iloœciow¹ i ocenê stanu utrzymania urz¹dzeñ melioracyjnych i ochrony przeciwpowodziowej
na obszarze ¯u³aw Wiœlanych przedstawia tabela 6.5.
Tabela 6.5. Wykaz i ocena stanu obiektów systemu ochrony przeciwpowodziowej zlokalizowanych w obrêbie ¯u³aw w I po³owie
2009 roku
Rodzaj obiektu /
Województwo

Wymagaj¹ce przebudowy Wymagaj¹ce przebudowy
lub odbudowy
lub odbudowy
(d³ugoœæ/iloœæ)
(%)

Stan ewidencyjny

Jednostka

1030,6

km

487,7

41

420,2

km

93,9

22

1450,8

km

581,6

36

Pomorskie

501,1

km

38,7

8

Warmiñsko-Mazurskie

422,2

km

223,0

53

Suma

923,3

km

261,7

28

824,8

km

271,2

33

Kana³y

Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie
Suma
Rzeki i potoki

Wa³y przeciwpowodziowe

Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie

361,0

km

134,2

37

1185,8

km

405,2

34

Pomorskie

61

szt.

20

33

Warmiñsko-Mazurskie

57

szt.

39

68

118

szt.

59

50

1258

szt.

253

20

265

szt.

72

27

1523

szt.

325

21

Suma
Stacje pomp

Suma
Budowle hydrotechniczne

Pomorskie
Warmiñsko-Mazurskie
Suma

ród³o: informacje przekazane przez Beneficjentów Programu.

6.6. Synteza diagnozy – analiza SWOT
Na skuteczne prowadzenie ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw wp³yw ma szereg czynników, których czêœæ
zosta³a omówiona w poprzednich czêœciach niniejszego rozdzia³u. Jego podsumowanie stanowi syntetyczna prezentacja tych czynników, stanowi¹ca efekt analiz SWOT przeprowadzonych z udzia³em spo³ecznym specjalistów
w zakresie problematyki objêtej Programem. W analizie tej wykorzystano rezultaty pracy cz³onków Zespo³u Konsultacyjnego Programu z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2009 r. Ich zadanie polega³o na okreœleniu czynników sprzyjaj¹cych i ograniczaj¹cych prowadzenie ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw. W celu ukazania rezultatów analizy na
tle szerszego zestawu czynników wp³ywaj¹cych na zrównowa¿ony rozwój ¯u³aw, wykorzystano tak¿e rezultaty analiz
SWOT przeprowadzonych w ramach wczeœniej opracowanych dokumentów strategicznych, przede wszystkim „Programu dla ¯u³aw 2007–2013” z 2005 roku.
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Rezultaty analizy SWOT zosta³y przedstawione w tabeli 6.6. Uwzglêdniono w niej aktualnie wystêpuj¹ce
czynniki sprzyjaj¹ce (silne strony) i ograniczaj¹ce (s³abe strony) oraz przewidywane przysz³e czynniki sprzyjaj¹ce
(szanse) i ograniczaj¹ce (zagro¿enia) ochronê przeciwpowodziow¹ i zrównowa¿ony rozwój ¯u³aw. Czynniki zidentyfikowane na posiedzeniu Zespo³u Konsultacyjnego, odnosz¹ce siê bezpoœrednio do ochrony przeciwpowodziowej
¯u³aw, pokazano w polach szarych, natomiast czynniki dotycz¹ce zrównowa¿onego rozwoju ¯u³aw, poœrednio dotycz¹ce bezpieczeñstwa powodziowego, pokazano w polach bia³ych. Dodatkowo podjêto próbê hierarchizacji czynników nale¿¹cych do pierwszej z tych grup, opart¹ na opinii cz³onków Zespo³u Konsultacyjnego (ka¿dy z nich móg³
wskazaæ po dwa najwa¿niejsze jego zdaniem czynniki wœród silnych i s³abych stron oraz szans i zagro¿eñ).
W celu uzyskania wiêkszej przejrzystoœci analizy SWOT, zidentyfikowane czynniki pogrupowano w nastêpuj¹ce kategorie:
• czynniki spo³eczne – dotycz¹ce struktury spo³ecznej ¯u³aw i determinowanych przez ni¹ zachowañ mieszkañców
tego regionu, a tak¿e zasobów kulturowych obszaru,
• czynniki techniczne – obejmuj¹ce w szczególnoœci techniczne przygotowanie do prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw,
• czynniki ekonomiczne – dotycz¹ce finansowych mo¿liwoœci realizacji zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
a tak¿e mo¿liwoœci rozwoju gospodarczego regionu,
• czynniki instytucjonalne i prawne – zwi¹zane z politycznymi i organizacyjnymi uwarunkowaniami realizacji Programu, a tak¿e otoczeniem prawnym (krajowym i miêdzynarodowym) jego wdra¿ania,
• czynniki œrodowiskowe (przyrodnicze) – wynikaj¹ce z istnienia specyficznych zasobów i procesów przyrodniczych wystêpuj¹cych w obrêbie ¯u³aw oraz ich ochrony, która mo¿e kolidowaæ z potrzebami ochrony przeciwpowodziowej.
Nale¿y mieæ na uwadze fakt, ¿e niektóre z czynników wymienionych w tabeli dotycz¹ równoczeœnie kilku
z wy¿ej wymienionych grup, i wówczas zaliczano je do tej grupy, z któr¹ wydaj¹ siê mieæ najsilniejszy zwi¹zek.
Tabela 6.6. Analiza SWOT. Czynniki sprzyjaj¹ce i ograniczaj¹ce ochronê przeciwpowodziow¹ ¯u³aw na tle innych czynników
warunkuj¹cych zrównowa¿ony rozwój regionu
AKTUALNIE WYSTÊPUJ¥CE CZYNNIKI
Silne strony

Waga

S³abe strony

Waga

Czynniki spo³eczne

Potrzeba ochrony przed powodzi¹

6

wiadomoæ zagro¿enia powodziowego

4

Tradycja regionu, rozumiana zarówno jako walor
wymagaj¹cy ochrony, a tak¿e  jako tradycyjne
u¿ytkowanie terenu

1

Zainteresowanie spo³eczeñstwa problemem ochrony
przed powodzi¹
S³abe zaanga¿owanie spo³ecznoci lokalnej w ochronê regionu
Czynniki techniczne

Rozbudowana infrastruktura techniczna  drogi, koleje,
orodki przemys³owe i sieæ osadnicza oraz walory przyrodnicze powoduj¹ce zwiêkszenie potrzeb ochrony
przeciwpowodziowej

6

Niedostateczna modernizacja zdekapitalizowanego maj¹tku

2

Pogarszaj¹cy siê stan techniczny floty lodo³amaczy

1

Kolizje przestrzenne (np. projektowane inwestycje liniowe
wymagaj¹ przebudowy systemu melioracji)
Brak odpowiednich narzêdzi, jak na przyk³ad narzêdzi informatycznych (modeli komputerowych) lub precyzyjnego systemu
finansowania

Rozwiniêty system os³ony przeciwpowodziowej,
istniej¹ca infrastruktura

2

Aktywna i merytorycznie przygotowana kadra pracuj¹ca
w obszarze ochrony przeciwpowodziowej i melioracji ¯u³aw

Wra¿liwoæ systemu os³ony przeciwpowodziowej na awarie, w tym awarie
systemu melioracyjnego

Bogate dowiadczenia naukowe, gospodarcze i spo³eczne
wynikaj¹ce z wczeniejszych programów rozwoju ¯u³aw

Silne uzale¿nienie od funkcjonowania systemu odwadniaj¹cego

Rozwiniête funkcje osadnicze, przemys³owe i komunikacyjne

Niezadowalaj¹cy stan sieci elektro-energetycznej redniego i niskiego napiêcia
Szybka degradacja i niska nonoæ dróg, wynikaj¹ca ze specyficznych
uwarunkowañ gruntowo-wodnych
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Czynniki ekonomiczne

Mo¿liwoæ dofinansowania realizacji Programu
ze rodków Unii Europejskiej

13

Ograniczone rodki finansowe, w szczególnoci na utrzymanie
i eksploatacjê urz¹dzeñ

9

Wysokie koszty utrzymania obiektów

2

Brak systemu ubezpieczeñ powodziowych
Brak pe³nej partycypacji zainteresowanych stron w kosztach
melioracji
Brak kapita³u lokalnego, ograniczaj¹cy mo¿liwoci modernizowania
istniej¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych
Niewystarczaj¹ce wykorzystanie turystyczne szlaków wodnych
Czynniki instytucjonalne i prawne

1

Istnienie porozumienia rozumianego zarówno jako wola
polityczna rz¹du do prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej, jak i podejmowanie wspólnych inicjatyw,
w których uczestnicz¹ instytucje szczebla regionalnego
i lokalnego, w tym administracja publiczna

Dowiadczenie i gruntowne rozpoznanie problematyki,
opracowana dokumentacja

Brak koordynacji podejmowanych dzia³añ, wynikaj¹cy miêdzy
innymi z du¿ej liczby zainteresowanych instytucji, rozproszenia
kompetencji, np. kompleksowego dzia³ania w utrzymaniu
obiektów ochrony przeciwpowodziowej

6

Brak jednego administratora wód, wynikaj¹cy z rozproszenia
kompetencji w zakresie gospodarowania wodami

3

Ograniczenia wynikaj¹ce z wymagañ na³o¿onych przez dyrektywy
Unii Europejskiej  w szczególnoci dyrektyw: Ptasiej i Siedliskowej

2

Nieuregulowany stan prawny gruntów, w tym niektórych
gruntów i budowli objêtych Programem

1

1

Wspólna polityka w zakresie zagospodarowania i ochrony
obszarów Delty Wis³y w województwie pomorskim i warmiñskomazurskim

Rozproszony system zarz¹dzania  dwa województwa
Wadliwy sposób planowania przestrzennego, szczególnie brak miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego

Czynniki œrodowiskowe (przyrodnicze)

Przyk³ady osi¹gniêcia kompromisu miêdzy wymogami
ochrony przeciwpowodziowej a ochrony przyrody

1

Konflikty miêdzy wymogami ochrony przeciwpowodziowej
a ochrony przyrody

4

Stawianie wymogów ochrony przyrody ponad wymogami
bezpieczeñstwa powodziowego

1

Potrzeba ochrony przyrody
Gêsta sieæ szlaków wodnych

Najwy¿szy w kraju stopieñ zagro¿enia powodziowego

Wysoki potencja³ ró¿norodnoci biologicznej oraz du¿y
udzia³ terenów objêtych ochron¹ przyrody i krajobrazu

Kumulacja zagro¿eñ powodziowych

Wysoka ranga regionu jako wêz³a ekologicznego,
zarówno w skali Europy, jak i kraju

Po³o¿enie na terenach depresyjnych

Wystêpuj¹ce powodzie

Deficyt wody przydatnej do konsumpcji oraz bardzo s³abe wyposa¿enie
gospodarstw w kanalizacjê sanitarn¹

Wysoki ogólny wskanik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Lokalnie z³y stan ekologiczny wód powierzchniowych
oraz morskich wód przybrze¿nych

PRZEWIDYWANE PRZYSZ£E CZYNNIKI
Szanse

Waga

Zagro¿enia

Czynniki spo³eczne

Ochrona rodowiska kulturowego

2

Peryferyzacja regionu

Wzrost wiadomoci zagro¿eñ
Wykorzystanie szans tworzonych przez pañstwo i samorz¹dy
wojewódzkie dla rozwoju ¯u³aw

Postêpuj¹ca degradacja krajobrazu kulturowego

Mo¿liwoæ wykorzystania rodków na rewitalizacjê historycznych
uk³adów osadniczych
Rozwój organizacji pozarz¹dowych
Czynniki techniczne

Informatyzacja: stworzenie narzêdzi umo¿liwiaj¹cych
gromadzenie, analizowanie i przekazywanie danych niezbêdnych dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej

Konflikty przestrzenne  np. przebudowa infrastruktury liniowej
(drogi, koleje)
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Odbudowa systemu os³ony przeciwpowodziowej

Dalsza dekapitalizacja urz¹dzeñ melioracyjnych i os³ony przeciwpowodziowej
Brak niezawodnego systemu zaopatrzenia urz¹dzeñ os³ony powodziowej
w energiê elektryczn¹
Sp³ycanie szlaków wodnych
Czynniki ekonomiczne

Presja na realizacjê zadañ wynikaj¹ca z finansowania
Projektu ze rodków Unii Europejskiej

9

Brak spójnego systemu finansowania, zarówno realizacji
Programu, jak i póniejszej eksploatacji urz¹dzeñ

6

Szeroko rozumiany rozwój regionu, ze szczególnym uwzglêdnieniem szans dla rozwoju turystyki
i aktywizacji gospodarczej

8

Brak rodków finansowych lub niewykorzystanie dostêpnych
funduszy  dotyczy realizacji Programu, jak i póniejszej
eksploatacji i utrzymania urz¹dzeñ

4

Wysoki koszt utrzymania i eksploatacji obiektów ochrony
przeciwpowodziowej

4

Zmiana sposobu u¿ytkowania terenów
Wzrost zainteresowania walorami przyrodniczymi ¯u³aw Delty
Wis³y s³u¿¹cymi agroturystyce i turystyce kwalifikowanej
Czynniki instytucjonalne i prawne

Kompleksowoæ Programu: szeroki zakres zaplanowanych dzia³añ

5

Wspó³praca i dowiadczenie zaanga¿owanych
podmiotów

2

Uwarunkowania wynikaj¹ce z wymagañ na³o¿onych
przez dyrektywy Unii Europejskiej  w szczególnoci
dyrektywê Powodziow¹

1

Polityka rz¹du  zainteresowanie w³adz kwestiami
zwi¹zanymi z ochron¹ przeciwpowodziow¹

Planowanie przestrzenne  zmiana uwarunkowañ funkcjonalno-przestrzennych ochrony przeciwpowodziowej

3

Zaniechanie wszelkich dzia³añ w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

3

Niestabilnoæ polityki rz¹du

1

Brak dowiadczenia w realizacji podobnych programów

1

Brak koordynacji podejmowanych dzia³añ, wynikaj¹cy z du¿ej
liczby zaanga¿owanych podmiotów
Zintegrowane zarz¹dzanie (wspó³praca samorz¹dów z administracj¹ rz¹dow¹) w realizacji celów równowa¿enia rozwoju

Ma³o aktywna polityka pañstwa wobec ¯u³aw

Stworzenie jednego wspólnego orodka dyspozycyjnego
w systemie zarz¹dzania

Niedostateczne uwzglêdnianie problemów ¯u³aw i Powila w polityce
regionalnej pañstwa

W³¹czenie ¯u³aw do krajowych i regionalnych programów
inwestycyjnych
Zaliczenie do obszarów województwa pomorskiego o szczególnych preferencjach rozwojowych, jako jednego z podstawowych
kompleksów gospodarki turystycznej
Czynniki œrodowiskowe (przyrodnicze)

Uwzglêdnienie potrzeb zachowania przyrody
w ochronie przeciwpowodziowej

1

Konflikt miêdzy wymogami ochrony przyrody a ochron¹
przeciwpowodziow¹

10

Zmiany klimatu

1

Ochrona krajobrazów stanowi¹cych o specyfice terenu  Mierzei Kumulacja zagro¿eñ powodziowych
Wilanej wraz z Zalewem Wilanym i ¯u³aw (ustanowienie parku
kulturowego na obszarze ¯u³aw)
Eliminowanie róde³ zanieczyszczania wód dla przywrócenia do- Zagro¿enia powodziowe, w tym podnoszenie poziomu wód gruntowych
brego stanu ekologicznego tego terenu
Powodzie zatorowe wystêpuj¹ce szczególnie w ujciowym odcinku Wis³y
Wystêpowanie konfliktów rodowiskowych i przestrzennych
ród³o: Opracowanie w³asne.

Za najwa¿niejszy czynnik aktualnie sprzyjaj¹cy ochronie przeciwpowodziowej ¯u³aw uznano mo¿liwoœci
dofinansowania dzia³añ w tym zakresie z funduszy Unii Europejskiej. Taki wybór jest skutkiem dotychczasowego niedoboru œrodków przeznaczanych na te cele i postrzegania œrodków wspólnotowych jako byæ mo¿e „niepowtarzalnej”
szansy realizacji od dawna planowanych dzia³añ. Dwie kolejne wa¿ne silne strony, których waga jest jednak oceniania dwa razy s³abiej ni¿ argumentów finansowych, to potrzeba ochrony przeciwpowodziowej, wynikaj¹ca z aspektów
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spo³ecznych, ale przede wszystkim infrastrukturalnych, uwzglêdniaj¹cych istnienie na przedmiotowym obszarze
wa¿nych dla kraju i regionu oœrodków osadnictwa, obiektów przemys³owych i pasm infrastrukturalnych. Nie bez znaczenia jest tak¿e potrzeba ochrony zasobów przyrodniczych, np. urodzajnych gleb. Jako czynnik pozytywny postrzegana jest tak¿e œwiadomoœæ zagro¿enia powodziowego, która mo¿e stanowiæ bodziec do podejmowania bardziej
aktywnych dzia³añ. Istnieje opinia, ¿e przygotowanie do skutecznego prowadzenia ochrony przeciwpowodziowej
¯u³aw w zakresie doœwiadczonej kadry i rozpoznania potrzeb, jest wystarczaj¹ce. Istnieje tak¿e konsensus polityczny
na szczeblu pañstwa i województw obejmuj¹cych ¯u³awy, co do potrzeby pilnego podjêcia dzia³añ w zakresie objêtym Programem.
Istnieje jednak szereg czynników ograniczaj¹cych prowadzenie tej ochrony. Za podstawowe z nich uznano
braki finansowe, szczególnie brak regularnych Ÿróde³ œrodków na utrzymanie infrastruktury przeciwpowodziowej.
Nale¿y zapewniæ œrodki nie tylko na modernizacje i odbudowê urz¹dzeñ, ale tak¿e na sukcesywn¹ ich konserwacjê,
poniewa¿ przy wysokich kosztach utrzymania i trudnych warunkach terenowych funkcjonowania, ich brak mo¿e
prowadziæ do szybkiej dekapitalizacji. Drugi g³ówny czynnik ograniczaj¹cy prowadzenie ochrony, to brak koordynacji podejmowanych dzia³añ, wynikaj¹cy z du¿ego rozproszenia kompetencji w zakresie gospodarki wodnej i ochrony
przeciwpowodziowej, bêd¹cego m.in. skutkiem uregulowañ prawnych wskazuj¹cych podmioty prowadz¹ce tê
gospodarkê. Sygnalizuje siê potrzebê wiêkszej koncentracji administrowania wodami w zakresie bezpieczeñstwa powodziowego. Wœród znacz¹cych czynników ograniczaj¹cych znalaz³y siê tak¿e kolizje i konflikty spowodowane
sprzecznoœci¹ ochrony przeciwpowodziowej i ochrony przyrody. Szczególne ich nasilenie mo¿e wyst¹piæ w dolinie
i ujœciu Wis³y oraz w rejonie jeziora Druzno. Wyra¿ane s¹ te¿ opinie, ¿e stopieñ zaanga¿owania spo³ecznoœci lokalnej
w ochronê przeciwpowodziow¹ jest niewystarczaj¹cy. Problem dla tej ochrony mo¿e tak¿e stanowiæ dekapitalizacja
infrastruktury j¹ wspomagaj¹cej, w szczególnoœci elektroenergetycznej oraz lokalnej sieci drogowej. Wdra¿anie
pasywnych metod ochrony przeciwpowodziowej (unikania zagro¿enia) ogranicza niewydolny system planowania
przestrzennego, a szczególnie brak pokrycia wiêkszoœci gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w których powinny zostaæ wskazane ograniczenia dotycz¹ce zabudowy terenów nara¿onych na wystêpowanie
powodzi.
Przewidywane przysz³e czynniki sprzyjaj¹ce i ograniczaj¹ce ochronê przeciwpowodziow¹ czêœciowo bêd¹
wynikaæ z kontynuacji aktualnie wystêpuj¹cych uwarunkowañ, a czêœciowo obejm¹ nowe elementy. Podobnie jak
wœród czynników obecnie wystêpuj¹cych, tak¿e w przysz³oœci za najbardziej sprzyjaj¹ce s¹ uznawane czynniki ekonomiczne, w szczególnoœci presja na wydatkowanie funduszy uzyskanych z Unii Europejskiej, a tak¿e potrzeba aktywizacji rozwoju regionu, zwi¹zana z dynamizacj¹ rozwoju gospodarczego, w tym przede wszystkim turystyki.
¯u³awy, po³o¿one w s¹siedztwie bardzo atrakcyjnych turystycznie terenów nadba³tyckich, powinny staæ siê dla nich
komplementarnym zapleczem wyposa¿onym w odpowiedni¹ infrastrukturê i atrakcje turystyczne. Aby mo¿liwy by³
rozwój tych funkcji ¯u³aw, skutecznie musi byæ prowadzona ochrona przeciwpowodziowa. Za przysz³y atut uznaje
siê tak¿e szerokie podejœcie i kompleksowoœæ ochrony przed powodzi¹ – nie powinna siê ona ograniczaæ do dzia³añ
technicznych, ale winna obejmowaæ tak¿e szeroki wachlarz instrumentów nietechnicznych. Ochronie powinna
sprzyjaæ tak¿e wspó³praca zaanga¿owanych w ni¹ podmiotów, jak równie¿ zharmonizowana z ni¹ ochrona walorów
kulturowych i krajobrazowych, w tym tak¿e obejmowanie tych walorów ochron¹, np. w formie parku kulturowego.
Dostrzegane s¹ tak¿e szanse dla przysz³ej ochrony ¯u³aw przed powodzi¹ wynikaj¹ce z planowanej reformy
zarz¹dzania wodami w Polsce oraz zwiêkszenia rangi tego obszaru w dokumentach strategicznych i programach rozwoju sporz¹dzanych na ró¿nych szczeblach.
W koñcu, znamienne jest, ¿e najwiêksze zagro¿enie dla przysz³ej ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw dostrzegane jest w konfliktach (kolizjach) miêdzy wymogami ochrony przyrody a zabezpieczeniem przed powodzi¹.
Wydaje siê, ¿e czêœæ z tych obaw wynika nie tylko z obiektywnego wystêpowania cennych zasobów przyrodniczych
(siedlisk i gatunków) na tym obszarze, ale tak¿e z braku wiedzy dotycz¹cej mo¿liwoœci wdra¿ania dzia³añ przeciwpowodziowych w obrêbie obszarów chronionych, w tym na obszarach sieci Natura 2000. Równie wysoko s¹ oceniane
przysz³e zagro¿enia ekonomiczne, zwi¹zane z brakiem spójnego systemu finansowania oraz brakiem œrodków na realizacjê niektórych zadañ Programu, jak i dalsze utrzymanie oraz eksploatacjê urz¹dzeñ, których koszt jest wysoki.
Dostrzegane s¹ tak¿e zagro¿enia wynikaj¹ce z dalszej liberalizacji systemu planowania przestrzennego, które jeszcze
bardziej ni¿ dotychczas utrudni¹ dzia³ania prewencyjne powstrzymuj¹ce zabudowê obszarów zagro¿onych powodzi¹. Zauwa¿alna jest tak¿e obawa cz³onków Zespo³u Konsultacyjnego, ¿e w zwi¹zku ze zjawiskami kryzysowymi
w gospodarce, a tak¿e ze wzglêdu dotychczasow¹ peryferyzacjê regionu w polityce rozwoju pañstwa, przejawiaj¹c¹
siê brakiem œrodków na realizacjê wielu celów spo³ecznych i infrastrukturalnych lub te¿ dominacjê potrzeb ochrony
przyrody nad potrzebami ochrony przeciwpowodziowej, zaniechane zostan¹ wszelkie dzia³ania w tym zakresie.
Przysz³e dzia³ania mog¹ byæ tak¿e utrudniane przez wzrost zagro¿enia powodziowego, spowodowany nasileniem
wystêpowania ekstremalnych zjawisk hydrologicznych i meteorologicznych, jak i natê¿eniem kolizji i konfliktów
œrodowiskowo-przestrzennych w obrêbie ¯u³aw.
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Przeprowadzona analiza SWOT wykazuje, ¿e wœród czynników sprzyjaj¹cych ochronie przeciwpowodziowej
¯u³aw dominuj¹c¹ rolê posiadaj¹ czynniki ekonomiczne, chocia¿ znaczn¹ rolê odgrywaj¹ te¿ uwarunkowania
spo³eczne i techniczne, a w przysz³oœci powinna wzrosn¹æ rola czynników instytucjonalnych i prawych. Natomiast
rolê ograniczaj¹c¹ posiadaj¹ g³ównie czynniki ekonomiczne oraz instytucjonalne i prawne, a w przysz³oœci
przewidywany jest wzrost znaczenia czynników œrodowiskowych (przyrodniczych).
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7.

CELE, PRIORYTETY I INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU

7.1. Cel g³ówny Programu
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw nale¿y postrzegaæ w dwóch g³ównych kontekstach, z których wynikaj¹ cele jego realizacji i s³u¿¹ce mu œrodki. Pierwszy z nich to bezpoœrednia ochrona przed zagro¿eniem powodziowym ludnoœci i dóbr materialnych znajduj¹cych siê na tym terenie. Zagro¿enie to – ze wzglêdu na specyficzn¹
strukturê przyrodniczo-techniczn¹ obszaru – nale¿y do najwy¿szych w Polsce. Depresyjne po³o¿enie du¿ej czêœci
¯u³aw sprawia, ¿e ochrona przeciwpowodziowa MUSI tu byæ prowadzona, poniewa¿ w przypadku jej zaniechania,
znaczne obszary regionu znalaz³yby siê na sta³e lub w d³u¿szych okresach pod wod¹. Aktualny poziom rozwoju
spo³eczno-gospodarczego ¯u³aw i pe³nione przez ten region funkcje, nie pozwalaj¹ wspó³czeœnie na dopuszczenie
mo¿liwoœci zastosowania takiego rozwi¹zania.
Drugi kontekst dotyczy mo¿liwoœci harmonijnego funkcjonowania i kontynuacji zrównowa¿onego rozwoju
spo³eczno-gospodarczego obszaru, który poœrednio – aczkolwiek w decyduj¹cym stopniu – zale¿y od prowadzenia
ochrony przeciwpowodziowej. Mo¿na go rozpatrywaæ w ró¿nych aspektach. Przyk³adowo, utrzymanie funkcji rolniczej zale¿y od regulacji warunków wodnych w glebie, która jest prowadzona w znacznym stopniu za pomoc¹ tych samych urz¹dzeñ, co ochrona przeciwpowodziowa; udostêpnienie dróg wodnych ¯u³aw dla ¿eglugi œródl¹dowej
(g³ównie turystycznej) zale¿y od przeprowadzenia technicznej modernizacji i odbudowy czêœci cieków, wa³ów oraz
urz¹dzeñ hydrotechnicznych, które równoczeœnie chroni¹ przed powodzi¹; rewaloryzacja niektórych urz¹dzeñ
gospodarki wodnej (przepompowni, œluz) posiadaj¹cych wartoœæ historyczn¹, mo¿e przyczyniæ siê do zachowania
dziedzictwa kulturowego ¯u³aw (które tak¿e stanowi znaczn¹ atrakcjê turystyczn¹), a równoczeœnie wspomagaæ
pe³nienie funkcji przeciwpowodziowych.
Powy¿sze konteksty determinuj¹ treœæ przedstawionego na wstêpie Programu celu g³ównego, który powinien
obejmowaæ:

Zwiêkszenie skutecznoœci ochrony przeciwpowodziowej stymuluj¹cej
wzrost potencja³u dla zrównowa¿onego rozwoju ¯u³aw

Realizacja tego celu pozwoli na osi¹gniêcie efektów nie tylko bezpoœrednio w zakresie gospodarki wodnej,
a w jej ramach ochrony przeciwpowodziowej, ale poœrednio tak¿e w sferach: spo³eczno-kulturowej i gospodarczej,
a czêœciowo tak¿e w sferze ekologicznej.

7.2. Priorytety, cele i dzia³ania Programu
Aby mo¿liwe by³o osi¹gniêcie przedstawionego celu, nale¿y dokonaæ jego operacjonalizacji, poprzez sformu³owanie podporz¹dkowanych mu bardziej szczegó³owych celów i zalecanych w ich ramach dzia³añ. Realizacji
tych celów s³u¿¹ konkretne instrumenty wdra¿ania Programu. W trakcie d¹¿enia do spe³nienia postawionych celów,
nale¿y kierowaæ siê zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju, obejmuj¹c¹ tak¿e zasady ochrony œrodowiska. W ka¿dym
przypadku nale¿y rozwa¿yæ proporcje miêdzy pozytywnymi skutkami realizowanej polityki i konkretnych dzia³añ dla
ludnoœci i jej dóbr materialnych, a negatywnymi skutkami dla œrodowiska przyrodniczego. Problematyka ta powinna byæ
szczegó³owo rozpatrywana w prognozach i raportach oddzia³ywania na œrodowisko dla poszczególnych inwestycji.
Dokonuj¹c wyboru dzia³añ planowanych do realizacji w ramach w/w celów, kierowano siê nastêpuj¹cymi
priorytetami:
1. Wdro¿enie Dyrektywy Powodziowej z planem zarz¹dzania ryzykiem powodzi.
2. Za priorytet uznano przebudowê lub odbudowê wa³ów przeciwpowodziowych, które stanowi¹ podstawowy element biernej ochrony przeciwpowodziowej.

73

„Program ¯u³awski – 2030”

3. W zakresie mo¿liwych do zastosowania œrodków ochrony czynnej, bardzo wa¿n¹ rolê pe³ni¹ stacje pomp, które
równoczeœnie reguluj¹ stosunki wodne gleb gruntów rolnych, jak i chroni¹ poldery przed powodzi¹, dlatego
dzia³ania polegaj¹ce na ich modernizacji i rozbudowie powinny byæ pilnie wykonane.
4. Wa¿ny jest tak¿e stan kana³ów polderowych, jednak przy sprawnie dzia³aj¹cych pompowniach ma on znaczenie
uzupe³niaj¹ce, a ich utrzymanie powinno spoczywaæ na administratorach urz¹dzeñ. Podobnie jest w odniesieniu
do odbudowy koryt rzecznych.
5. W ramach czynnej ochrony przeciwpowodziowej wa¿ne dzia³anie stanowi lodo³amanie na Wiœle. Jednak ze
wzglêdu na brak strategicznych wytycznych w odniesieniu do œwiadczenia us³ugi lodo³amania w skali kraju, inwestycje w tym zakresie bêd¹ ewentualnie realizowane w dalszych etapach Programu.
6. Czêœæ ostróg na Wiœle, oprócz funkcji wspomagaj¹cych ¿eglugê, stanowi równoczeœnie ochronê stopy wa³u.
W zwi¹zku z tym wybrane ostrogi powinny zostaæ pilnie odbudowane. Tak¿e sprawa ujœcia Wis³y, ze wzglêdu na
sedymentacjê osadów stwarzaj¹cych zagro¿enie powodziowe, wymaga pilnych dzia³añ.
7. Niew¹tpliwie wa¿nym priorytetem z zakresu ochrony przeciwpowodziowej jest równie¿ budowa i modernizacja
obiektów ma³ej retencji.
Pilnoœæ realizacji pozosta³ych dzia³añ powinna w szczególnoœci wynikaæ z zasiêgu ich skutków, wyra¿onego
liczb¹ chronionej dziêki ich wdro¿eniu ludnoœci oraz dóbr materialnych, jak i powierzchni¹ obszaru chronionego
przed powodzi¹.
W celu operacjonalizacji kierunków dzia³añ Programu, cel g³ówny zosta³ uszczegó³owiony do poziomu celów
szczegó³owych i preferowanych do realizacji w ich obrêbie dzia³añ.

I.

Poni¿ej przedstawiono cele oraz dzia³ania preferowane do realizacji w ich obrêbie:
Poprawa rozpoznania zagro¿enia powodziowego i mo¿liwoœci przeciwdzia³ania mu, przy wykorzystaniu
najlepszych dostêpnych technologii i narzêdzi, oraz zgodnie z wymaganiami prawodawstwa wspólnotowego i krajowego.
Dzia³ania:
• opracowanie i wprowadzenie Systemu Monitoringu Ryzyka Powodziowego (SMoRP),
• opracowanie matematycznych modeli prognostycznych umo¿liwiaj¹cych predykcjê maksymalnych poziomów wód powodziowych, uwzglêdniaj¹cych wszystkie zagro¿enia powodziowe, ze szczególnym uwzglêdnieniem ujœcia Wis³y-Przekop, Gdañskiego Wêz³a Wodnego i basenu jez. Druzno z rz. Elbl¹g i Zalewem Wiœlanym,
• opracowanie wstêpnej oceny ryzyka powodziowego,
• opracowanie map zagro¿enia i ryzyka powodziowego,
• opracowanie planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym.
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• wdra¿anie nowoczesnych systemów zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji (w tym w ramach s³u¿by hydrometeorologicznej),
• opracowanie dokumentów zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpowodziow¹ ¯u³aw (prace badawcze, studialne,
modelowe, scenariusze dzia³añ).
II. Zwiêkszenie znaczenia „naturalnych” metod ochrony przeciwpowodziowej.
Dzia³ania:
• dopuszczenie do zalania niektórych polderów o mniejszej wartoœci gospodarczej,
• realizacja ma³ej retencji wodnej oraz upowszechnianie i wdra¿anie proekologicznych metod retencjonowania
wody.
III. Zwiêkszenie œwiadomoœci spo³ecznoœci lokalnych oraz przedstawicieli administracji i instytucji w zakresie
zagro¿enie powodziowego i przeciwdzia³ania jego wystêpowaniu.
Dzia³ania:
• propagowania zasad ochrony przed powodzi¹ na ¯u³awach,
• przygotowanie i aktualizowanie strony internetowej poœwiêconej problematyce powodziowej na ¯u³awach.
IV. Poprawa struktur organizacyjnych ochrony przeciwpowodziowej i zarz¹dzania ryzykiem powodzi na szczeblu
regionalnym i lokalnym.
Dzia³ania:
• usprawnienie dzia³añ Oœrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI) w ramach dzia³añ RZGW,
• poprawa koordynacji planowania zarz¹dzania ryzykiem powodziowym,
• usprawnienie wymiany informacji dotycz¹cych zagro¿enia i ryzyka powodziowego oraz ochrony przeciwpowodziowej pomiêdzy instytucjami.
V. Przebudowa, odbudowa i budowa przeciwpowodziowych urz¹dzeñ technicznych.
Dzia³ania:
• przebudowa, odbudowa, budowa wa³ów przeciwpowodziowych i umocnieñ brzegowych,
• przebudowa, odbudowa i budowa ostróg i kierownic,
• przebudowa, odbudowa i budowa œluz i jazów, wrót przeciwsztormowych, mostów,
• przebudowa, odbudowa i budowa stacji pomp i agregatów pompowych,
• budowa zbiorników retencyjnych,
• przebudowa, odbudowa i budowa systemów odwodnieñ, w tym cieków, kana³ów, rowów i innych,
• organizacja nowej floty lodo³amaczy.
Wszystkie dzia³ania musz¹ byæ realizowane z uwzglêdnieniem zasad zrównowa¿onego rozwoju, w tym ochrony œrodowiska, uwzglêdniaj¹cych zachowanie zasobów i walorów przyrodniczych oraz utrzymanie unikatowego,
harmonijnego krajobrazu kulturowego ¯u³aw, a tak¿e ochronê zabytków.

7.3. Instrumenty realizacji Programu
Osi¹gniêcie postawionych celów bêdzie mo¿liwe tylko przy zastosowaniu szerokiego zakresu metod (instrumentów), przy czym do spe³nienia niektórych z nich wystarczy u¿ycie jednej grupy instrumentów, a w innych przypadkach konieczne bêdzie zastosowanie wiêkszej liczby poni¿ej scharakteryzowanych grup. Wœród nich wymieniæ mo¿na, przy zachowaniu kolejnoœci wynikaj¹cej z orientacyjnej wa¿noœci, nastêpuj¹ce grupy metod:
A. Techniczne.
B. Planistyczno-lokalizacyjne.
C. Edukacyjne.
D. Z zakresu kszta³towania œrodowiska.
E. Prawne.
F. Organizacyjne.
G. Ekonomiczne (finansowe).
Za jedne z podstawowych, szczególnie w I etapie realizacji Programu, nale¿y uznaæ instrumenty techniczne.
Polegaj¹ one na modernizacji lub konstruowaniu oraz zastosowaniu urz¹dzeñ technicznych s³u¿¹cych ochronie przeciwpowodziowej. Nale¿¹ do nich urz¹dzenia reguluj¹ce przep³yw w korytach cieków (umocnienia brzegów, ostrogi,
kierownice w ujœciach rzek, wa³y przeciwpowodziowe, pompownie, œluzy, jazy, wrota przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne) oraz urz¹dzenia wspomagaj¹ce ochronê przeciwpowodziow¹, takie jak lodo³amacze, wyposa¿enie
systemów monitoringu hydrometeorologicznego, jak równie¿ infrastrukturê liniow¹ (u³atwiaj¹c¹ dostawê energii
elektrycznej lub dojazd do miejsc zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpowodziow¹). Charakter techniczny bêd¹ mia³y
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tak¿e dzia³ania dotycz¹ce rewaloryzacji zabytkowych obiektów hydrotechnicznych, jak i przystosowania dróg wodnych i ich otoczenia do ¿eglugi.
Instrumenty planistyczno-lokalizacyjne dotycz¹ w szczególnoœci opracowania i wdra¿ania dokumentów wymaganych Dyrektyw¹ Powodziow¹ ocen i map zagro¿eñ i ryzyka oraz planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym.
Podstawowym instrumentem zarz¹dzania ryzykiem powodziowym bêdzie system monitoringu ryzyka powodziowego okreœlaj¹cy stan ryzyka powodziowego na mapach ryzyka powodziowego. Planowanie odbywaæ siê bêdzie w oparciu o analizê ryzyka powodziowego tak, aby planowane dzia³ania zmierza³y do minimalizacji tego ryzyka, lub co najmniej nie powodowa³y pogorszenia jego stanu. Dzia³ania inwestycyjne i planistyczne powinny byæ prowadzone
zgodnie z planem zarz¹dzania ryzykiem powodziowym. Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na unikanie trwa³ego
zainwestowania terenów charakteryzuj¹cych siê wysokim zagro¿eniem powodziowym. Warunki korzystania z wód
regionu wodnego oraz z wód zlewni powinny zostaæ w pe³ni dostosowane celów ekologicznych zwi¹zanych
z ochron¹ zasobów wodnych w kontekœcie jakoœciowym i iloœciowym, ale tak¿e winny one uwzglêdniaæ uwarunkowania wynikaj¹ce z wymogów ochrony przeciwpowodziowej. Podkreœliæ nale¿y znaczenie w odniesieniu do ¯u³aw
œrodków z zakresu planowania strategicznego. Jako region po³o¿ony w dwóch województwach, koncentruj¹cy skutki
zjawisk zachodz¹cych w ca³ym dorzeczu Wis³y, a tak¿e znajduj¹cy siê w s¹siedztwie l¹dowych i morskich granic pañstwa, posiada on dla Polski znaczenie strategiczne. W miarê mo¿liwoœci, planowanie przestrzenne w obrêbie ¯u³aw
powinno odbywaæ siê wspólnie dla ca³ego ich obszaru. Instrument polegaj¹cy na uwzglêdnianiu ustaleñ dokumentów planistycznych dotycz¹cych s¹siednich obszarów w trakcie sporz¹dzania planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, nie pozwala na
utrzymanie niezbêdnej dla ochrony przeciwpowodziowej spójnoœci polityki przestrzennej. Dlatego nale¿y zmierzaæ
do przywrócenia formu³y sporz¹dzania planów przestrzennych obszarów funkcjonalnych, istniej¹cych do pocz¹tków
lat 90 XX w. Warunek spójnoœci i komplementarnoœci dotyczy tak¿e planowania spo³eczno-gospodarczego.
Wa¿n¹ grupê stanowi¹ narzêdzia edukacyjne. Ich celem jest podniesienie wiedzy spo³eczeñstwa dotycz¹cej
ró¿norodnych zagadnieñ, w tym koniecznoœci wspierania modelu zrównowa¿onego rozwoju. Powinny one byæ skierowane do ró¿nych grup spo³ecznoœci lokalnych, w tym m.in. samorz¹du i administracji, przedsiêbiorców, nauczycieli, administratorów i u¿ytkowników infrastruktury komunalnej. Ich zakres powinien w szczególnoœci dotyczyæ wiedzy
o zagro¿eniach powodziowych (ich Ÿród³ach i skutkach) oraz przeciwdzia³aniu im, ale tak¿e o wartoœciach obszarów
wynikaj¹cych z wystêpowania zasobów i walorów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, aby zwiêkszyæ
œwiadomoœæ potrzeby ich ochrony.
Instrumenty z zakresu kszta³towania œrodowiska obejmuj¹ œrodki kompleksowego i zrównowa¿onego oddzia³ywania ludzi na œrodowisko przyrodnicze, s³u¿¹ce poprawie jego struktury i funkcjonowania. Obejmuj¹ czynn¹
ochronê i pielêgnacjê œrodowiska, przystosowanie œrodowiska dla potrzeb zrównowa¿onych dzia³añ cz³owieka oraz
odnowê terenów zdegradowanych. W ramach Programu mog¹ one obj¹æ dopuszczenie do d³ugotrwa³ego zalania
(renaturyzacji) niektórych polderów, zachowanie i odtwarzanie elementów struktury biologicznej obszarów rolniczych, w tym szczególnie siedlisk i gatunków wodnych i od wód zale¿nych (prowadzone tak¿e w ramach kompensacji przyrodniczych odtwarzaj¹cych zniszczone siedliska i gatunki) oraz zadrzewieñ œródpolnych. Dzia³ania te powinny prowadziæ do poprawy stanu ekologicznego wód oraz stanu morfologicznego koryt rzecznych.
Mo¿liwoœci kszta³towania prawa na poziomie regionalnym i lokalnym s¹ ograniczone. Nale¿y jednak stosowaæ
instrumenty prawne, które sprzyjaj¹ ograniczeniu zagro¿enia powodziowego oraz bardziej zrównowa¿onemu rozwojowi ¯u³aw. Znajduj¹ siê wœród nich mo¿liwoœci wynikaj¹ce z Dyrektywy Powodziowej i Ramowej Dyrektywy
Wodnej, a tak¿e Ustawy Prawo Wodne, zgodnie z któr¹ Dyrektor RZGW wydaje np. decyzje zwalniaj¹ce z zakazu
zabudowy na terenach zalewowych (które powinny byæ wydawane sporadycznie i nie powinny dotyczyæ zabudowy
mieszkaniowej – konieczne w tym zakresie s¹ zmiany w prawie, tak aby jeszcze bardziej ograniczyæ dzia³alnoœæ na
obszarach zagro¿onych powodzi¹), ale tak¿e narzêdzia wynikaj¹ce np. z Ustawy o ochronie przyrody oraz Ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Potrzeba usprawnienia organizacyjnego wynika z krytycznego postrzegania dotychczasowych procesów koordynacji modernizacji infrastruktury przeciwpowodziowej, jak i aktualnego funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej. Nale¿y tak usprawniæ organizacjê instytucjonaln¹, aby zmniejszy³o siê rozproszenie odpowiedzialnoœci za ochronê przeciwpowodziow¹, obejmuj¹ce aktualnie wiele podmiotów gospodaruj¹cych wodami. Wa¿na
jest te¿ sprawna koordynacja zarz¹dzania œrodkami finansowymi, które maj¹ byæ przeznaczone na cele objête
Programem. Dotyczy to zarówno przekazywania œrodków i rozliczeñ finansowych, jak i kolejnoœci realizacji poszczególnych inwestycji.
Ostatni¹ grupê stanowi¹ instrumenty ekonomiczne (finansowe). Oczywiste jest, ¿e osi¹gniêcie prawie wszystkich celów planowanych w ramach Programu wymaga przeznaczenia okreœlonych œrodków finansowych. Œrodki te
mog¹ byæ pozyskiwane z ró¿nych Ÿróde³, nale¿¹cych do podmiotów realizuj¹cych Program, jak i zewnêtrznych. Nale¿y jednak podejmowaæ równoczeœnie próby poszukiwania i stosowania innych instrumentów ekonomicznych.
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Dla lepszego ukazania zró¿nicowania instrumentów wdra¿ania Programu, na rycinie 7.1. pokazano grupy narzêdzi stosowane do osi¹gniêcia celów.

CELE PROGRAMU

INSTRUMENTY REALIZACJI CELÓW

I. Poprawa rozpoznania zagro¿enia
powodziowego i mo¿liwoœci
przeciwdzia³ania mu, przy wykorzystaniu
najlepszych dostêpnych technologii
i narzêdzi, oraz zgodnie z wymaganiami
prawodawstwa wspólnotowego
i krajowego

A. Techniczne

B. Planistyczno-lokalizacyjne

II. Zwiêkszenie znaczenia „naturalnych
metod ochrony przeciwpowodziowej

C. Edukacyjne

III . Zwiêkszenie œwiadomoœci
spo³ecznoœci lokalnych oraz
przedstawicieli administracji i instytucji
w zakresie zagro¿enia powodziowego
i przeciwdzia³ania jego wystêpowaniu

D. Kszta³towanie œrodowiska

E. Prawne
IV . Poprawa struktur organizacyjnych
ochrony przeciwpowodziowej
i zarz¹dzania ryzykiem powodzi
na szczeblu regionalnym i lokalnym

F. Organizacyjne

V. Przebudowa, odbudowa i budowa
przeciwpowodziowych
urz¹dzeñ technicznych

G. Ekonomiczne (finansowe)

Ryc. 7.1. Grupy instrumentów s³u¿¹ce osi¹ganiu celów Programu

7.4. Zasady realizacji Programu w œwietle „dobrych praktyk” ochrony przeciwpowodziowej
Optymalny i kompleksowy program ochrony przeciwpowodziowej – zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem wspólnotowym – w celu minimalizacji negatywnych oddzia³ywañ na œrodowisko, powinien w pierwszym rzêdzie pos³ugiwaæ
siê instrumentami ograniczaj¹cymi ryzyko powodziowe. Formu³owane na forum Wspólnotowym zalecenia wskazuj¹,
¿e skuteczne wdro¿enie ochrony przeciwpowodziowej wymaga kompleksowej realizacji dzia³añ z zakresu1:
1. Zintegrowanego podejœcia do zlewni jako ca³oœci.
2. Akcji uœwiadamiaj¹cych dla ludnoœci, zaanga¿owania ludnoœci i ubezpieczeñ.
3. Badañ, edukacji, i innych dzia³añ nietechnicznych.
4. Zagospodarowania terenu, strefowania i oceny ryzyka.
5. Dzia³añ technicznych i ich wp³ywu na œrodowisko.
6. Akcji ratunkowych.
7. Zapobiegania rozprzestrzenianiu siê zanieczyszczeñ.
1

Optymalne rozwi¹zania w zakresie zapobiegania powodziom, ochrony przeciwpowodziowej i ograniczania skutków powodzi, Komisja Europej-

ska, 2002.
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W œwietle zaleceñ opartych na „dobrych praktykach” ochrony przeciwpowodziowej, w trakcie realizacji niniejszego Programu nale¿y stosowaæ nastêpuj¹ce zasady:
• W sytuacji ograniczonej przewidywalnoœci procesów klimatyczno-hydrologicznych zachodz¹cych w œrodowisku
przyrodniczym, najw³aœciwsz¹ metod¹ ograniczania negatywnych skutków powodzi dla spo³eczeñstwa, jest okreœlanie ryzyka i zarz¹dzanie nim.
• Dzia³ania ograniczaj¹ce ryzyko powodzi nale¿y podejmowaæ w skali ca³ych zlewni, przy czym konieczne jest uwzglêdnianie skumulowanych oddzia³ywañ poszczególnych dzia³añ.
• Nale¿y wspieraæ nietechniczne dzia³ania ograniczaj¹ce skutki powodzi, które z regu³y w perspektywie d³ugookresowej s¹ najkorzystniejsze i charakteryzuj¹ siê wy¿szym stopniem zrównowa¿enia w aspekcie œrodowiskowym,
spo³ecznym, gospodarczym i przestrzennym.
• Obiekty hydrotechniczne powinny byæ nadal traktowane jako istotny element systemu ochrony przeciwpowodziowej, s³u¿¹cy ochronie zdrowia i ¿ycia i mienia ludzkiego, jednak przy zachowaniu œwiadomoœci, ¿e nie mog¹
one zapewniæ absolutnej ochrony przeciwpowodziowej, ze wzglêdu na ryzyko wynikaj¹ce z mo¿liwoœci awarii
urz¹dzeñ lub przerwania wa³ów.
Ze wzglêdu na wartoœæ przyrodnicz¹ i kulturow¹ (techniczn¹) ¯u³aw i ich otoczenia oraz wynikaj¹cy z niej wymóg minimalizacji ujemnych oddzia³ywañ na œrodowisko przyrodnicze, w trakcie realizacji Programu wskazane jest
stosowanie nastêpuj¹cych proekologicznych zasad i metod ochrony przeciwpowodziowej:
• Zachowywanie, efektywna ochrona i przywracanie roœlinnoœci oraz obszarów leœnych na terenach o urozmaiconej rzeŸbie terenu (Wysoczyzna Elbl¹ska i zlewnia Raduni), mokrad³owych i ³¹kowych.
• Zachowywanie, efektywna ochrona, i w miarê mo¿liwoœci, przywracanie zdegradowanych terenów podmok³ych,
w tym meandrów rzecznych, starorzeczy, a zw³aszcza ponowne ³¹czenie rzek z ich rozlewiskami.
• Utrzymywanie roœlinnoœci w bezpoœrednim s¹siedztwie cieków wodnych w celu zachowania bogactwa i ró¿norodnoœci biologicznej tych ekosystemów oraz efektywnego ograniczania ryzyka powodzi.
• Poprawa stanu i rekultywacja cieków wodnych, w tym ograniczanie systemów nawadniania i drena¿u oraz odwracanie procesów prostowania koryt rzek i umocnieñ brzegowych. Drena¿ obszarów bagiennych oraz osuszanie bagien nale¿y traktowaæ jako sprzeczne z za³o¿eniami programów ochrony przeciwpowodziowej.
• W miarê mo¿liwoœci, odzyskiwanie dawnych terenów zalewowych i jezior w celu pozyskania tych obszarów i wykorzystania ich naturalnych zdolnoœci retencyjnych (np. w otoczeniu jeziora Druzno).
• Preferowanie sposobów zagospodarowania terenu odpowiednich dla obszarów zagro¿onych wystêpowaniem
powodzi i erozj¹.
• Projektowanie sieci dróg rolniczych i wytyczanie dzia³ek w sposób uwzglêdniaj¹cy cele zwi¹zane z retencj¹ wód
i wymogi ochrony œrodowiska.
• Zmiana pokrywy roœlinnej (obsianie brzegów rzek i obszarów zalewowych traw¹, transformacja pól uprawnych na
³¹ki i pastwiska), co równoczeœnie ogranicza sp³yw nawozów i œrodków ochrony roœlin do cieków.
• Ograniczanie towarzysz¹cych procesom urbanizacyjnym zmian warunków glebowych, polegaj¹cych na utwardzaniu jej powierzchni i uszczelnianiu pod³o¿a, dziêki czemu mo¿liwe bêdzie zwiêkszenie infiltracji wód.
• Szczególnie rozwa¿ne projektowanie systemów kanalizacji burzowej w wiêkszych jednostkach osadniczych, uzale¿niaj¹ce jej wydajnoœæ od szczegó³owej oceny zagro¿eñ powodziowych wynikaj¹cych z opadów o charakterze
nawalnym (w zlewniach Raduni, Mot³awy i rzeki Elbl¹g).
• Powstrzymanie lokalizacji wszelkich obiektów budowlanych na terenach bezpoœrednio zagro¿onych wyst¹pieniem powodzi, osuniêciami ziemi lub przerwaniem wa³ów, jeœli istnieje powa¿ne zagro¿enie dla ¿ycia ludzkiego
lub ryzyko znacznych strat materialnych.
• Dostosowanie form zagospodarowania terenu do istniej¹cych zagro¿eñ powodziowych (obszary zalewowe, wa³y
i okolice wa³ów) w celu ograniczenia skali ryzyka.
• Monitorowanie zagospodarowania przestrzennego obszarów zagro¿onych powodzi¹ i analiz¹ kierunku zmian
w tym zakresie.
• Opracowanie diagnoz zagro¿enia powodziowego dla potrzeb przedsiêbiorstw przemys³owych i us³ugowych,
zarz¹dców firm zajmuj¹cych siê obrotem nieruchomoœciami, wytwarzaniem wody pitnej, rolnictwem itp.,
po³o¿onych na obszarach zagro¿onych, w celu dokonania w³aœciwej oceny nastêpstw wysokich stanów wód oraz
opracowania wytycznych, które mog³yby z³agodziæ te nastêpstwa.
• Lokalizacja najbardziej nara¿onych elementów infrastruktury (budynki i instalacje, których dzia³anie ma istotne
znaczenie dla bezpieczeñstwa ludzi, obronnoœci lub zachowania porz¹dku publicznego, lub których uszkodzenie
grozi niebezpieczeñstwem dla ludnoœci lub stanowi Ÿród³o zagro¿enia ze wzglêdu na znaczenie spo³eczne i gospodarcze tych obiektów), na najbli¿szych terenach po³o¿onych poza oddzia³ywaniem ewentualnej powodzi.
• Dopuszczenie na terenach zalewowych, lokalizacji jedynie obiektów œciœle zwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹ lub takich,
które z uwagi na istotne czynniki nadrzêdnego interesu spo³ecznego nie mog¹ byæ zlokalizowane w innym miejscu.
• Przy projektowaniu przysz³ych budowli na potencjalnych obszarach zalewowych zastosowanie innowacyjnych
technologii budowlanych, uwzglêdniaj¹cych potrzebê zachowania przestrzeni dla przep³ywu wody i odnosz¹cych siê we w³aœciwy sposób do problemów zwi¹zanych z wystêpowaniem wody w obszarze posadowienia.
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8.

PRZEWIDYWANE SKUTKI REALIZACJI PROGRAMU

Realizacja Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” przyczyni siê do ochrony przed powodzi¹ obszaru, na którym mieszka oko³o æwieræ
miliona osób, gdzie zlokalizowane s¹ ich domy, a tak¿e liczne obiekty przemys³owe, infrastrukturalne, a tak¿e gdzie
wystêpuj¹ kompleksy najlepszych jakoœciowo gleb w Polsce, oraz istniej¹ siedliska i gatunki cenne pod wzglêdem
przyrodniczym oraz obiekty o wielkiej wartoœci historyczno-kulturowej, które w przypadku wyst¹pienia powodzi
mog³yby ulec bezpowrotnemu lub d³ugotrwa³emu zniszczeniu.
Planowane dzia³ania pozwol¹ na przebudowê, odbudowê i budowê infrastruktury przeciwpowodziowej
¯u³aw, która docelowo bêdzie chroniæ ten obszar nara¿ony w du¿ym stopniu na wyst¹pienie powodzi. Realizacja
Programu powinna doprowadziæ do modernizacji oko³o 400 km wa³ów przeciwpowodziowych, przebudowy lub odbudowy blisko 60 stacji pomp i ponad 300 budowli hydrotechnicznych, a tak¿e przebudowy oko³o 260 km rzek i potoków, jak i przebudowy lub odbudowy blisko 600 km kana³ów melioracyjnych. Bardziej szczegó³owe szacunki, prowadzone dla I etapu realizacji Programu, pozwoli³y na okreœlenie, ¿e planowane w jego ramach dzia³ania przyczyni¹
siê do ochrony przed powodzi¹ po³owy, czyli oko³o 120 tys. mieszkañców ¯u³aw oraz powstrzymania strat materialnych szacowanych ³¹cznie na 3700 mln z³ wed³ug cen z II po³owy 2008 r., na które sk³adaj¹ siê:
– na ok. 220 mln z³,
• utracone p³ody rolne
• konieczne remonty mieszkañ
– na ok. 1340 mln z³,
• utracone dochody przedsiêbiorstw
– na ok. 710 mln z³,
• utracony maj¹tek przedsiêbiorstw
– na ok. 1180 mln z³,
• drogi konieczne do odbudowy
– na ok. 250 mln z³.
Mo¿na jednak przypuszczaæ, ¿e w przypadku wyst¹pienia katastrofalnej powodzi, podczas na³o¿enia siê wystêpowania ró¿nych czynników zagro¿enia powodziowego, straty mog³yby osi¹gn¹æ znacznie wiêksz¹ kwotê. Planowane dzia³ania najwiêksze skutki dla ochrony ludnoœci oraz dorobku materialnego przynios¹ na ¯u³awach Gdañskich, a nastêpnie Elbl¹skich, nieco mniejsze ma ¯u³awach Wielkich i w Dolinie Dolnej Wis³y.
Planowane do osi¹gniêcia efekty nie ograniczaj¹ siê jednak wy³¹cznie do bezpoœredniej ochrony mieszkañców
i dóbr materialnych znajduj¹cych siê na ¯u³awach. Skutkiem realizacji Programu bêdzie tak¿e wzrost œwiadomoœci
spo³ecznoœci lokalnych w zakresie problematyki powodziowej, ochrony œrodowiska i zrównowa¿onego rozwoju
spo³eczno-gospodarczego, który przyczyni siê do generalnego wzrostu jakoœci ¿ycia w obrêbie terytorium objêtego
Programem. Jej wzrost powinien wynikn¹æ zarówno ze zwiêkszenia siê poziomu kompetencji i doœwiadczenia pracowników instytucji odpowiedzialnych za ochronê przeciwpowodziow¹, jak i wiêkszej poprawnoœci planowania i zagospodarowania przestrzennego w kontekœcie zagro¿enia powodziowego. Liczba budynków na terenach o znacznym
zagro¿eniu powodzi¹ oraz obszarach w otoczeniu ¯u³aw nie powinna wzrastaæ, a nawet powinna siê zmniejszaæ.
Poprawie powinien ulec stan zabytków hydrotechniki, które nadal mog¹ czêœciowo pe³niæ funkcje przeciwpowodziowe, stanowi¹c równoczeœnie unikatow¹ atrakcjê turystyczn¹. Zmniejszenie zagro¿enia powodziowego oraz
udro¿nienie dróg wodnych powinno przyczyniæ siê do rozwoju turystyki, w szczególnoœci wodnej, a poprawa stanu
ekologicznego wód i stanu morfologicznego koryt poszerzy ofertê mo¿liwoœci gospodarczego u¿ytkowania ¯u³aw.
Uregulowanie warunków wodnych gleb pozwoli na stabilizacjê produkcji rolnej i wykszta³cenie nowych – w tym proekologicznych – kierunków rozwoju rolnictwa.
Realizacja Programu mo¿e te¿ przynieœæ negatywne skutki dla czêœci siedlisk i gatunków wodnych oraz od wód
zale¿nych, dla których okresowe zalewy stwarzaj¹ korzystne warunki egzystencji. Niezale¿nie od tego, i¿ czêœæ zadañ
realizowanych w ramach Programu – pomimo ich negatywnego wp³ywu na przyrodê – bêdzie mo¿na uzasadniæ istnieniem nadrzêdnego interesu publicznego, wszystkie straty przyrodnicze bêd¹ wymaga³y zgodnych z prawem kompensacji. O ich skali zadecyduj¹ jednak dopiero ustalenia dokonane w trakcie sporz¹dzania raportów o oddzia³ywaniu na œrodowisko poszczególnych zadañ Programu.
Bezpoœrednie skutki realizacji Programu obejm¹:
• poprawê bezpieczeñstwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i maj¹tku ludzi,
• zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu odwodnieñ w przypadku œredniej i wysokiej wody,
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• zaprowadzenie nale¿ytego stanu technicznego koryt cieków naturalnych oraz kana³ów w powi¹zaniu z ochron¹
siedlisk hydrogenicznych oraz cennych walorów przyrodniczych dolin rzecznych z uwzglêdnieniem ochrony
w ramach sieci Natura 2000,
• poprawê bezpieczeñstwa prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej poprzez zwiêkszenie atrakcyjnoœci regionu,
• tworzenie retencji wodnej,
• wzbogacanie zasobów wodnych,
• poprawê stosunków wodnych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e realizacja celu g³ównego Programu, polegaj¹ca na zwiêkszeniu bezpieczeñstwa powodziowego ¯u³aw, pozwoli na realizacjê (i poœrednie osi¹gniêcie) innych celów zwi¹zanych ze zrównowa¿onym rozwojem ¯u³aw. Cele te winny zostaæ sformu³owane w innych dokumentach strategiczno-programowych dla obszaru
¯u³aw oraz obszaru maj¹cego na nie wp³yw (zlewni).
Skutkiem realizacji Programu bêdzie stworzenie i zwiêkszenie szans na rozwój ¯u³aw zgodnie z zasadami rozwoju zrównowa¿onego poprzez wykreowanie mo¿liwoœci realizacji innych celów komplementarnych przez instytucje i podmioty za nie odpowiedzialne. Zaliczyæ mo¿na do nich:
I. Uregulowanie planowania i zasad zagospodarowania przestrzennego – ograniczenie zagospodarowania
przestrzennego terenów depresyjnych i przydepresyjnych silnie zagro¿onych powodzi¹ oraz racjonalizacja zagospodarowania przestrzennego w otoczeniu ¯u³aw. Uwzglêdnienie w lokalnych i regionalnych dokumentach z zakresu planowania przestrzennego: ograniczeñ lokalizacyjnych na terenach zagro¿onych powodzi¹; ograniczeñ
w zakresie uszczelniania pod³o¿a w zlewniach w s¹siedztwie ¯u³aw oraz wprowadzenie lokalnych instrumentów
podatkowych ograniczaj¹cych zainwestowanie na terenach zagro¿onych powodzi¹.
II. Zachowanie zasobów i walorów przyrodniczych – uregulowanie warunków wodno-glebowych, umo¿liwiaj¹ce
wydajn¹ produkcjê roln¹, jak i ustabilizowanie warunków funkcjonowania siedlisk przyrodniczych ukszta³towanych pod wp³ywem systemów melioracyjnych, w tym utrzymanie zadrzewieñ fitomelioracyjnych, reguluj¹cych
warunki klimatyczne i hydrologiczne; ochrona czêœci siedlisk oraz gatunków roœlin i zwierz¹t, którym nie sprzyja
nadmiar wody wystêpuj¹cej na powierzchni terenu oraz w gruncie; dzia³ania renaturyzacyjno-kompensacyjne
w stosunku do siedlisk i gatunków hydrogenicznych.
III. Zachowanie i odtworzenie materialnych obiektów dziedzictwa kulturowego – ochrona istniej¹cych i rewaloryzacja lub odtworzenie zniszczonych obiektów materialnych o wartoœci historyczno-kulturowej, których znaczna czêœæ podlega ochronie konserwatorskiej, w szczególnoœci urz¹dzeñ hydrotechnicznych reguluj¹cych obieg
wody (pompownie, œluzy, jazy, wiatraki) oraz innych obiektów zwi¹zanych z dawnymi mieszkañcami ¯u³aw
(domy i zagrody pomennonickie, cmentarze mennonickie, œredniowieczne koœcio³y ceglane, pozosta³oœci budowli o funkcjach obronnych).
IV. Utrzymanie unikatowego, harmonijnego krajobrazu kulturowego ¯u³aw – zachowanie kszta³towanego od
XIII wieku, pod wp³ywem zabiegów melioracyjnych i wprowadzania urz¹dzeñ hydrotechnicznych, krajobrazu
kulturowego ¯u³aw, nie maj¹cego w tej skali odpowiednika w innej czêœci Polski; utrzymanie pozosta³oœci zwartych ¿u³awskich œredniowiecznych wsi kmiecych oraz rozproszonego nowo¿ytnego osadnictwa kolonijnego oraz
polderowego uk³adu u¿ytków rolnych, a tak¿e elementów przyrodniczych, jak zadrzewienia œródpolne.
V. Ochrona maj¹tku materialnego gospodarki oraz infrastruktury technicznej – minimalizacja zagro¿enia dla
obiektów s³u¿¹cych funkcjonowaniu pañstwa w sferze gospodarki: przemys³u (w szczególnoœci obiektów w rejonie Gdañska i Elbl¹ga), us³ug (szczególnie o charakterze spo³ecznym – szpitali, szkó³, obiektów gospodarki wodno-œciekowej i innych us³ug komunalnych, a tak¿e obiektów turystycznych), sieci infrastrukturalnych (w zakresie
transportu: dróg, linii kolejowych, sieci elektroenergetycznych, ruroci¹gów przesy³owych paliw, wody, sieci kanalizacyjnych).
VI. Dywersyfikacja kierunków rozwoju gospodarczego ¯u³aw – uzupe³nienie dominuj¹cego dotychczas rolniczego i rolno-przemys³owego kierunku rozwoju ekonomicznego obszaru o inne dzia³y gospodarki, w szczególnoœci
turystykê zwi¹zan¹ z wykorzystaniem dróg wodnych ¯u³aw, a tak¿e poznawaniem ich dziedzictwa historyczno-kulturowego; po¿¹dane jest tak¿e wiêksze zró¿nicowanie kierunków rozwoju rolnictwa, jak i poprawa l¹dowej
infrastruktury komunikacyjnej, zwiêkszaj¹cej dostêpnoœæ ¯u³aw.
Dlatego dzia³ania prowadzone w ramach g³ównego celu Programu powinny byæ wyprzedzaj¹ce w stosunku
do realizacji wiêkszoœci wyszczególnionych powy¿ej celów komplementarnych, co nie oznacza, ¿e niektóre z nich
nie mog¹ byæ wdra¿ane równolegle z celami Programu.
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PROGRAMU Z INNYMI INSTRUMENTAMI
9. KOMPLEMENTARNOŒÆ
ZRÓWNOWA¯ONEGO ROZWOJU ¯U£AW
9.1. Program rewitalizacji gospodarczej obszaru delty Wis³y i Zalewu Wiœlanego
Program rewitalizacji gospodarczej obszaru Delty Wis³y i Zalewu Wiœlanego powsta³ w wyniku wspó³pracy samorz¹dów województw pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego. Dokument ten koncentruje siê na kwestiach
zwi¹zanych z potencja³em spo³ecznym, gospodarczym i ekonomicznym regionu.
Jak zapisano w przedmiotowym dokumencie, celem programu jest „wzrost poziomu i jakoœci ¿ycia mieszkañców obszaru Delty Wis³y i Zalewu Wiœlanego poprzez zwiêkszenie potencja³u gospodarczego, przy zapewnieniu bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego i ³adu przestrzennego (…) Cel ten ma zostaæ osi¹gniêty poprzez zwiêkszenie potencja³u
gospodarczego regionu oraz poprawê jego konkurencyjnoœci gospodarczej i ekonomicznej, zarówno w obrêbie województw: pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego, jak równie¿ we wspó³pracy z Obwodem Kaliningradzkim. Osi¹gniêcie celu bêdzie mo¿liwe przy zapewnieniu bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego i ³adu przestrzennego. Bezpieczeñstwo przeciwpowodziowe jest kluczowym warunkiem podniesienia poziomu i jakoœci ¿ycia mieszkañców, jak równie¿
harmonijnego rozwoju gospodarczego. £ad przestrzenny w du¿ej mierze jest uzale¿niony od kierunków rozwoju gospodarczego, a g³ównie proporcji wystêpuj¹cych miêdzy rolnictwem, turystyk¹ i pozosta³ymi sektorami gospodarczymi”.
Skuteczna ochrona przeciwpowodziowa jest wiêc niezbêdna dla dalszych przemian spo³eczno-gospodarczych w regionie, stanowi¹c warunek udanego wdro¿enia planowanych dzia³añ.
Obszern¹ czêœæ opracowania poœwiêcono funkcjonuj¹cej os³onie przeciwpowodziowej. Przedstawiono inwentaryzacjê urz¹dzeñ i budowli wodnych, ocenê ich stanu technicznego, wymagania w zakresie modernizacji i konserwacji obiektów. Ocena stanu urz¹dzeñ ochrony przeciwpowodziowej oraz zalecenia w stosunku do modernizacji
urz¹dzeñ s¹ zbie¿ne z Programem „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030
(z uwzglêdnieniem etapu 2015)”.
W czêœci poœwiêconej opisowi celów, priorytetów, dzia³añ i poddzia³añ omawianego programu rewitalizacji
gospodarczej, jako pierwszy priorytet wskazano „zapewnienie trwa³ego bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego”.
Wœród planowanych w ramach programu dzia³añ, bezpoœrednio odnosz¹cych siê do problematyki ochrony przed
powodzi¹, zaproponowano modernizacjê systemu przeciwpowodziowego oraz utrzymanie w sprawnoœci urz¹dzeñ
melioracyjnych. Szczegó³owe dzia³ania bêd¹ obejmowa³y:
• utworzenie skoordynowanego systemu monitorowania stanu bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego,
• przywrócenie i utrzymanie dro¿noœci wszystkich naturalnych i sztucznych cieków Delty Wis³y, w tym odtworzenie
floty lodo³amaczy,
• modernizacjê i utrzymanie w sprawnoœci ca³ej infrastruktury przeciwpowodziowej,
• odbudowê oraz bie¿¹c¹ konserwacjê i utrzymanie w sprawnoœci sieci melioracyjnej, ³¹cznie z usprawnieniem
sp³ywu wody z pól do rowów.
Dzia³ania te bêd¹ finansowane z bud¿etu pañstwa, bud¿etu województw pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego oraz ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
W programie przewidziano równie¿ dzia³ania zwi¹zane z zachowaniem i popraw¹ stanu œrodowiska przyrodniczego oraz rewitalizacj¹ unikatowych obszarów i dziedzictwa kulturowego oraz technicznego. Wœród dzia³añ
zwi¹zanych z rozbudow¹ i modernizacj¹ infrastruktury, w zakresie szeroko rozumianej gospodarki wodno-œciekowej,
program wskazuje trzy rodzaje zadañ.
Wed³ug diagnozy przedstawionej w omawianym dokumencie, na obszarze ¯u³aw konieczne jest rozwijanie
lokalnych uk³adów kanalizacyjnych, modernizacja oczyszczalni œcieków oraz rozbudowa grupowych uk³adów kanalizacyjnych i oczyszczalni.
Ponadto, na terenach zagro¿onych wyst¹pieniem powodzi nale¿y rozwijaæ niezawodn¹ sieæ zasilania w energiê elektryczn¹. Dotyczy to przede wszystkim dwustronnych zasileñ wszystkich elementów os³ony przeciwpowodziowej. Sprostanie tym zadaniom wymaga modernizacji znacznej czêœci stacji transformatorowych i linii œredniego oraz
niskiego napiêcia. Znaczna czêœæ linii energetycznych œredniego i niskiego napiêcia jest w niezadowalaj¹cym stanie
technicznym. Dlatego te¿ realizacja kompleksowej os³ony przeciwpowodziowej ¯u³aw powinna byæ realizowana
w powi¹zaniu z wdra¿aniem pozosta³ych projektów, warunkuj¹cych zakoñczony powodzeniem efekt synergiczny.

81

„Program ¯u³awski – 2030”

W kontekœcie dywersyfikacji kierunków rozwoju ¯u³aw, Program rewitalizacji gospodarczej obszaru Delty
Wis³y i Zalewu Wiœlanego wskazuje niewykorzystany w dostatecznym stopniu potencja³ turystyczny regionu. Planowane utworzenie zintegrowanego systemu turystyki wodnej, w po³¹czeniu z przygotowaniem infrastruktury dla turystyki pieszej i rowerowej, prowadziæ bêdzie do o¿ywienia terenów wiejskich pod wzglêdem gospodarczym oraz
zaktywizowania lokalnej spo³ecznoœci. Jako jeden z przyk³adów zwiêkszenia atrakcyjnoœci turystycznej regionu,
Program rewitalizacji gospodarczej wskazuje mo¿liwoœæ stworzenia œcie¿ek rowerowych i pieszych przebiegaj¹cych
koronami obwa³owañ. Warto podkreœliæ, ¿e na obszarze ¯u³aw realizowane s¹ projekty maj¹ce na celu przygotowanie infrastruktury dla turystyki wodnej, np. omawiany jako kolejny projekt „Pêtla ¯u³awska” Miêdzynarodowa droga
wodna E70.
Niniejszy Program „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” jest zatem komplementarny z za³o¿eniami Programu rewitalizacji gospodarczej obszaru
Delty Wis³y i Zalewu Wiœlanego.

9.2. Projekt „Pêtli ¯u³awskiej”
Podstawowym celem zagospodarowania „Pêtli ¯u³awskiej” jest rewitalizacja ¿eglugi œródl¹dowej i rozwój drogi wodnej E70, które œciœle wi¹¿¹ siê z kwestiami bezpieczeñstwa powodziowego terenów s¹siaduj¹cych z drogami
wodnymi.
Dzia³ania w tym zakresie s¹ realizowane na podstawie Programu rozwoju dróg wodnych Delty Wis³y i Zalewu
Wiœlanego w zakresie turystycznego ich wykorzystania „Pêtla ¯u³awska Miêdzynarodowa Droga Wodna E 70”, przyjêtego uchwa³¹ nr 1101/LII/06 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 23 paŸdziernika 2006 r. w sprawie uchwalenia Programu rozwoju dróg wodnych Delty Wis³y i Zalewu Wiœlanego – Pêtla ¯u³awska Miêdzynarodowa Droga
Wodna E-70) oraz uchwa³y tego¿ Sejmiku nr 826/XXXV/09 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie przyjêcia przez Województwo Pomorskie przygotowania projektu „Pêtla ¯u³awska – rozwój turystyki wodnej” realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013 na odcinku po³o¿onym na terenie Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
Celem nadrzêdnym Programu „Pêtla ¯u³awska” jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionów poprzez
zagospodarowanie turystyczne dróg wodnych Delty Wis³y i Zalewu Wiœlanego. Priorytet Programu, jakim jest rozwój
dróg wodnych tego obszaru w zakresie turystycznego ich wykorzystania, bêdzie osi¹gniêty, miêdzy innymi, poprzez
nastêpuj¹ce dzia³ania:
• budowê, rozbudowê i modernizacjê infrastruktury turystycznej w zakresie budownictwa wodnego na szlakach
wodnych,
• poprawê ¿eglownoœci i bezpieczeñstwa szlaków wodnych.
Wœród planowanych efektów wskazuje siê, miêdzy innymi, zwiêkszenie ruchu turystycznego na obszarze
Delty Wis³y i Zalewu Wiœlanego, a wiêc na obszarach w obrêbie których znajduj¹ siê równie¿ ¯u³awy, zwiêkszenie
bezpieczeñstwa na szlakach wodnych, aktywizacjê gospodarcz¹ regionu oraz poprawê czystoœci wód i œrodowiska
przyrodniczego.
Zakres dróg wodnych objêtych Projektem „Pêtla ¯u³awska – rozwój turystyki wodnej” uwzglêdnia m.in.:
• Wis³ê od Korzeniewa do Przekopu
– z uwag¹, ¿e wody Wis³y czêsto powoduj¹ powodzie,
• Martw¹ Wis³ê
– ze œluz¹ Przegalina i Wrotami ¯u³awskimi, tzw. wrotami sztormowymi,
• Nogat,
• Szkarpawê,
• Tugê i Œwiêt¹,
• Elbl¹g – ³¹cz¹c¹ jezioro Druzno z Zalewem Wiœlanym,
• Kana³ Jagielloñski,
• Mot³awê z Raduni¹,
• Liwê.
Cieki te, a tak¿e budowle i urz¹dzenia wodne z nimi powi¹zane, bêd¹ równie¿ przedmiotem prac realizowanych w ramach Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)”. Istotne jest, aby dzia³ania podejmowane w ramach obu programów uzupe³nia³y siê wzajemnie. Natomiast cele obu dokumentów mo¿na uznaæ za zbie¿ne: bezpieczeñstwo powodziowe regionu stanowi
warunek jego rozwoju spo³eczno-gospodarczego, a w jego obrêbie turystyki.
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9.3. Regionalne programy operacyjne na lata 2007 – 2013
9.3.1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 (RPO WP) zosta³ przyjêty
przez Zarz¹d Województwa Pomorskiego 2 paŸdziernika 2007 r.
W podsumowuj¹cej diagnozê analizie SWOT, jako atuty województwa wymieniono du¿e zró¿nicowanie i bogactwo œrodowiska przyrodniczego oraz kulturowego. Natomiast, jako jego s³aboœci, wskazano m.in.:
• nisk¹ jakoœæ infrastruktury technicznej i spo³ecznej oraz przestrzenne dysproporcje w jej rozwoju,
• niezadowalaj¹cy stan obiektów dziedzictwa kulturowego,
• nie w pe³ni efektywny system zarz¹dzania œrodowiskiem, w tym monitoring œrodowiska,
• nasilenie zagro¿eñ naturalnych oraz skutków awarii (w tym katastrof na morzu).
Celem strategicznym RPO WP jest „poprawa konkurencyjnoœci gospodarczej, spójnoœci spo³ecznej i dostêpnoœci
przestrzennej województwa przy zrównowa¿onym wykorzystaniu specyficznych cech potencja³u gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pe³nym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych”. Cel ten zostanie osi¹gniêty poprzez
podniesienie konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci gospodarki, poprawê atrakcyjnoœci inwestycyjnej oœrodków miejskich i usprawnienie powi¹zañ miêdzy nimi, zwiêkszenie atrakcyjnoœci osiedleñczej i turystycznej oraz prze³amywanie barier strukturalnych na obszarach o ni¿szym potencjale rozwojowym.
Wœród celów szczegó³owych RPO WP wskazuje siê, miêdzy innymi, poprawê atrakcyjnoœci osiedleñczej i turystycznej. Cel ten obejmowaæ bêdzie nastêpuj¹ce obszary problemowe:
• poprawê jakoœci œrodowiska – obok dzia³añ zwi¹zanych z realizacj¹ postanowieñ Traktatu Akcesyjnego, nacisk po³o¿ony zostanie na inwestycje zwi¹zane z uporz¹dkowaniem gospodarki wodno-œciekowej w niektórych czêœciach regionu; uzupe³nieniem ww. dzia³añ bêd¹ inicjatywy w zakresie kompleksowego monitoringu stanu œrodowiska;
• wykorzystanie potencja³u turystycznego – atrakcyjnoœæ turystyczna regionu bêdzie wzmacniana poprzez zrównowa¿one wykorzystanie zasobów i walorów œrodowiska przyrodniczego i kulturowego regionu;
• zdrowie mieszkañców.
Cel ten bêdzie osi¹gany przede wszystkim poprzez realizacjê projektów wpisanych w nastêpuj¹ce osie priorytetowe RPO WP: (5) œrodowisko i energetyka przyjazna œrodowisku, (6) turystyka i dziedzictwo kulturowe, (7) ochrona zdrowia i system ratownictwa. Nale¿y przy tym podkreœliæ, ¿e w ramach 5 osi priorytetowej przewidziane jest,
obok innych dzia³añ, wsparcie zwi¹zane z ochron¹ przeciwpowodziow¹, uwzglêdniaj¹c¹ potrzeby ochrony
przyrody. Przedsiêwziêcia w tym zakresie korzystnie wp³yn¹ na realizacjê zasady zrównowa¿onego rozwoju
i wype³nienie standardów œrodowiskowych wynikaj¹cych z Traktatu Akcesyjnego, przek³adaj¹c siê na trwa³¹ poprawê
stanu œrodowiska w regionie i sprzyjaj¹c tym samym jego rozwojowi gospodarczemu oraz spo³ecznemu. Warto równie¿ wspomnieæ o osi priorytetowej (3): funkcje miejskie i metropolitalne, w ramach której realizowane bêd¹ projekty
zmierzaj¹ce do poprawy bezpieczeñstwa obszarów metropolitalnych, realizacji inwestycji zwiêkszaj¹cych potencja³
rozwojowy miast oraz kompleksowych przedsiêwziêæ realizacyjnych – a wiêc dzia³añ wspieraj¹cych rozwój zrównowa¿ony obszarów miejskich po³o¿onych w granicach terenów objêtych oddzia³ywaniem Programu. W ramach 3 osi
priorytetowych preferowane bêd¹, miêdzy innymi, projekty:
• wpisuj¹ce siê w programy rewitalizacji;
• wykorzystuj¹ce wyniki inicjatyw i konsultacji spo³ecznych, a tak¿e realizowane z zaanga¿owaniem spo³ecznoœci
lokalnych;
• dotycz¹ce obiektów i obszarów objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ i/lub uwzglêdnionych w gminnych programach
opieki nad zabytkami;
• minimalnej wartoœci 5 mln euro (dotyczy wy³¹cznie Gdañska, Gdyni i S³upska w zakresie kompleksowych przedsiêwziêæ rewitalizacyjnych).
G³ównym celem osi priorytetowej (5) œrodowisko i energetyka przyjazna œrodowisku jest poprawa stanu œrodowiska naturalnego i ograniczenie zagro¿eñ ekologicznych. Szczegó³owe cele osi zwi¹zane bezpoœrednio z realizacj¹
Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu
2015)” obejmuj¹:
• poprawê jakoœci infrastruktury gospodarki wodnej;
• usprawnienie systemu informacji o œrodowisku i zagro¿eniach ekologicznych;
• poprawê efektywnoœci systemów wytwarzania i przesy³u energii.
W œwietle RPO WP, wsparcie w zakresie gospodarki wodnej dotyczy przede wszystkim przedsiêwziêæ przyczyniaj¹cych siê do zwiêkszenia retencji i minimalizacji skutków ekstremalnych zjawisk klimatycznych, takich jak powódŸ czy susza, przy czym szczególny nacisk po³o¿ono na zastosowanie interdyscyplinarnego podejœcia do planowania dla ca³ego obszaru zlewni. Przedsiêwziêcia maj¹ce na celu naturalne spowolnienie sp³ywu wód i zwiêkszenie
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retencji oraz modernizacjê istniej¹cej infrastruktury bêd¹ traktowane priorytetowo. Natomiast nowe dzia³ania w zakresie przeciwdzia³ania powodziom mog¹ byæ planowane wy³¹cznie wtedy, gdy mimo realizacji wspomnianych powy¿ej dzia³añ nie zmniejszy siê ryzyko powodziowe i pod warunkiem, ¿e spe³nione zostan¹ odpowiednie wymagania, zw³aszcza te zawarte w Artykule 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Realizowane bêd¹ przedsiêwziêcia ukierunkowane na renaturyzacjê zniszczonych niew³aœciwymi regulacjami
cieków wodnych. Wspierane bêd¹ tak¿e projekty z zakresu budowy nowych lub przebudowy istniej¹cych urz¹dzeñ
wodnych, w tym urz¹dzeñ ma³ej retencji, stacji pomp i stopni wodnych. Wsparciem objête bêd¹ tak¿e projekty polegaj¹ce na przebudowie istniej¹cych wa³ów przeciwpowodziowych oraz regulacji i utrzymaniu cieków wodnych
w sposób uwzglêdniaj¹cy potrzeby ochrony przyrody.
W ramach przedsiêwziêæ z zakresu gospodarki wodnej realizowane mog¹ byæ równie¿ projekty polegaj¹ce na
budowie, rozbudowie lub przebudowie systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych.
Podejmowane inwestycje, w tym w szczególnoœci stworzone mo¿liwoœci retencyjne, powinny w istotny sposób przyczyniæ siê do zwiêkszenia stopnia bezpieczeñstwa powodziowego oraz zapobiegaæ skutkom przejœciowych
okresów suszy. W odniesieniu do projektów z zakresu ochrony przed powodzi¹ wsparcie obejmuje obszar ca³ego
województwa z wy³¹czeniem Gdañska, Gdyni i Sopotu oraz gmin po³o¿onych na ¯u³awach. W odniesieniu do projektów z zakresu systemów odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych uprawniony bêdzie obszar ca³ego województwa, z wy³¹czeniem Gdañska, Gdyni i Sopotu.
W zwi¹zku z realizacj¹ celu szczegó³owego w zakresie zarz¹dzania informacj¹ o œrodowisku, wspierane bêd¹
projekty dotycz¹ce tworzenia, rozbudowy oraz wdra¿ania spójnych i kompleksowych systemów monitorowania
i kontroli stanu œrodowiska. W szczególnoœci preferowane bêd¹ przedsiêwziêcia zwi¹zane z tworzeniem systemów
informowania, prognozowania, ostrzegania i reagowania na zagro¿enia, w tym systemów monitorowania stanu zagro¿enia powodziowego. Wsparcie ukierunkowane bêdzie tak¿e na wdra¿anie nowych narzêdzi lub metod obserwacji stanu œrodowiska. Preferowane bêd¹ projekty kompleksowe, integruj¹ce dzia³ania kilku instytucji (partnerów) oraz
projekty z zakresu gospodarki wodnej, w szczególnoœci zwi¹zane z monitorowaniem zagro¿enia powodziowego.
Podkreœliæ nale¿y, ¿e przedsiêwziêcia te winny byæ po³¹czone z akcjami informacyjnymi i edukacyjnymi.
Cel g³ówny osi priorytetowej turystyka i dziedzictwo kulturowe stanowi efektywne i zrównowa¿one wykorzystanie potencja³u przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki. Natomiast, jej cele szczegó³owe obejmuj¹:
• Podniesienie jakoœci publicznej infrastruktury turystycznej.
• Rozwijanie systemu informacji turystycznej i kulturalnej oraz promocja sieciowych produktów turystycznych.
• Poprawa atrakcyjnoœci turystycznej miejsc o wysokich walorach kulturowych.
• Zrównowa¿one wykorzystanie walorów przyrodniczych regionu w rozwoju turystyki.
Najwa¿niejszymi w skali regionu obszarami prowadzenia polityki rozwoju oraz budowania atrakcyjnoœci
inwestycyjnej i konkurencyjnoœci regionu s¹, miêdzy innymi, ¯u³awy Wiœlane i dolina Wis³y, które wskazano jako
obszar wymagaj¹cy aktywizacji spo³eczno-gospodarczej, a tak¿e stosowania skomplikowanych zabiegów agrotechnicznych i zabezpieczeñ przed powodzi¹. Wœród kwestii zwi¹zanych z bezpieczeñstwem, poruszono problem potrzeby
zapewnienia sprawnoœci s³u¿b ratowniczych, ze wzglêdu na równoczesne wystêpowanie kilku czynników, m.in. wystêpowania du¿ych skupisk ludnoœci, przetwórstwa materia³ów ropopochodnych, obecnoœci zak³adów du¿ego ryzyka i zagro¿enia katastrofami ekologicznymi – w tym powodziami.
Zatem realizacja Programu Operacyjnego bêdzie wspomagaæ wdro¿enie „Programu ¯u³awskiego – 2030”,
szczególnie w zakresie dywersyfikacji funkcji gospodarczych ¯u³aw, natomiast w ramach tego programu operacyjnego nie bêdzie prowadzona ochrona przeciwpowodziowa na ¯u³awach i Trójmieœcie, a jedynie w otoczeniu tego obszaru.
W ramach RPO WP przyjêto do realizacji ponad 500 projektów, z których czêœæ mo¿e wzmocniæ skutecznoœæ
realizacji niniejszego Programu. Bezpoœredniego wzmocnienia mo¿na oczekiwaæ ze strony projektu IMiGW polegaj¹cego na wykonaniu mapy terenów zalewowych zagro¿onych powodzi¹ od morza przez Wis³ê Œmia³¹ (dzia³anie
5.3). Poœrednie oddzia³ywanie bêdzie mia³a:
• realizacja kanalizacji sanitarnej w gminach Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdañski, Stegna oraz w Lichnowych, Sztumie, Suchym Dêbie i Ró¿ynach (dzia³anie 8.2);
• budowa obwodnicy Pruszcza Gdañskiego (dzia³anie 4.1) oraz remont i modernizacja dróg powiatowych w gminach Mi³oradz i Stare Pole (8.11);
• kampania promocyjna ¯u³aw w Nowym Dworze Gdañskim (6.2), podniesienie atrakcyjnoœci turystycznej szlaku
mennonitów przez powiat gdañski i szlaku zamków gotyckich (6.1), realizacja ¯u³awskiego parku Historycznego
w Nowym Dworze Gdañskim i aktywizacja turystyczna zamku w Malborku (6.3), rewitalizacja rynków w Nowym
Stawie oraz budowa œcie¿ki rowerowej w Lichnowych oraz zaplecza turystyczno rekreacyjnego w Nowym
Stawie (8.12);
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• realizacja Kwidzyñskiego Parku Przemys³owo-Technologicznego oraz przedsiêwziêæ gospodarczych i edukacyjnych zwi¹zanych z jego uruchomieniem.

9.3.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
Nale¿y podkreœliæ, ¿e udzia³ ogólnej powierzchni ¯u³aw, w tym terenów depresyjnych, w obrêbie województwa warmiñsko-mazurskiego jest mniejszy ni¿ w województwie pomorskim, st¹d problemy i zadania wi¹¿¹ce siê ze
specyfik¹ ¯u³aw znajduj¹ mniej miejsca w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury ni¿ w RPO WP.
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM) jest dokumentem planistycznym o charakterze wykonawczym. Jako g³ówny cel przedmiotowy dokument wskazuje „wzrost konkurencyjnoœci
gospodarki oraz liczby i jakoœci powi¹zañ sieciowych”. Priorytety strategiczne programu koncentruj¹ siê na: konkurencyjnej gospodarce, otwartym spo³eczeñstwie oraz nowoczesnych sieciach. Jednym z uwarunkowañ realizacji RPO
WiM jest koniecznoœæ rozwoju spo³eczno-gospodarczego regionu, przy jednoczesnej koniecznoœci ochrony obszarów cennych pod wzglêdem przyrodniczych.
Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007–2013 osi¹gane bêd¹ poprzez koncentracjê wsparcia na realizacji konkretnych przedsiêwziêæ, odnosz¹cych siê do takich osi priorytetowych, jak:
Przedsiêbiorczoœæ, Turystyka, Infrastruktura spo³eczna, Rozwój, Restrukturyzacja i rewitalizacja miast, Infrastruktura
transportowa regionalna i lokalna, Œrodowisko przyrodnicze, Infrastruktura spo³eczeñstwa informacyjnego, Pomoc
techniczna.
W diagnozie przedstawionej w programie stwierdza siê, ¿e na przewa¿aj¹cym obszarze województwa
warmiñsko-mazurskiego nie notuje siê w zasadzie du¿ego zagro¿enia powodziowego. Najwra¿liwszy pod tym wzglêdem jest teren ¯u³aw Wiœlanych, gdzie zakres i czêstotliwoœæ wystêpuj¹cych powodzi i powodowanych przez nie
zniszczeñ gospodarczych oraz przyrodniczych stanowi problem o zasiêgu ponadlokalnym.
W œwietle dokumentu „na obszarze województwa po³o¿one s¹ ¯u³awy, wymagaj¹ce odrêbnego potraktowania
w sprawach zagro¿enia przeciwpowodziowego, melioracji, wyposa¿enia w œrodki trwa³e (…). Jest to obszar chroniony
wa³ami przeciwpowodziowymi i odwadniany mechanicznie za pomoc¹ pomp, jednak¿e jest to obszar o najwy¿szej
skali zagro¿enia przeciwpowodziowego”. W przedstawionej w programie analizie SWOT wœród s³abych stron i zagro¿eñ wskazano niewystarczaj¹cy stan infrastruktury dla turystyki oraz zagro¿enie powodziowe ¯u³aw, zaniedbanie
systemów melioracyjnych i przeciw-powodziowych.
Celami osi priorytetowej „œrodowisko przyrodnicze” jest „wzmocnienie pozycji województwa w europejskich
sieciach przyrodniczych poprzez poprawê lub zachowanie dobrego stanu œrodowiska i zapobieganie jego degradacji”.
W ramach jego realizacji planuje siê dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy ochrony przed zniszczeniami œrodowiska.
Nale¿¹ do nich inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Priorytetem bêd¹ projekty, które maj¹
na celu zwolnienie szybkoœci odp³ywu wód opadowych oraz zwiêkszenie retencyjnoœci zlewni (na przyk³ad odtworzenie zdolnoœci retencyjnej naturalnych terenów zalewowych i podmok³ych; ponowne po³¹czenie rzek z ich naturalnymi terenami zalewowymi; zaprzestanie melioracji, przywrócenie naturalnego koryta rzecznego, w tym cofniêcie
regulacji koryta rzecznego lub rozbiórkê wa³ów przeciwpowodziowych i innych urz¹dzeñ przeciwpowodziowych,
które stanowi¹ przeszkodê dla swobodnego przep³ywu wód powodziowych; rozwój suchych polderów przeciwpowodziowych itp.).
Planowane dzia³ania obejm¹ równie¿ rehabilitacjê istniej¹cych urz¹dzeñ przeciwpowodziowych, jeœli bêdzie
to konieczne. Budowa nowych œrodków infrastrukturalnych s³u¿¹cych ochronie przeciwpowodziowej bêdzie mog³a
byæ wspierana tylko w przypadkach, gdy pomimo realizacji wy¿ej wymienionych dzia³añ bêdzie istnia³o ryzyko
powodziowe oraz pod warunkiem spe³nienia wymagañ dyrektyw unijnych, w szczególnoœci Artyku³u 4(7) Ramowej
Dyrektywy Wodnej.
Ponadto, w sytuacjach, gdy zagro¿enie przeciwpowodziowe istnieje i bêdzie istnia³a potrzeba zarz¹dzania
nim, wsparcie uzyska przygotowanie i utrzymanie w stanie gotowoœci operacyjnej regionalnych i lokalnych planów
postêpowania w sytuacjach zagro¿enia przeciwpowodziowego. Przedsiêwziêcia zwi¹zane z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, powinny opieraæ siê na zintegrowanej strategii zarz¹dzania, obejmuj¹cej ca³y obszar zlewni, np.
powinny byæ zgodne z Programem Ma³ej Retencji dla Województwa Warmiñsko-Mazurskiego na lata 2006–2015,
przy za³o¿eniu, ¿e jest on zgodny z wy¿ej wspomnian¹ hierarchi¹ przeciwpowodziow¹ oraz dyrektywami UE.
Przewidziano równie¿ dzia³ania zmierzaj¹ce do uporz¹dkowania gospodarki wodno-œciekowej na obszarze
województwa; g³ówn¹ form¹ bêdzie budowa, rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, kanalizacji
deszczowej i oczyszczalni œcieków zarówno w miastach, jak i na wsi. Przewiduje siê tak¿e inwestycje w zakresie sieci
i urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych na istniej¹cych i nowotworzonych obszarach koncentracji szeroko pojmowanej dzia³alnoœci gospodarczej, w tym przede wszystkim turystyki. W ramach gospodarki wodno-œciekowej wsparciu podlegaæ bêd¹ inwestycje na obszarze aglomeracji do 15000 RLM, zgodnie z zapisami KPOŒK. Preferencje otrzy-
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maj¹ tu przedsiêwziêcia stanowi¹ce element uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturê techniczn¹.
Ponadto, tworzone i rozbudowywane bêd¹ tak¿e systemy lokalnego monitoringu œrodowiskowego (wdra¿anie nowych narzêdzi i metod obserwacji œrodowiska, przygotowanie nowych lub modernizacja istniej¹cych baz danych do
gromadzenia i przetwarzania informacji o œrodowisku).
W œwietle RPO WiM inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej zapewni¹ równoczeœnie ochronê
przed zniszczeniami œrodowiska. Przede wszystkim, realizowane bêd¹ projekty ukierunkowane na zwolnienie szybkoœci odp³ywu wód opadowych oraz zwiêkszenie retencyjnoœci zlewni. W RPO wymienia siê takie dzia³ania jak na
przyk³ad: odtworzenie zdolnoœci retencyjnej naturalnych terenów zalewowych i podmok³ych, ponowne po³¹czenie
rzek z ich naturalnymi terenami zalewowymi, zaprzestanie melioracji, przywrócenie naturalnego koryta rzecznego,
w tym cofniêcie regulacji koryta rzecznego czy rozbiórka wa³ów przeciwpowodziowych i innych urz¹dzeñ przeciwpowodziowych, które stanowi¹ przeszkodê dla swobodnego przep³ywu wód powodziowych, rozwój suchych
polderów przeciwpowodziowych, itp.). Zgodnie z zapisami programu, jeœli zaistnieje koniecznoœæ, modernizowane
bêd¹ istniej¹ce urz¹dzenia przeciwpowodziowe. Natomiast, budowa nowych œrodków infrastrukturalnych s³u¿¹cych
ochronie przeciwpowodziowej bêdzie wspierana tylko w przypadkach, gdy pomimo realizacji wy¿ej wymienionych
dzia³añ bêdzie istnia³o ryzyko powodziowe oraz pod warunkiem spe³nienia wymagañ dyrektyw unijnych, w szczególnoœci artyku³u 4(7) Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Ponadto, w sytuacjach, gdy zagro¿enie przeciwpowodziowe istnieje i bêdzie musia³o byæ zarz¹dzane, wsparcie uzyska przygotowanie i utrzymanie w stanie gotowoœci operacyjnej regionalnych i lokalnych planów postêpowania w sytuacjach zagro¿enia przeciwpowodziowego. Podkreœlono zarazem, ¿e przedsiêwziêcia z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej powinny opieraæ siê na zintegrowanej strategii zarz¹dzania, obejmuj¹cej ca³y obszar zlewni.
Planowane do realizacji w ramach RPO WiM zadania, nie mog¹ mieæ charakteru ponadregionalnego. Opisywany program operacyjny bêdzie wiêc tak¿e wspomaga³ znacz¹co realizacjê przedmiotowego Programu w granicach
województwa warmiñsko-mazurskiego.
W obrêbie ¯u³aw w ramach RPO WiM dotychczas zatwierdzone do finansowania zosta³y g³ównie projekty dotycz¹ce modernizacji lokalnej infrastruktury drogowej, a tak¿e dzia³ania realizowane przez mikroprzedsiêbiorstwa
oraz w mniejszym stopniu przez ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa.

9.4. Program ochrony brzegów morskich
Program ochrony brzegów morskich zosta³ przyjêty ustaw¹ z dnia 28 marca 2003 roku (Dz.U. z 2003 r. nr 67
poz. 621). Program ten obejmuje przedsiêwziêcia maj¹ce na celu zabezpieczenie brzegów morskich przed erozj¹
i powodzi¹ morsk¹. Realizacjê programu zaplanowano na okres 2004-2023. Wœród zadañ zaplanowanych w dokumencie wskazano:
• budowê, rozbudowê i utrzymywanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich,
w tym usuwania uszkodzeñ w systemie zabezpieczenia brzegów morskich,
• zapobieganie zanikowi pla¿, a na wskazanych odcinkach zapewnienie stabilizacji przebiegu linii brzegowej
wed³ug stanu z 2000 r.,
• monitorowanie brzegów morskich maj¹ce na celu wskazanie koniecznych dzia³añ.
Dokument zawiera szczegó³owy wykaz przewidzianych do realizacji zadañ wraz z ich szacunkowym kosztem.
Zadania podzielono w zale¿noœci od ich lokalizacji (odcinki wybrze¿a). W rejonie objêtym Programem „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” wskazano realizacjê sztucznego zasilania, modernizacji umocnieñ brzegowych oraz monitoring i badania dotycz¹ce ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego. Natomiast, w rejonie Zatoki Gdañskiej zaplanowano, miêdzy innymi, modernizacjê
i budowê umocnieñ brzegowych w rejonie ujœcia Wis³y-Przekop oraz sztuczne zasilanie w rejonie miejscowoœci Górki
Wschodnie (Wyspa Sobieszewska).
Na dzia³ania dotycz¹ce Zalewu Wiœlanego jest przewidziana kwota ogó³em 35 mln z³, lecz minimum wynosi
oko³o 17 mln z³. W latach 2004-2009 wydatkowano ju¿ 8 mln z³. Generalnie kwoty przewidziane w Programie
ochrony brzegów morskich nie s¹ wystarczaj¹ce na w³aœciwe zabezpieczenie ¯u³aw od powodzi podmorskich i w kolejnym etapie realizacji „Programu ¯u³awskiego – 2030” (w latach 2016–2030), nale¿y przewidzieæ kwoty tak¿e na
dzia³ania Urzêdu Morskiego w Gdyni.
Dzia³ania planowane do realizacji w ramach Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” oraz Programu ochrony brzegów morskich s¹ spójne
i maj¹ wspólny cel: zapewnienie bezpieczeñstwa mieszkañcom terenów zagro¿onych zalaniem, rozumianego
zarówno jako ochrona przed powodzi¹, jak i ochrona przed wtargniêciem wód morskich w g³¹b l¹du.
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10. WSTÊPNY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PROGRAMU
Program „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem
etapu 2015)” przewidziano do realizacji w okresie 2010 – 2030.
Kiedy w 2007 roku podjêto decyzjê o przygotowaniu projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw”, w ramach Koncepcji programowo – przestrzennej dokonano przegl¹du i analizy aktualnych zagro¿eñ powodziowych i potrzeb w zakresie inwestycji ochrony przeciwpowodziowej. Potencjalni beneficjenci projektu
skupili siê przede wszystkim na zadaniach inwestycyjnych, co wynika z ogromnej skali potrzeb zwi¹zanej z niezadowalaj¹cym stanem technicznym istniej¹cego systemu, wieloletnimi zaniedbaniami w zakresie utrzymania i konserwacji urz¹dzeñ hydrotechnicznych, cieków oraz kana³ów. Zg³oszono w tym czasie ok. 250 zadañ na ³¹czn¹ wartoœæ
wynosz¹c¹ ok. 2 mld z³. Jednak podkreœliæ nale¿y, ¿e w ostatnich latach jednostki zajmuj¹ce siê utrzymaniem wód,
w miarê mo¿liwoœci i dostêpnoœci œrodków, wykona³y czêœæ inwestycji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem przeciwpowodziowym. Przedmiotowy projekt postrzegaæ nale¿y jako kolejne przedsiêwziêcie na rzecz poprawy systemu
ochrony przed powodzi¹, z t¹ jednak zasadnicz¹ ró¿nic¹, ¿e jest to projekt wspólny ró¿nych beneficjentów, co umo¿liwia kompleksowe podejœcie do wszystkich powi¹zanych elementów problematyki przeciwpowodziowej ¯u³aw.
Szereg dyskusji i opinii, w tym stanowisko ekspertów Jaspers do opracowanej Koncepcji programowo – przestrzennej oraz okreœlony horyzont czasowy dla wdro¿enia Dyrektywy Powodziowej wskaza³y, ¿e aby skutecznie realizowaæ ochronê przeciwpowodziow¹ ¯u³aw niezbêdne by³o przygotowanie dokumentu o cechach wieloletniego
i perspektywicznego programu w tym zakresie.
Program „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” charakteryzuje siê tym, i¿:
• jest dokumentem strategicznym, dla którego przeprowadzona zosta³a ocena oddzia³ywania na œrodowisko,
• podlega procedurze zatwierdzenia przez ministra w³aœciwego do spraw Gospodarki Wodnej,
• jest sektorowym dokumentem programowym, który bêdzie podstaw¹ do aplikacji o œrodki finansowe krajowe
i zagraniczne,
• obejmuje swoim zakresem okres d³u¿szy ni¿ obecna perspektywa finansowa (2007–2013), czyli do 2030 roku,
• jednym z wa¿niejszych celów Programu bêdzie analiza potencjalnych Ÿróde³ zagro¿eñ przeciwpowodziowych,
wykonana w ramach wdra¿ania Dyrektywy Powodziowej, czyli dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim.
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w I etapie Programu, tj. do 2015 r., maj¹ charakter kompleksowy i
obejmuj¹ najpilniejszy zakres prac zwi¹zany z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym ¯u³aw. Poza dwoma stacjami
pomp s¹ to zadania dotycz¹ce obiektów istniej¹cych, dla których dzia³ania inwestycyjne nie budzi³y ¿adnych w¹tpliwoœci,
ze wzglêdu na ich znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej, a wydatkowanie œrodków jest najefek- tywniejsze.
Bardzo istotnym dzia³aniem, równolegle do I etapu Programu, bêdzie wdro¿enie dyrektywy w sprawie oceny
ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim w aspekcie:
• wstêpnej oceny ryzyka powodziowego (ustalaj¹cej obszary szczególnego zagro¿enia powodziowego),
• map zagro¿enia i map ryzyka powodziowego,
• planu zarz¹dzania ryzykiem powodziowym, zawieraj¹cego zdefiniowane cele, rodzaj ich ochrony i listê dzia³añ.
Jest to nowa droga podejœcia do tematu powodzi, pozwalaj¹ca racjonalnie wywa¿yæ konieczny stopieñ zabezpieczenia przeciwpowodziowego poszczególnych rejonów w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka z uwzglêdnieniem dóbr podlegaj¹cych ochronie, tj. zdrowie i ¿ycie ludzi, œrodowisko, dzia³alnoœæ gospodarcza oraz dziedzictwo
kulturowe. Zidentyfikowane rodzaje ryzyka, graficznie przedstawione zagro¿enia umo¿liwi¹ opracowanie planów
zarz¹dzania ryzykiem powodziowym z list¹ dzia³añ dla osi¹gniêcia zdefiniowanych celów.
W celu wyboru zadañ, które maj¹ byæ finansowane w I etapie Programu zastosowano analizê wielokryterialn¹,
której szczegó³y przedstawiono w rozdziale 13 niniejszego dokumentu, a tak¿e wskazania zawarte w Koncepcji
Programowo-Przestrzennej Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw wykonanej przez
PROEKO CDM w 2008 r., sporz¹dzonym do niej koreferacie oraz zalecenia Zespo³u Konsultacyjnego.
W zwi¹zku z d³ugim horyzontem czasowym realizacji Programu podane poni¿ej koszty nale¿y uznaæ za szacunkowe. W œwietle dostêpnych informacji mo¿liwe jest bardziej precyzyjne okreœlenie kosztów realizacji I etapu
Programu, scharakteryzowanego bardziej szczegó³owo w rozdziale 13 niniejszego dokumentu.
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Koszty wdro¿enia dzia³añ planowanych po roku 2015 zosta³y okreœlone w sposób szacunkowy i orientacyjny,
wynikaj¹cy ze zg³oszonych na etapie gromadzenia informacji potrzeb w zakresie ochrony przed powodzi¹. Wybór zadañ wskazanych do realizacji w tym okresie, a co za tym idzie bardziej precyzyjne okreœlenie kosztów ich wykonania,
zostan¹ dokonane m.in. na podstawie rezultatów funkcjonowania systemu monitorowania ryzyka powodziowego,
wdro¿onego w trakcie realizacji I etapu Programu, a tak¿e na podstawie zaktualizowanej identyfikacji potrzeb w zakresie ochrony przeciwpowodziowej opartej na dokumentach i planach zwi¹zanych z zarz¹dzaniem ryzykiem powodzi
oraz ewaluacji Programu. Wybór zadañ do nastêpnych etapów bêdzie podlega³ tak¿e ocenie zespo³u ekspertów reprezentuj¹cych m.in. administratorów wód i urz¹dzeñ wodnych oraz przedstawicieli organów samorz¹du.
Koszty wdro¿enia Programu w uk³adzie g³ównych obszarów problemowych (dzia³añ) oraz grup zadañ
przedstawiono w tabeli 10.1.
Tabela 10.1. Szacunkowe koszty realizacji Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku
2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” wed³ug g³ównych obszarów problemowych i typów zadañ
Koszt brutto [mln z³]

Dzia³ania I grupy zadañ

2009-2015

Dzia³anie A
– ZabezpieczenieGdañskiego Wêz³a Wodnego

Regulacja rzek, kana³ów, potoków
Wa³y przeciwpowodziowe

2016-2030

2009-2030

190,8

281,0

471,8

15,3

92,0

107,3

175,5

Pompownie

175,5
Ujête w dzia³aniu D

Budowle hydrotechniczne
Zbiorniki retencyjne
Dzia³anie B
– Zabezpieczenie od strony Wis³y

131,5

Lodo³amacze

8,0

8,0

181,0

181,0

340,4

471,9

219,0

219,0

Przed³u¿enie kierownic

31,9

2,0

33,9

Ostrogi

21,0

66,0

87,0

Wa³y przeciwpowodziowe

78,6

53,4

132,0

Dzia³anie C
– Zabezpieczenie od strony Zalewu Wiœlanego

67,8

90,2

158,0

Wa³y przeciwpowodziowe

67,8

47,2

115,0

43,0

43,0

136,8

405,2

542,0

4,2

172,8

177,0

27,8

144,2

172,0

104,8

78,2

183,0

10,0

10,0

Budowle hydrotechniczne
Dzia³anie D
– Zabezpieczenie ¯u³aw wewnêtrznych

Regulacja rzek, kana³ów, potoków
Wa³y przeciwpowodziowe
Pompownie
Budowle hydrotechniczne
Dzia³anie M
– System monitoringu ryzyka powodziowego

7,6

Pozosta³e koszty

7,6

112,8

245,0

357,8

2,0

5,0

7,0

Zarz¹dzanie

18,9

40,0

58,9

Rezerwa

91,9

200,0

291,9

RAZEM

647,3

1 361,8

2009,1

Promocja i edukacja

ród³o: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw  Etap I. Koncepcja programowo-przestrzenna. Raport G³ówny (2008).
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Œrodki przeznaczone na realizacjê Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw
– do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” ogólnie rozk³adaj¹ siê równomiernie w ca³ym okresie wdra¿ania
Programu, w proporcjach 1/3 w okresie 2009-2015 oraz 2/3 w okresie 2016-2030, przy czym w poszczególnych latach ró¿nice w wysokoœci przeznaczanych œrodków mog¹ byæ wiêksze. Na wysokoœæ œrodków planowanych do wydatkowania po 2015 roku wp³yw mo¿e mieæ tak¿e przebieg realizacji I etapu Programu oraz wyniki monitoringu ryzyka
powodziowego.
W odniesieniu do Ÿróde³ œrodków finansowania Programu, w I etapie bêd¹ one pochodziæ z bud¿etu pañstwa,
bud¿etu samorz¹dów oraz funduszy Unii Europejskiej. Ich Ÿród³o stanowiæ bêd¹ w szczególnoœci œrodki Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, na którego liœcie indykatywnej wed³ug stanu ze stycznia
2009 r. na cele 6 komplementarnych Projektów (I etapu Programu) zarezerwowano œrodki w wysokoœci 550,2 mln z³.
W perspektywie dotycz¹cej okresu po roku 2015, dzia³ania Programu bêd¹ mog³y byæ finansowane – oprócz
wymienionych Ÿróde³ – tak¿e z celowych funduszy ekologicznych szczebla krajowego i regionalnego (NFOŒiGW, jak
i WFOŒiGW – pomorski i warmiñsko-mazurski) oraz œrodków podmiotów prywatnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego oraz innych Ÿróde³.
Œrodki na realizacjê zadañ Programu po roku 2015 powinny zostaæ uwzglêdnione m.in. w kolejnej
perspektywie finansowej UE, gdy¿ zachowanie ci¹g³oœci finansowania stanowi podstawowy warunek osi¹gniêcia
skutecznoœci dzia³añ przewidzianych Programem.
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11. SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU
11.1. Struktura instytucjonalna
Charakter Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)”, na który sk³adaj¹ siê takie cechy jak:
• d³ugookresowa (ponad 20-letnia) perspektywa realizacji jego celów,
• szeroki zakres zadañ przewidywanych do objêcia Programem,
• po³o¿enie obszaru realizacji Programu w obrêbie dwóch województw,
powoduje, ¿e w jego wdra¿aniu bêdzie musia³o uczestniczyæ szereg instytucji szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, którzy stan¹ siê Partnerami Programu. Administrowanie, czyli sprawowanie funkcji w³aœcicielskiej, wodami Skarbu Pañstwa nale¿y do kompetencji ró¿nych organów administracji publicznej, a zadania z zakresu ochrony
przeciwpowodziowej nale¿¹ do kompetencji administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
Niniejszy Program, w odniesieniu do art. 90 ust. 1 pkt 7a, wykonywany zosta³ na zlecenie dyrektora RZGW
w Gdañsku na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej. Program obejmuje obszar ¯u³aw po³o¿ony na terenie dwóch województw, stanowi¹cy czêœæ regionu wodnego Dolnej
Wis³y, zarz¹dzanego przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku.
Organizacja i koordynacja procesu wdra¿ania Programu, w tym monitorowanie i ocena skutecznoœci realizacji
jego ustaleñ, nale¿y do obowi¹zków Prezesa KZGW, a stosownie do udzielonego pe³nomocnictwa wykonanie zadania realizowaæ bêdzie dyrektor RZGW w Gdañsku.
Powy¿sza struktura jest zgodna z ustaw¹ Prawo Wodne wg której prezes KZGW programuje inwestycje w gospodarce wodnej, Minister w³aœciwy do spraw gospodarki wodnej zatwierdza te programy, a dyrektor RZGW odpowiada za koordynowanie dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ przed powodzi¹ w regionie wodnym.
W celu realizacji postanowieñ Programu, w dniu 11 grudnia 2009 r. podpisano „Porozumienie w sprawie realizacji Programu „Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem
etapu 2015)”. Sygnatariuszami Porozumienia s¹: Minister Œrodowiska, Prezes Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej, Marsza³ek i Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego, Marsza³ek i Wicemarsza³ek Województwa Warmiñsko
– Mazurskiego. Kopia „Porozumienia” znajduje siê w za³¹czniku nr 2.
W celu wspierania zarz¹dzania oraz kontroli realizacji Programu na poziomie strategicznym ww. Strony Porozumienia powo³aj¹ Komitet Steruj¹cy, z Ministrem Œrodowiska – jako przewodnicz¹cym. W sk³ad Komitetu wejd¹ przedstawiciele ww. Stron, eksperci oraz reprezentant Jednostki Zarz¹dzaj¹cej Programem, o której jest mowa poni¿ej.
W ramach struktury organizacyjnej RZGW w Gdañsku, zosta³a powo³ana Jednostka Zarz¹dzaj¹ca Programem
¯u³awskim (JZP¯), wspó³pracuj¹ca œciœle z Oœrodkiem Koordynacyjno – Informacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej (OKI), który w za³o¿eniu jego powo³ania, pe³ni rolê koordynacyjn¹ dzia³añ przeciwpowodziowych w regionie
wodnym. Powy¿sza struktura jest konieczna ze wzglêdu na potrzebê wdra¿ania Dyrektywy Powodziowej w obszarze
zlewniowym. Planowany do stworzenia, w ramach przedmiotowego Programu „System monitoringu ryzyka powodziowego” (SMoRP), oraz wykonanie map zagro¿enia i ryzyka powodziowego, przekazywanie informacji o stanie ryzyka oraz koordynacjê planowania w zakresie zarz¹dzania ryzykiem powodzi, bêdzie dotyczy³ obszaru ¯u³aw,
bêd¹cego czêœci¹ Regionu Wodnego, st¹d potrzeba œcis³ej wspó³pracy obu jednostek. Jak wspomniano wczeœniej
wdro¿enie Dyrektywy Powodziowej na obszarze ¯u³aw jest jednym z wa¿niejszych zamierzeñ, które zostanie zrealizowane równolegle do I Etapu Programu. Bêdzie mia³o ono te¿ istotne znaczenie w wyborze zadañ do realizacji
w kolejnych etapach jego realizacji.
Kolejnym wa¿nym dokumentem wspieraj¹cym proces wdra¿ania Programu jest podpisana, równie¿ 11 grudnia 2009 r. „Umowa w sprawie realizacji I Etapu Programu „Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego
¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)”, dotycz¹ca wzajemnej wspó³pracy pomiêdzy RZGW
w Gdañsku – Jednostk¹ Zarz¹dzaj¹c¹ Programem (JZP¯) a pozosta³ymi Partnerami: Miastem Gdañsk, Miastem Elbl¹g,
Powiatem Gdañskim, Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdañsku oraz
¯u³awskim Zarz¹dem Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Elbl¹gu. Kopia „Umowy” znajduje siê w za³¹czniku nr 3 niniejszego Programu.
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Dla skutecznego koordynowania i monitorowania realizacji I Etapu Programu, RZGW w Gdañsku powo³a Komitet Monitoruj¹cy, w sk³ad którego wejd¹ reprezentanci podmiotów, zaanga¿owanych w realizacjê I Etapu Programu oraz eksperci.
Podpisanie podobnych umów bêdzie poprzedza³o ka¿dy kolejny etap realizacji Programu i dotyczy³o tych instytucji, których zadania znajd¹ siê w planie rzeczowo – finansowym danego etapu.
Do zadañ RZGW w Gdañsku, jako JZP¯, nale¿y:
1. koordynowanie realizacji Programu;
2. synchronizowanie realizacji Programu z ochron¹ przeciwpowodziow¹ Regionu Wodnego Dolnej Wis³y, którego
czêœci¹ s¹ ¯u³awy;
3. analizowanie wykonanych dzia³añ w ramach poszczególnych etapów realizacji Programu, w aspekcie osi¹gniêtych efektów za³o¿onych w Programie, wskaŸników monitorowania i tworzenia dokumentacji ewaluacyjnej;
4. udzia³ we wdra¿aniu planu zarz¹dzania ryzykiem powodzi, wynikaj¹cym z implementacji Dyrektywy Powodziowej,
w tym uzgodnienie ze Stronami ww. Porozumienia list przedsiêwziêæ, do kolejnych etapów realizacji Programu;
5. przygotowanie aktualizacji Programu, stosownie do wymagañ wynikaj¹cych z oceny i obowi¹zuj¹cych przepisów
prawa;
6. promowanie Programu i dzia³ania edukacyjne;
7. koordynowanie wspó³pracy instytucji zaanga¿owanych w kolejnych etapach realizacji Programu, w tym organizowanie ich spotkañ;
8. potwierdzanie zgodnoœci z Programem zadañ inwestycyjnych planowanych do realizacji przez potencjalnych
partnerów Programu;
9. raportowanie dzia³añ Komitetów Monitoruj¹cych, powo³anych na podstawie umów na poszczególne etapy realizacji Programu, do Komitetu Steruj¹cego powo³anego na podstawie Porozumienia.
Struktura instytucjonalna wdro¿enia Programu, z uwzglêdnieniem etapów realizacyjnych zosta³a schematycznie przedstawiona na rycinie 11.1.

Ryc. 11.1. Struktura instytucjonalna wdro¿enia Programu, z uwzglêdnieniem etapów realizacyjnych
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11.2. Zasady udzielania wsparcia
Finansowanie potrzeb gospodarki wodnej sk³ada siê z trzech czêœci:
• budowa, rozbudowa i odbudowa infrastruktury gospodarki wodnej,
• utrzymanie maj¹tku gospodarki wodnej,
• zarz¹dzanie zasobami wodnymi.
Zasoby finansowe dotycz¹ce utrzymania maj¹tku i zarz¹dzania zasobami wodnymi pochodz¹ prawie w 100%
z bud¿etu pañstwa. W minimalnym stopniu swój udzia³ finansowy maj¹ przedsiêbiorstwa, jednostki administracji
publicznej lub osoby fizyczne korzystaj¹ce z wód na podstawie decyzji administracyjnych dotycz¹cych partycypacji
w ich utrzymaniu.
Szczególn¹ szansê na wsparcie finansowe ochrony przeciwpowodziowej Polska – jako cz³onek Unii Europejskiej – otrzyma³a z Funduszu Spójnoœci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko (POIiŒ) w latach 2007–2013. Mo¿liwoœæ uzyskania dofinansowania wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ odpowiedniego przygotowania
niezbêdnych dokumentów, które wska¿¹ na zasadnoœæ wsparcia finansowego.
Zasady finansowania realizacji Programu mo¿na dok³adnie okreœliæ w odniesieniu do jego I etapu, który bêdzie
finansowany ze œrodków pochodz¹cych z Funduszu Spójnoœci, jak i innych œrodków zewnêtrznych oraz œrodków
w³asnych Partnerów, w tym bud¿etu pañstwa.
Jak wspomniano, zadania I etapu Programu, ujête w 6 komplementarnych Projektach przedstawionych w rozdziale 13, zosta³y umieszczone na liœcie projektów przewidzianych do realizacji w ramach POIiŒ, Priorytet III
„Zarz¹dzanie Zasobami i przeciwdzia³anie zagro¿eniom œrodowiska”, Dzia³anie 3.1 „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego”. W zwi¹zku z tym, ich realizacja wymaga zgodnoœci z obowi¹zuj¹cymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego.
Szczegó³y finansowania kolejnego etapu bêd¹ okreœlone w momencie tworzenia i zatwierdzenia dokumentów
programowych okreœlaj¹cych bud¿et UE dla kolejnej perspektywy finansowej. Oprócz œrodków wspólnotowych,
podobnie jak w przypadku I etapu Programu, bêd¹ mog³y pochodziæ tak¿e z bud¿etu pañstwa, funduszy celowych
(NFOŒiGW i WFOŒiGW) oraz w³asnych bud¿etów Partnerów Programu (w tym tak¿e samorz¹dów powiatowych
i gminnych), w zwi¹zku z czym wsparcie z tych Ÿróde³ bêdzie musia³o byæ realizowane zgodnie z zasadami
dotycz¹cymi wydatkowania okreœlonych œrodków.
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MONITOROWANIA I OCENY SKUTECZNOŒCI
12. METODY
REALIZACJI PROGRAMU
12.1. WskaŸniki monitorowania
Jednym z podstawowych sposobów monitorowania skutecznoœci realizacji zaplanowanych celów i dzia³añ jest
zastosowanie metod wskaŸnikowych. W tabeli 12.1. dla ka¿dego celu strategicznego zaproponowano po kilka wskaŸników, podaj¹c jednostkê w jakiej ma byæ wyliczony oraz orientacyjne Ÿród³a danych s³u¿¹ce jego obliczeniu. Czêœæ
z nich mo¿na tak¿e wyraziæ wielkoœci¹ œrodków przeznaczonych na realizacjê okreœlonych typów dzia³añ, jednak w poni¿szym zestawieniu celowo pominiêto wskaŸniki o charakterze finansowym. W trakcie opracowania listy wskaŸników
wykorzystano tak¿e propozycje zawarte w „Katalogu wskaŸników obowi¹zkowych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013”, dobieraj¹c wskaŸniki monitoruj¹ce dzia³ania przewidziane w Programie.
Ocena skutecznoœci dzia³añ przy wykorzystaniu metod wskaŸnikowych polega z regu³y na porównaniu ich
wartoœci w okresie przed rozpoczêciem realizacji Programu, w trakcie jego wdra¿ania oraz po jego zakoñczeniu.
Pe³ne osi¹gniêcie celów monitoringu skutecznoœci Programu wymaga dodatkowo okreœlenia wartoœci wyjœciowej
zalecanych wskaŸników (rok 2010) oraz, dla niektórych z nich, po¿¹danej wartoœci docelowej. W odniesieniu do
wyjœciowych i docelowych wartoœci wskaŸników w roku 2015, zostan¹ one okreœlone przed rozpoczêciem realizacji
Programu przez Jednostkê Zarz¹dzaj¹c¹ Programem (JZP¯). Natomiast wartoœci docelowe wskaŸników w roku 2030
bêdzie mo¿na okreœliæ dopiero po sformu³owaniu listy dzia³añ planowanych do wykonania w latach 2016–2030, której sporz¹dzenie umo¿liwi przygotowanie wstêpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagro¿enia i ryzyka powodziowego oraz planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym wymaganych Dyrektyw¹ Powodziow¹.
Przedstawione propozycje wskaŸników nale¿y traktowaæ opcjonalnie i w fazie realizacji Programu mo¿liwe
jest zastosowanie tylko niektórych z nich, a tak¿e uzupe³nienie zestawu o nowe wskaŸniki, w miarê postêpów monitorowania i wynikaj¹cych z niego potrzeb. Wskazane jest monitorowanie skutecznoœci wdra¿ania Programu w cyklu
rocznym.
Bie¿¹ce monitorowanie wdra¿ania Programu musi umo¿liwiæ odpowiednio wczeœniejsze przygotowanie nastêpnego etapu jego realizacji, tak aby w momencie powstania mo¿liwoœci uzyskania dofinansowania mo¿na by³o jak
najwczeœniej z³o¿yæ wniosek o œrodki finansowe. Nale¿y uwzglêdniæ, ¿e perspektywy finansowe maj¹ zawsze okres
rozliczeniowy odpowiednio d³u¿szy (2 lata). Tak wiêc etap I realizowany bêdzie w perspektywie finansowej
2007–2013, natomiast faktyczne zakoñczenie jego realizacji nast¹pi w 2015 roku. Nastêpna perspektywa finansowa
to lata 2014–2020, z tym ¿e jej zakoñczenie to rok 2022. Natomiast wnioski o dofinansowanie najprawdopodobniej
bêdzie mo¿na ju¿ sk³adaæ od pocz¹tku roku 2015, a sam¹ inwestycjê rozpocz¹æ ju¿ w roku 2014 i potem uzyskaæ
zwrot nak³adów (uzyskaæ dofinansowanie/refinansowanie). Dlatego zakres zadañ etapu II Programu powinien zostaæ
opracowany i zatwierdzony najpóŸniej do koñca 2013 roku, aby p³ynnie realizowaæ inwestycje. St¹d te¿ poszczególne etapy mo¿na oceniaæ w trakcie i po zakoñczeniu ich realizacji, natomiast kolejny etap musi byæ gotowy ju¿ dwa
lata wczeœniej ni¿ zakoñczy siê aktualnie trwaj¹cy.
Monitorowanie skutecznoœci realizacji Programu odbywa³oby siê po zakoñczeniu realizacji ka¿dego z jego
etapów, czyli sprawdzono by ka¿dy z etapów i przeprowadzono by jego podsumowanie.
Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Prognozie oddzia³ywania na œrodowisko, zak³ada siê monitorowanie nastêpuj¹cych wskaŸników oceny wp³ywu realizacji „Programu ¯u³awskiego – 2030” na œrodowisko:
• stan morfologiczny koryt rzecznych – d³ugoœæ badanych rzek w poszczególnych klasach,
• liczba gatunków i siedlisk objêtych monitoringiem przyrodniczym na ¯u³awach w obszarze oddzia³ywania planowanych i realizowanych inwestycji (wynikaj¹ca z postanowieñ organów wydaj¹cych decyzjê o uwarunkowaniach
œrodowiskowych),
• liczba mieszkañców, w tym pracowników administracji, przeszkolonych w zakresie problematyki zagro¿enia
powodziowego i metod przeciwdzia³ania powodziom oraz ograniczania ich skutków,
• liczba punktów (stacji, posterunków) monitoringu hydro-meteorologicznego w których nast¹pi³o zwiêkszenie
zakresu prowadzonych pomiarów,
• liczba punktów (stacji, posterunków) monitoringu hydro-meteorologicznego w których nast¹pi³a wymiana i/lub
modernizacja urz¹dzeñ pomiarowych.
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Tabela 12.1. Proponowane wskaŸniki s³u¿¹ce monitorowaniu celów realizacji Programu
Monitorowane cele

I.

Poprawa rozpoznania zagro¿enia powodziowego i mo¿liwoci przeciwdzia³ania
mu, przy wykorzystaniu najlepszych
dostêpnych technologii i narzêdzi, oraz
zgodnie z wymaganiami prawodawstwa
wspólnotowego i krajowego.
II.

Zwiêkszenie znaczenia naturalnych
metod ochrony przeciwpowodziowej.

Jednostki

ród³a
informacji

Typ
wskaŸnika

Liczba opracowanych planów zarz¹dzania
dorzeczem (zawieraj¹ca: plany gospodarowania
wodami, program wodno-rodowiskowy oraz
plany zarz¹dzania ryzykiem wystêpowania
powodzi)

sztuki

RZGW Gdañsk

P

Liczba wybudowanych obiektów ma³ej retencji

sztuki

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

m

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

R

Powierzchnia terenów objêtych ochron¹
przeciwpowodziow¹

hektary

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

R

Powierzchnia trwale wy³¹czona z dotychczasowego u¿ytkowania w zwi¹zku z eksploatacj¹
infrastruktury hydrotechnicznej

hektary

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

W

Powierzchnia polderów trwale lub d³ugookresowo celowo zalanych

hektary

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

sztuki

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

sztuki

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

D³ugoæ przebudowanych, odbudowanych
lub wybudowanych obwa³owañ

kilometry

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

D³ugoæ przebudowanych, odbudowanych lub
wybudowanych koryt cieków (w tym kana³ów,
rowów)

kilometry

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

Liczba urz¹dzeñ hydrotechnicznych zabezpieczaj¹cych teren zagro¿ony powodzi¹

sztuki

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

Liczba przebudowanych, odbudowanych
lub wybudowanych obiektów ma³ej retencji

sztuki

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

Objêtoæ retencjonowanej wody w ramach
ma³ej i du¿ej retencji

m

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

R

hektary

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

R

liczba osób

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

R

Powierzchnia trwale wy³¹czona z dotychczasowego u¿ytkowania w zwi¹zku z eksploatacj¹
infrastruktury hydrotechnicznej

hektary

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

W

Powierzchnia polderów trwale lub d³ugookresowo celowo zalanych

hektary

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

WskaŸniki skutecznoœci
realizacji Programu

Objêtoæ retencjonowanej wody w ramach
ma³ej i du¿ej retencji

Iloæ publikacji, konferencji, szkoleñ, przekazanych dokumentacji w zakresie ochrony przed
Zwiêkszenie wiadomoci spo³ecznoci
lokalnych oraz przedstawicieli administra- powodzi¹
cji i instytucji w zakresie zagro¿enie
powodziowego i przeciwdzia³ania jego
wystêpowaniu.
III.

IV.

!

Poddanie audytowi

Poprawa struktur organizacyjnych ochrony przeciwpowodziowej i zarz¹dzania
ryzykiem powodzi na szczeblu regionalnym i lokalnym.
Liczba przebudowanych, odbudowanych lub
Przebudowa, odbudowa i budowa prze- wybudowanych urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie
ciwpowodziowych urz¹dzeñ technicznych przed powodzi¹
V.

Powierzchnia terenów objêtych ochron¹
przeciwpowodziow¹
Liczba osób objêta ochron¹ przeciwpowodziow¹

!

Wyjanienia skrótów dotycz¹cych róde³ danych: RZGW  Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej, ZMiUW  Zarz¹dy Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych, JST  Jednostki Samorz¹du Terytorialnego (szczebel wojewódzki, powiatowy i gminny), Wskaniki: P  produktu, R  rezultatu,
W  wp³ywu na rodowisko.
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12.2. System ewaluacji Programu
Celem ewaluacji jest poprawa jakoœci i efektywnoœci wdra¿ania Programu, która wi¹¿e siê z ewentualn¹ modyfikacj¹ okreœlonych w nim celów i kierunków dzia³añ, w przypadku stwierdzenia niedostatecznej efektywnoœci w trakcie jego realizacji.
Zaleca siê nastêpuj¹ce formy ewaluacji Programu:
• w fazie jego przygotowania ewaluacjê ex ante, czyli przed rozpoczêciem realizacji Programu – jej elementy mog¹
stanowiæ czêœæ przewidywanego do sporz¹dzenia studium wykonalnoœci dla poszczególnych etapów Programu,
a tak¿e mog¹ byæ zawarte w prognozie oddzia³ywania na œrodowisko projektu programu, stanowi¹cej czêœæ procedury strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko sporz¹dzonej zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 paŸdziernika
2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska
oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko;
• ewaluacje prowadzone w trakcie realizacji Programu, które mog¹ mieæ formê:
– ewaluacji wynikaj¹cej z przewidywanego monitorowania skutecznoœci wdra¿ania Programu, która mo¿e byæ
prowadzona w cyklach wskazanych w poprzednim rozdziale lub czêœciej – jeœli monitorowanie wska¿e na
znacz¹ce odstêpstwa od przewidywanego stanu realizacji celów Programu lub jeœli powstan¹ przyczyny stwarzaj¹ce potrzebê wprowadzenia istotnych zmian w Programie;
– ewaluacji strategicznej, której celem jest ocena Programu w œwietle w³aœciwych dokumentów strategicznych,
które w d³ugookresowej perspektywie Programu mog¹ podlegaæ istotnym zmianom;
• po zakoñczeniu realizacji Programu ewaluacjê ex post, która pozwoli na ocenê skutecznoœci wdro¿enia wszystkich
ustanowionych w nim celów.
Ze wzglêdu na istotne znaczenie ewaluacji dla obiektywnej oceny skutecznoœci i poprawnoœci wdra¿ania
Programu, powinny one zostaæ przeprowadzone przez instytucje zewnêtrzne i niezale¿ne w stosunku do
beneficjentów Programu. Jedynie pierwsza forma ewaluacji prowadzonej w trakcie realizacji Programu mo¿e byæ
realizowana z udzia³em beneficjentów – zaleca siê aby co najmniej w I etapie Programu uczestniczy³ w nim
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku.
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13. REALIZACJA I ETAPU PROGRAMU
I etap Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” bêdzie realizowany jako szeœæ komplementarnych Projektów, pod wspólnym tytu³em „Kompleksowe
Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe ¯u³aw – Etap I”. Projekty te zosta³y umieszczone przez Ministra Rozwoju Regionalnego na liœcie projektów indywidualnych (aktualizowanej co 6 miesiêcy) dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013 w ramach Priorytetu III „Zarz¹dzanie zasobami i przeciwdzia³anie zagro¿eniom œrodowiska”
i Dzia³ania 3.1. „Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego” pod pozycjami:
POIiŒ 3.1-2.1, POIiŒ 3.1-2.2, POIiŒ 3.1-2.3, POIiŒ 3.1-2.4, POIiŒ 3.1-2.5, POIiŒ 3.1-2.6, odpowiednio dla ka¿dego
z Beneficjentów, którymi s¹:
• Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Gdañsku,
• Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdañsku, dzia³aj¹cy na podstawie pe³nomocnictwa Zarz¹du Województwa Pomorskiego,
• ¯u³awski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Elbl¹gu, dzia³aj¹cy na podstawie pe³nomocnictwa Zarz¹du
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego,
• Gmina Miasto Gdañsk,
• Gmina Miasto Elbl¹g,
• Powiat Gdañski z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim.
Celem skutecznego ubiegania siê o œrodki z Unii Europejskiej na realizacjê zadañ niezbêdne jest opracowanie
dokumentacji przygotowawczej dla Projektu. W zwi¹zku z tym we wrzeœniu 2007 zosta³a zawarta umowa z Konsorcjum MGGP. Zamawiaj¹cym jest Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, w którego imieniu
dzia³a Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej. Dokumentacja ta finansowana jest z Memorandum Finansowego uzgodnionego pomiêdzy Komisj¹ Europejsk¹ a Rzeczpospolit¹ Polsk¹ ze œrodków pomocowych z Przedakcesyjnego Instrumentu Polityki Strukturalnej dla pomocy technicznej dla sektora œrodowisko w Polsce (2002/PL/16/P/PA/013).
Zakres dzia³añ i dokumentacji przygotowawczej obejmuje przede wszystkim:
• Sporz¹dzenie koncepcji programowo-przestrzennej,
• Sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko,
• Uzyskanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjê przedsiêwziêcia,
• Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• Sporz¹dzenie studium wykonalnoœci,
• Wype³nienie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójnoœci.
G³ównym celem Koncepcji programowo-przestrzennej opracowanej przez konsorcjum firm na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, by³o okreœlenie zakresu niezbêdnych dzia³añ inwestycyjnych koniecznych do zabezpieczenia przed zagro¿eniami powodziowymi terytorium ¯u³aw Wiœlanych.
Zakres opracowania obejmuje:
• analizê aktualnych zagro¿eñ powodziowych oraz przegl¹d powodzi historycznych,
• analizê istniej¹cego systemu ochrony przeciwpowodziowej na tle prac przeprowadzonych w latach 2003–2007,
ze wskazaniem Ÿróde³ zagro¿eñ powodziowych dla regionu,
• koncepcjê docelowego systemu ochrony przeciwpowodziowej, obejmuj¹c¹ cztery podstawowe elementy: Gdañski Wêze³ Wodny, zabezpieczenie ¯u³aw od zagro¿eñ ze strony Wis³y, od Zalewu Wiœlanego i zabezpieczenie od
powodzi wewn¹trzpolderowych,
• okreœlenie zakresu niezbêdnych zadañ inwestycyjnych wraz z okreœleniem dzia³añ priorytetowych – przeanalizowano mo¿liwoœci modernizacji obiektów i potrzeby w zakresie ochrony przeciwpowodziowej; nastêpnie, na podstawie analizy wielokryterialnej, wytypowano najpilniejsze do realizacji zadania; oprócz w/w elementów obejmuj¹cych ró¿ne czêœci ¯u³aw, wydzielono zadania z zakresu monitoringu ryzyka powodziowego,
• okreœlenie skutków zaniechania dzia³añ inwestycyjnych,
• wskazanie zakresu zadañ inwestycyjnych, które mog¹ byæ dofinansowane ze œrodków Funduszu Spójnoœci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko na lata 2007–2013,
• wskazanie potencjalnych Ÿróde³ dofinansowania pozosta³ych zadañ inwestycyjnych.
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Przystêpuj¹c do przygotowania Projektu, wstêpnie zidentyfikowano 250 zadañ inwestycyjnych na ³¹czn¹
kwotê 1 618 mln z³, z których ostatecznie wy³oniono do realizacji zadania polegaj¹ce na modernizacji wa³ów, pompowni, przebudowie koryt rzek oraz systemu odwodnieñ polderów.
Przy wyborze zadañ, wstêpnie zidentyfikowanych do realizacji w I etapie do 2015 r. zastosowano analizê wielokryterialn¹ w celu dokonania optymalnego ich wyboru stosuj¹c nastêpuj¹ce 9 kryteriów, wraz z okreœleniem dla ka¿dego z nich wagi:
1. Zasiêg (obszar) oddzia³ywania zadania,
2. Liczba ludnoœci w zasiêgu oddzia³ywania,
3. Prawdopodobieñstwo wyst¹pienia powodzi,
4. Po³o¿enie w obrêbie ¯u³aw i ich bezpoœredniego otoczenia,
5. Sposób uzasadnienia potrzeby realizacji zadania,
6. Zaawansowanie przygotowania zadania do realizacji,
7. Dostêpnoœæ (w³asnoœæ) gruntu, na którym ma byæ wykonane zadanie,
8. Zgodnoœæ z celami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko,
9. Potencjalne wyst¹pienie kolizji z przyrodniczymi obszarami chronionymi.
Waga wymienionych kryteriów wynosi³a 15% dla kryterium 4 i 5, a dla pozosta³ych po 10%. Kryteria 1-7 oceniano w skali od 1 do 3 punktów, natomiast kryteria 8 i 9 oceniono na 1-2 punkty.
Dla Koncepcji Programowo-Przestrzennej sporz¹dzono Koreferat, który posiada czêœciowo charakter oceny
ex-ante oraz raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko, który posiada charakter poœredni miêdzy strategiczn¹ ocen¹ oddzia³ywania na œrodowisko a ocen¹ sporz¹dzan¹ dla poszczególnych przedsiêwziêæ. Autorzy koreferatu zarekomendowali odmienn¹ drogê selekcji zadañ realizowanych w ramach POIiŒ. Dla potrzeb analizy poszczególnych zadañ
inwestycyjnych ujêtych w Koncepcji przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:
• Zakresem planowanego przedsiêwziêcia objêto wy³¹cznie zadania, które znajduj¹ siê na terenie ¯u³aw Wiœlanych,
subregionu Dolnej Wis³y, ograniczonego warstwic¹ 10 m npm, bez wzglêdu na to czy pe³ni¹ funkcje rolnicze czy te¿
stanowi¹ czêœæ obszarów miejskich.
• Bezwzglêdny priorytet przyznano wa³om przeciwpowodziowym, które s¹ podstawowym elementem biernej
ochrony przeciwpowodziowej.
• W ramach czynnej ochrony przeciwpowodziowej najwa¿niejsze przedsiêwziêcie stanowi lodo³amanie na Wiœle.
Z uwagi jednak na brak strategicznych wytycznych dotycz¹cych œwiadczenia us³ugi lodo³amania w skali kraju
(utrzymywanie lodo³amaczy wraz z za³ogami przez RZGW – wykonywanie us³ugi si³ami w³asnymi, czy te¿ zlecenie us³ugi na zewn¹trz) nie zakwalifikowano tego zadania do realizacji w ramach Projektu.
• W ramach dostêpnych œrodków technicznych bardzo wa¿n¹ rolê na ¯u³awach sprawuj¹ stacje pomp – wykorzystywane zarówno do regulacji warunków wilgotnoœciowych gleb (dla potrzeb rolnictwa), jak i ochrony przeciwpowodziowej polderu, stanowi¹ce najwa¿niejszy element ochrony przeciwpowodziowej wewn¹trz polderu.
• Stan kana³ów polderowych jest wa¿ny, ale przy sprawnie dzia³aj¹cych pompowniach ma on znaczenie drugorzêdne. To samo dotyczy odbudowy koryt rzecznych.
• Podstawowym przeznaczeniem ostróg na Wiœle jest koncentracja nurtu dla potrzeb ¿eglugi. Tym niemniej czêœæ
z nich pe³ni podwójn¹ rolê stanowi¹c równoczeœnie ochronê stopy wa³u.
W Koreferacie zarekomendowano zastosowanie tylko jednego kryterium selekcji zadañ inwestycyjnych – bezpoœredni i istotny zwi¹zek z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym terenu ¯u³aw. Za obiekty priorytetowe uznano
wa³y przeciwpowodziowe, stacje pomp oraz elementy regulacyjne rzek zwi¹zane bezpoœrednio z zabezpieczeniem
przeciwpowodziowym. Przedstawiono przes³anki dla realizacji proponowanych zadañ, których ³¹czny koszt oszacowano na poziomie 1,6 mld z³.
Autorzy opracowania podkreœlaj¹, ¿e obudowa obwa³owañ i koryta Kana³u Raduni ma kluczowe znaczenie
dla bezpieczeñstwa Gdañskiego Wêz³a Wodnego i dla ¯u³aw Gdañskich. Natomiast, dobry stan stacji pomp i pompowni jest kluczowy dla ochrony przeciwpowodziowej ca³ych ¯u³aw, w szczególnoœci – terenów depresyjnych. Sprawnoœæ i niezawodnoœæ systemu odwadniaj¹cego jest podstaw¹ bezpieczeñstwa wewnêtrznego ¯u³aw. Dla realizacji
tego celu niezbêdna jest równie¿ odbudowa i modernizacja wa³ów przeciwpowodziowych, zabezpieczaj¹cych
¯u³awy od strony Wis³y i Zalewu Wiœlanego. Zalecono równie¿ rozwa¿enie mo¿liwoœci wy³¹czenia z eksploatacji
ma³ych i kosztownych w utrzymaniu polderów. Szczególn¹ uwagê zwrócono na jezioro Druzno i jego otoczenie, jako
obszar wymagaj¹cy szczególnych badañ. W Koreferacie podkreœlono wymagania formalno-administracyjne, jakie
musz¹ byæ spe³nione przy ubieganiu siê o œrodki Funduszu Spójnoœci.
W wyniku analizy wielokryterialnej i koreferatu na zadania I etapu Programu wybrano 43 zadania podstawowe i 5 zadañ rezerwowych, planowanych do realizacji do 2015 roku. Zosta³y one wymienione i scharakteryzowane
w za³¹czniku 1. Ich lokalizacjê przedstawiono na mapie 13.1.
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Mapa 13.1. Lokalizacja zadañ objêtych Projektem Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciw-powodziowego ¯u³aw i Beneficjenci
odpowiedzialni za ich realizacjê (numeracja zadañ wed³ug za³¹cznika 1).
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Pod wzglêdem przedmiotowym zadania I etapu Programu s¹ planowane do realizacji w czterech uk³adach
przestrzennych (obszarach problemowych), wynikaj¹cych ze zró¿nicowania zagro¿enia powodziowego ¯u³aw. Nale¿¹ do nich:
A. zabezpieczenie Gdañskiego Wêz³a Wodnego (przebudowa Kana³u Raduni i koryta Mot³awy),
B. zwiêkszenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzeki Wis³y na odcinku ¯u³aw (kierownice na ujœciu, budowle regulacyjne, wa³y przeciwpowodziowe, modernizacja obiektów hydrotechnicznych),
C. zwiêkszenie bezpieczeñstwa powodziowego zagra¿aj¹cego od Zalewu Wiœlanego (przebudowa systemu przeciwpowodziowego rzeki Elbl¹g, wa³y czo³owe jeziora Druzno),
D. zwiêkszenie bezpieczeñstwa powodziowego wewn¹trz terytorium ¯u³aw (przebudowa stacji pomp, wa³y przeciwpowodziowe, przebudowa koryt rzek: Kumieli, Dzierzgonia i W¹skiej).
Zadania do realizacji przez poszczególnych Beneficjentów obejmuj¹:
• RZGW Gdañsk
– Rzeka Wis³a
• Przebudowa ujœcia Wis³y
• Odbudowa ostróg na rzece Wiœle
– Rzeka Mot³awa
• przebudowa koryta
– Rzeka W¹ska
• przebudowa koryta
– System monitoringu ryzyka powodzi
• Miasto Elbl¹g
– Rzeka Elbl¹g
• przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu – rejon od rzeki Fiszewki oraz Polder Nowe
Pole – Zatorze
• wykonanie Lokalnego Systemu Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagro¿enia Powodziowe
• Miasto na prawach powiatu Gdañsk
– Kana³ Raduni
• przebudowa na terenie Gdañska
• Powiat Gdañski z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim
– Kana³ Raduni
• przebudowa na terenie Miasta Pruszcz Gdañski i Gminy Pruszcz Gdañski
• Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdañsku
– Rzeka Wis³a
• Przebudowa lewego wa³u Wis³y na odcinku Giemlice – Przegalina
• Przebudowa prawego wa³u Wis³y na odcinkach:
Lisewo-Palczewo – Czerwone Budy – Drewnica
– Rzeka Tuga
• odbudowa lewego wa³u przeciwpowodziowego
– Stacje pomp
• Przebudowa 13 stacji pomp
• Budowa 1 stacji pomp
• ¯u³awski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Elbl¹gu
– Rzeka Elbl¹g
• przebudowa wa³ów – od miasta Elbl¹g do rzeki Babicy
– Jezioro Druzno
• przebudowa wa³ów czo³owych
– Rzeka W¹ska
• przebudowa wa³ów
– Stacje pomp
• Przebudowa 10 stacji pomp
• Budowa 1 stacji pomp
Ponadto, przewidziano realizacjê systemu monitoringu ryzyka powodziowego, w ramach którego planuje siê
m.in.: zebranie pe³nych informacji dotycz¹cych infrastruktury powodziowej; zgromadzenie danych dotycz¹cych
m.in. potencjalnych Ÿróde³ zagro¿eñ ekologicznych, w przypadku wyst¹pienia powodzi; wykonanie badañ
modelowych (modeli matematycznych), które poka¿¹ kompleksowo m.in. w powi¹zaniu ze zmianami warunków
hydrometeorologicznych wywo³anych zmianami klimatu, ukszta³towaniem i zagospodarowaniem terenu itd., jakie
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kierunki nale¿y przyj¹æ, aby zapewniæ skuteczn¹ ochronê powodziow¹ tego obszaru, efektywne wydatkowanie
œrodków, z uwzglêdnieniem ochrony œrodowiska naturalnego; opracowanie scenariuszy dzia³añ ochrony
przeciwpowodziowej dla ¯u³aw; prowadzenie monitoringu efektywnoœci realizowanych zadañ inwestycyjnych;
usprawnienie wymiany informacji o zagro¿eniach powodziowych pomiêdzy instytucjami, z uwzglêdnieniem
informowania spo³eczeñstwa; a tak¿e prowadzenie dzia³añ szkoleniowych i edukacyjnych. Zadanie to winno byæ
realizowane w œcis³ym powi¹zaniu z wdra¿aniem Dyrektywy Powodziowej, w ramach której ma byæ dokonana
wstêpna ocena ryzyka powodzi, opracowane mapy zagro¿enia i ryzyka powodziowego oraz plany zarz¹dzania
ryzykiem powodzi.
Tabela 13.1. Sumaryczne szacunkowe koszty Projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – Etap I”
DZIA£ANIA I GRUPY ZADAÑ
Dzia³anie A – Zabezpieczenie Gdañskiego Wêz³a Wodnego

Koszt brutto
[mln z³]
190,8

Regulacja rzek, kana³ów, potoków

15,3

Wa³y przeciwpowodziowe

175,5

Dzia³anie B – Zabezpieczenie od strony Wis³y

131,5

Przed³u¿enie kierownic

31,9

Ostrogi

21,0

Wa³y przeciwpowodziowe

78,6

Dzia³anie C – Zabezpieczenie od strony Zalewu Wiœlanego

67,8

Wa³y przeciwpowodziowe

67,8

Dzia³anie D – Zabezpieczenie ¯u³aw wewnêtrznych

136,8

Regulacja rzek, kana³ów, potoków

4,2

Wa³y przeciwpowodziowe

27,8

Pompownie

104,8

Dzia³anie M – System monitoringu ryzyka powodziowego

7,6

POZOSTA£E KOSZTY

112,8

Promocja

2,0

Zarz¹dzanie

18,9

Rezerwa

91,9

RAZEM

647,3

Szacunkowe koszty realizacji Projektu w podziale na g³ówne obszary problemowe i grupy zadañ przedstawiono w tabeli 13.1. Wynosz¹ one brutto 647,3 mln z³, przy czym 92 mln z³ (ponad 14%) stanowi rezerwa finansowa.
W ramach Projektu najwy¿sze koszty maj¹ zostaæ poniesione na zabezpieczenie Gdañskiego Wêz³a Wodnego
(191 mln z³ – blisko 30 % ogó³u kosztów), nieco ni¿sze na zabezpieczenie wnêtrza ¯u³aw (137 mln z³ – 21 %) oraz zabezpieczenie od strony Wis³y (131,5 mln z³ – 20 %), a stosunkowo najni¿sze na zabezpieczenie od strony Zalewu
Wiœlanego (68 mln z³ – 10,5 %). W tym okresie maj¹ zostaæ tak¿e zbudowane zrêby systemu monitoringu ryzyka powodziowego.
Wiêkszoœæ œrodków przewidzianych na realizacjê Projektu (350 mln z³ – 54 % ogó³u œrodków) ma zostaæ przeznaczona na modernizacjê i odbudowê wa³ów przeciwpowodziowych. Znacz¹ce kwoty s¹ tak¿e planowane na
modernizacjê i budowê pompowni (105 mln z³ – 16 %) oraz przed³u¿enie kierownic w ujœciu Wis³y-Przekop i modernizacjê ostróg na Wiœle (53 mln z³ – 8 %). Znacznie mniejsze œrodki maj¹ s³u¿yæ wykonaniu regulacji rzek, kana³ów
i potoków (3 % ogó³u œrodków Projektu), a w ramach I etapu Programu nie przewiduje siê realizacji nowych budowli
hydrotechnicznych (za wyj¹tkiem dwóch stacji pomp).
Udzia³ finansowy zadañ realizowanych przez poszczególnych Beneficjentów w ca³kowitych kosztach realizacji
Projektu przedstawiono na rycinie 13.1.
Dominuj¹cy finansowo udzia³ w realizacji Projektu (blisko 60% ogó³u œrodków) posiadaæ bêdzie Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa Pomorskiego oraz Urz¹d Miasta Gdañska. Znacz¹cy bêdzie tak¿e udzia³
RZGW w Gdañsku (15,5%) oraz ¯u³awskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Elbl¹gu (14,5%). Najni¿szy
kwotowo bêdzie udzia³ zadañ realizowanych przez Urz¹d Miasta w Elbl¹gu oraz Powiat Gdañski z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim.
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Ryc. 13.1. Szacunkowy udzia³ Beneficjentów w kosztach realizowanych zadañ

W Raporcie o oddzia³ywaniu na œrodowisko, pe³ni¹cego de facto rolê analizy œrodowiskowej oddzia³ywania na
œrodowisko rozwa¿anych do realizacji zadañ, przedstawiono uwarunkowania œrodowiskowo-przyrodnicze realizacji
planowanych dzia³añ oraz podstawowe problemy zabezpieczenia ¯u³aw przed powodzi¹.
Zaniechanie dzia³añ inwestycyjnych w infrastrukturê przeciwpowodziow¹ oceniono jako skutkuj¹ce wzrostem zagro¿enia powodziowego. Obszar ten, pozbawiony nak³adów finansowych na przebudowê i rozbudowê infrastruktury przeciwpowodziowej, ulegnie zabagnieniu i zalaniu, w wyniku czego utraci on wartoœæ gospodarcz¹. Na
terenach depresyjnych system odwadniaj¹cy stanowi warunek ich przetrwania jako l¹du, ³¹cznie z ca³ym zainwestowaniem osadniczym, gospodarczym i infrastrukturalnym.
W œwietle przeprowadzonej oceny wp³ywu na œrodowisko, zmiany jakie zajd¹ w œrodowisku przyrodniczym
bêd¹ mia³y ma³e znaczenie w porównaniu z oddzia³ywaniem antropogenicznych Ÿróde³ zanieczyszczeñ wód powierzchniowych, które wyst¹pi³yby wskutek powstania katastrofalnych powodzi. Skutecznoœæ zabezpieczenia przeciwpowodziowego zale¿y od ³¹cznego funkcjonowania wszystkich przedsiêwziêæ. Chocia¿ znaczenie dla ochrony
przed powodzi¹ poszczególnych rodzajów przedsiêwziêæ jest ró¿ne, to ich ³¹czne, pozytywne znaczenie dla œrodowiskowych warunków ¿ycia ludzi oraz dla ochrony zdrowia i ¿ycia ludzi przed zagro¿eniem powodziowym, bêdzie
bardzo du¿e.
Ze wzglêdu na kluczow¹ rolê dla realizacji Projektu œrodków pochodz¹cych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko, podstawowy warunek wdro¿enia Projektu stanowi aplikacja o œrodki pochodz¹ce ze Ÿróde³
Wspólnotowych.
Rycina 13.2 przedstawia harmonogram: przygotowania, realizacji, z³o¿enia wniosków i rozliczenia Projektów,
poszczególnych Beneficjentów I Etapu Programu.
Przewiduje siê opracowanie 6 studiów wykonalnoœci zawieraj¹cych czêœæ wspóln¹ dotycz¹c¹ Programu i
aspektów jego wdra¿ania oraz realizacji. Nale¿y ponadto podkreœliæ obowi¹zki ka¿dego z Beneficjentów, wœród których znajduj¹ siê m.in.:
• przygotowanie Projektu, w tym prawid³owe i terminowe przygotowanie pe³nej dokumentacji Projektu, niezbêdnej do jego dofinansowania, wraz z prawid³owo wype³nionym wnioskiem o dofinansowanie, sporz¹dzonym
wed³ug wymogów przedstawionych przez Instytucjê Zarz¹dzaj¹c¹;
• z³o¿enie do Instytucji Wdra¿aj¹cej wniosku o dofinansowanie Projektu w terminie ustalonym w harmonogramie
do oceny wed³ug kryteriów przyjêtych przez Komitet Monitoruj¹cy dla Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Œrodowisko 2007-2013, wraz z kompletn¹ dokumentacj¹, a ponadto przed³o¿enie Instytucji Wdra¿aj¹cej niezbêdnych dokumentów, wskazanych we wzorcu umowy o dofinansowanie.
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Ryc. 13.2. Harmonogram przygotowania, realizacji, z³o¿enia wniosków i rozliczenia Projektów poszczególnych Beneficjentów.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e sk³adniki maj¹tkowe wytworzone w wyniku realizacji Projektu bêd¹ stanowiæ mienie
Beneficjentów, wzglêdnie wchodziæ w sk³ad mienia Skarbu Pañstwa pozostaj¹cego w trwa³ym zarz¹dzie Beneficjenta
(o ile zosta³y z tym mieniem trwale zwi¹zane) lub dla których Beneficjent wykonuje w imieniu Skarbu Pañstwa prawa
w³aœcicielskie lub zadania z zakresu administracji rz¹dowej. Beneficjenci bêd¹ eksploatowaæ powsta³y maj¹tek w³asny
lub bêd¹cy w jego trwa³ym zarz¹dzie, przy pomocy w³asnych œrodków rzeczowych, osobowych i finansowych.
Instytucj¹ Zarz¹dzaj¹c¹ w przypadku I etapu Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które odpowiada za zarz¹dzanie i koordynacjê wydatkowania œrodków z Funduszu Spójnoœci. Do jej zadañ nale¿y, miêdzy innymi, monitorowanie przedsiêwziêæ wspó³finansowanych z Funduszu Spójnoœci i przekazywanie raportów z realizacji
projektów oraz raportów koñcowych, a tak¿e koordynacja przygotowania i wdra¿ania dzia³añ w zakresie informacji
i promocji Funduszu.
Instytucj¹ Poœrednicz¹c¹ dla I etapu Programu „Kompleksowego Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego
¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” jest Ministerstwo Œrodowiska, odpowiedzialne za zarz¹dzanie finansowe projektami, które uzyska³y dofinansowanie ze œrodków Funduszu Spójnoœci. Ponadto, a w ramach tego
odpowiada m.in. za:
• monitorowanie procesu przygotowania przedsiêwziêæ do dofinansowania ze œrodków FS,
• weryfikacjê i zatwierdzanie wniosków o dofinansowanie z FS wraz z wymaganymi za³¹cznikami przed ich przekazaniem do Instytucji Zarz¹dzaj¹cej,
• nadzór nad systemem zarz¹dzania finansowego FS w zakresie ochrony œrodowiska,
• kontrolê udzielania zamówieñ publicznych na nabywanie us³ug, towarów i robót wspó³finansowanych z FS,
• monitorowanie i ocenê przebiegu wdra¿ania Funduszu Spójnoœci w sektorze œrodowiska w oparciu o raporty i wizyty sprawdzaj¹ce na miejscu realizacji projektu.
Instytucj¹ Wdra¿aj¹c¹ jest Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŒiGW). Relacje pomiêdzy Ministerstwem Œrodowiska oraz NFOŒiGW zosta³y okreœlone w „Porozumieniu w sprawie przygotowania przedsiêwziêæ ochrony œrodowiska przeznaczonych do dofinansowania ze œrodków Funduszu Spójnoœci” zawartego pomiêdzy tymi instytucjami w dniu 4 grudnia 2002 r., natomiast podzia³ obowi¹zków w zakresie realizacji
przedsiêwziêæ wspó³finansowanych z Funduszu Spójnoœci reguluje „Porozumienie w sprawie wdra¿ania Funduszu
Spójnoœci”, zawarte miêdzy nimi w dniu 29 kwietnia 2005 r.
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Jak wspomniano zak³ada siê, ¿e I etap realizacji Programu (6 komplementarnych Projektów pod wspólnym
tytu³em „Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe ¯u³aw – Etap I) bêdzie obejmowa³ realizacjê 48 zadañ
(w tym 5 rezerwowych). Rezultaty wykonania I etapu Programu, polegaj¹ce na poprawie bezpieczeñstwa
powodziowego w najbardziej zagro¿onych rejonach ¯u³aw oraz wnioski z realizacji zadania pn. system monitoringu
ryzyka powodziowego, oraz efekty wdra¿ania Dyrektywy Powodziowej, w tym planu zarz¹dzania ryzykiem
powodziowym, bêd¹cego jej koñcowym elementem, stanowiæ bêd¹ podstawê dla weryfikacji i uszczegó³owienia
dalszych dzia³añ, których realizacjê przewiduje siê po 2015 roku, tj. nastêpnych etapów Programu. W zwi¹zku z tym
bardziej szczegó³ow¹ charakterystykê zadañ oraz szacunkowe koszty realizacji poszczególnych z nich przedstawiono
w za³¹czniku 1 dla zadañ, które zosta³y objête ww. 6 komplementarnymi Projektami.
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Narodowa Strategia Gospodarki Wodnej
Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami
Projekt Planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wis³y
Krajowy Program Oczyszczania Œcieków Komunalnych
Polityka przestrzennego zagospodarowania kraju
Strategia Rozwoju Kraju 2007–2015
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013
Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko NSRO 2007–2013
Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007–2013
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego
Program Ochrony Œrodowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007–2010 z uwzglêdnieniem perspektywy
2011–2014
Strategia Rozwoju Spo³eczno-Gospodarczego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego do roku 2020
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
Program Ochrony Œrodowiska Województwa Warmiñsko-Mazurskiego na lata 2007–2010 z uwzglêdnieniem
perspektywy na lata 2011–2014
Program ma³ej retencji województwa pomorskiego do roku 2015 – Ekokonsult Gdañsk
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Za³¹czniki
do „Programu ¯u³awskiego – 2030”

A01.2

A44

M

B02

B03

2.

3.

4.

5.

6.

1

A01.1

2

Lp.

1.

Numer
zadania

RZGW
Gdañsk

RZGW
Gdañsk

RZGW
Gdañsk

RZGW
Gdañsk

Powiat
Gdañski

Miasto
Gdañsk

3

Administrator/
Inwestor

Odbudowa
ostróg
na rzece Wile

Przebudowa
ujcia Wis³y

System
monitoringu
ryzyka
powodziowego

Przebudowa
koryta rzeki
Mot³awa

Przebudowa
Kana³u Raduni
na terenie
Pruszcza
Gdañskiego

Przebudowa
Kana³u Raduni
na terenie
Miasta Gdañska

4

Nazwa zadania

Lista Podstawowa

7

Uzasadnienie

dokumentacja

Zapewnienie odpowiednich
g³êbokoci rzeki dla swobodnego sp³ywu lodu oraz
przejcia lodo³amaczy

Kierownice stanowi¹ obudowê g³ównego nurtu Wis³y
na odcinku istniej¹cego sto¿ka usypowego

Ocena ryzyka powodziowego i wykonanie planu
zarz¹dzania ryzykiem powodziowym jest obowi¹zkiem
na³o¿onym na Pañstwa Cz³onkowskie przez Dyrektywê
powodziow¹. Oceny ryzyka powodziowego bêd¹ podstaw¹ do zmian dokumentów planistycznych zwi¹zanych
z zarz¹dzaniem ryzykiem powodziowym i podlegaj¹ obowi¹zkowi cyklicznego wykonywania co 6 lat. System monitoringu ryzyka powodziowego pozwoli na sprawne
zarz¹dzanie ryzykiem powodziowym zgodnie ze standardami UE, co w konsekwencji podniesie poziom bezpieczeñstwa powodziowego obszaru objêtego projektem

Przebudowa ostróg, odbudowa g³owic
i korpusów ostróg w celu koncentracji
nurtu rzecznego. Za³o¿enie kêp wiklinowych na ³¹cznej powierzchni 70 ha
na gruntach pozostaj¹cych w administracji RZGW

Ostrogi powoduj¹ koncentracjê nurtu rzecznego, co z kolei
zapewnia utrzymanie w nurcie odpowiedniej g³êbokoci
dla swobodnego sp³ywu lodu oraz przejcia lodo³amaczy.
Dzia³ania te zapobiegaj¹ powstawaniu zatorów lodowych
na rzece. Zatory lodowe mog¹ stwarzaæ powa¿ne zagro¿enie powodziowe nawet przy niewielkich przep³ywach

Wyd³u¿enie obu istniej¹cych kierow- Zapewnienie swobodnego odp³ywu wód, sp³ywu lodu
nic stanowi¹cych obudowê g³ówne- oraz przejcia lodo³amaczy
go nurtu Wis³y na odcinku istniej¹cego sto¿ka usypowego, wykonanie
kinety u³atwiaj¹cej sp³yw wód

System informatyczny wykorzystuj¹cy modelowanie hydrauliczne
oraz internetow¹ platformê wymiany informacji; dzia³ania edukacyjne: szkolenia, warsztaty

20 000

30 380

7 200

1 000

911

360

450

15 000

Zwiêkszenie dro¿noci i przepustowoci koryta,
od czego zale¿y bezpieczeñstwo powodziowe
przyleg³ych obszarów na terenie gminy Suchy D¹b,
Pruszcz Gdañski i miasta Gdañsk

Przebudowa koryta rzeki warstw¹
0,1 do 0,4 m z odk³adem urobku
na koronê wa³u lub skarpy brzegowej

Stanowi jeden z g³ównych
elementów Gdañskiego
Wêz³a Wodnego. G³ówn¹
funkcj¹ jest zapewnienie
swobodnego sp³ywu lodów,
wód roztopowych i wód
powodziowych

Ocena ryzyka powodziowego na obszarze objêtym
projektem a nastêpnie
ci¹g³e monitorowanie zmian
ryzyka powodziowego
w celu skutecznego
zarz¹dzania nim.
Wykonanie planu zarz¹dzania ryzykiem powodzi
na lata 20152021

1 087

21 743

Zapewnienie bezpieczeñstwa dla gêsto zaludnionych
i zurbanizowanych czêci Pruszcza Gdañskiego

7 269

9

tys. z³ [brutto]

145 385

8

realizacja

Odbudowa obwa³owañ i rewitalizacja Kana³u Raduni

Budowa umocnieñ brzegowych
Zapewnienie bezpieczeñstwa dla gêsto zaludnionych
lewego i prawego brzegu kana³u,
i zurbanizowanych czêci miasta Gdañska
przebudowa wa³u kana³u z budow¹ drogi eksploatacyjnej, gospodarka zieleni¹, przebudowa k³adek
dla pieszych

6

Rozwi¹zania techniczne

Zapewnienie swobodnego
sp³ywu lodów, wód roztopowych i wód powodziowych

Zapewnienie swobodnego
sp³ywu lodów, wód roztopowych i wód powodziowych

5

Funkcja

11

Skutki zaniechania

21 000 Powstawanie zatorów lodowych, brak mo¿liwoci prowadzenia akcji lodo³amania ze wzglêdu na zbyt ma³e g³êbokoci dla przejcia lodo³amaczy. Zatory lodowe na Wile
s¹ realnym zagro¿eniem mog¹cym prowadziæ do powodzi
o katastrofalnych skutkach

31 291 Powstawanie zatorów lodowych, brak mo¿liwoci prowadzenia akcji lodo³amania. Zagro¿enie zalaniem terenów
depresyjnych i przydepresyjnych ¯u³aw

obszary Natura
2000 PLB220004,
PLB040003
i PLH220044,
PLH220033

Rezerwat Mewia
£acha,
Obszary Natura
2000
PLB220004
i PLH220044

7 560 Brak systemu monitoringu ryzyka powodziowego skutkowaæ Nie dotyczy
bêdzie nie wype³nieniem zobowi¹zañ miêdzynarodowych 
wdro¿enia Dyrektywy powodziowej oraz nieuzasadnionym,
nieuporz¹dkowanym wydatkowaniem rodków finansowych
na ochronê przeciwpowodziow¹ ¯u³aw. W konsekwencji
brak racjonalnego planowania doprowadziæ mo¿e do wzrostu
ryzyka powodziowego i katastrofalnych strat w przypadku
wyst¹pienia wezbrañ powodziowych

15 450 Zalanie u¿ytków zielonych gminy Tczew. Przerwanie wa³ów Brak
p.powodziowych na terenie gminy Suchy D¹b, Pruszcz
Gdañski i miasta Gdañsk. Przerwanie wa³ów p.powodziowych i zalanie polderów ¯u³aw Gdañskich

22 830 Zagro¿enie powodzi¹ spowodowan¹ rozmyciem obwa³owañ Brak
Kana³u Raduni. Ze wzglêdu na lokalizacjê kana³u na terenie
miasta Gdañsk powód bêdzie stanowiæ zagro¿enie dla ludnoci i spowoduje du¿e straty materialne m.in. w dzielnicach Orunia, Lipce, wiêty Wojciech

12

Potencjalna
kolizja
z obszarami sieci
Natura 2000

152 654 Zagro¿enie powodzi¹ spowodowan¹ rozmyciem obwa³owañ Brak
Kana³u Raduni. Ze wzglêdu na lokalizacjê kana³u na terenie
miasta Gdañsk powód bêdzie stanowiæ zagro¿enie dla ludnoci i spowoduje du¿e straty materialne m.in. w dzielnicach Orunia, Lipce, wiêty Wojciech

10

razem

Szacunkowe koszty zadañ*

ZA£¥CZNIK 1: ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH I ETAPU
„PROGRAMU ¯U£AWSKIEGO – 2030” – DO ROKU 2015

B07

B08

B11

9.

10.

11.

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

B06

3

8.

1

B04+B ZMiUW
05
WP

2

Lp.

Administrator/
Inwestor

7.

Numer
zadania

Rzeka Wis³a
odbudowa
prawego wa³u
przeciwpowodziowego
na odcinku
Lisewo-Palczewo

Rzeka Wis³a
odbudowa
prawego wa³u
przeciwpowodziowego
na odcinku
PalczewoCzerwone Budy

Rzeka Wis³a
odbudowa
prawego wa³u
przeciwpowodziowego
na odcinku
Czerwone Budy-Drewnica

Rzeka Wis³a odbudowa lewego
wa³u przeciwpowodziowego
na odcinku
KiezmarkPrzegalina

Rzeka Wis³a odbudowa lewego
wa³u przeciwpowodziowego
na odcinku
GiemliceKiezmark

4

Nazwa zadania

Wykonanie przes³ony przeciwfiltracyjnej metod¹ WIPS; DSM;
iniekcji manszetowej na ca³ej
d³ugoci wa³u w km 87+350 89+500. Wykonanie drogi z p³yt
JOMB na ³awie przywa³owej na
odcinku od mostu przy drodze
Gdañsk- Elbl¹g do istniej¹cej drogi
na ³awie z p³yt przemys³owych
w km 89+220. Istniej¹ce przejazdy
wa³owe zostan¹ utwardzone za
pomoc¹ p³yt JOMB.

Wykonanie przes³ony w km:
21+600  27+200 metod¹ WIPS;
DSM; iniekcji manszetowej
(wy³¹czaj¹c odcinek wzd³u¿ wysypiska popio³ów  km 24+300 25+050). Wykonanie drogi u stopy wa³u na odcinku od mostu przy
drodze Gdañsk- Elbl¹g, tj. od km.
21+600 do km27+200.

Wykonanie drogi u stopy odpowietrznej wa³u od km 14+300 do km
21+300 (stra¿nica w Kiezmarku)

Przy stra¿nicach w Leszkowych
i Kiezmarku zastosowano
bezwibracyjn¹ metodê DSM.

Wykonanie przes³ony WIPS
i DSM na ca³ym odcinku tj. w km:
14+300  21+500 (most w Kiezmarku).

6

Rozwi¹zania techniczne

Rozpatrywany prawy wa³
rzeki Wis³y chroni ¯u³awy
Wielkie, gminê Lichnowy
przed wodami powodziowymi. Szczególnie nara¿one
na powód s¹ miejscowoci: Borêty, D¹browa, Lisewo, Lichnówki, Pordenowo
Wykonanie przes³ony przeciwfiltracyjnej metod¹ WIPS; DSM;
iniekcji manszetowej na ca³ym
odcinku tj. w km: 66+000 
73+000. Wykonanie drogi przywa³owej z p³yt IOMB na ³awie
przywa³owej na ca³ej d³ugoci
wa³u. Istniej¹ce przejazdy wa³owe
zostan¹ utwardzone za pomoc¹
p³yt JOMB.

G³ówne zabezpieczenie
Wykonanie przes³ony przeprzeciwpowodziowe terenu ciwfiltracyjnej metod¹ WIPS i DSM
100% powierzchni gminy
na odcinku 73+000 - 86 + 600
Ostaszewo

G³ówne zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miejscowoci Przemys³aw, Drewnica, ¯u³awki, Dworek,
Niedwiedziówka- po³o¿onych na terenie gminy
Stegna

Ochrona przeciwpowodziowa terenów rolniczych
¯u³aw Gdañskich oraz Miasta Gdañska na powierzchni
33 474 ha

Ochrona przeciwpowodziowa terenów rolniczych
¯u³aw Gdañskich oraz Miasta Gdañska na powierzchni
33 474 ha

5

Funkcja

Wa³y pe³ni¹ kluczow¹ rolê w zapobieganiu zalewom.
Wa³y Wis³y s¹ budowlami starymi, wielokrotnie przebudowywanymi i remontowanymi. Obecne parametry
wa³ów nie w pe³ni gwarantuj¹ bezpieczeñstwo terenów
chronionych

Wa³y pe³ni¹ kluczowa rolê w zapobieganiu zalewom.
Wa³y Wis³y s¹ budowlami starymi, wielokrotnie przebudowywanymi i remontowanymi. Obecne parametry
wa³ów nie w pe³ni gwarantuj¹ bezpieczeñstwo terenów
chronionych

Wa³y pe³ni¹ kluczow¹ rolê w zapobieganiu zalewom.
Wa³y Wis³y s¹ budowlami starymi, wielokrotnie przebudowywanymi i remontowanymi. Obecne parametry
wa³ów nie w pe³ni gwarantuj¹ bezpieczeñstwo terenów
chronionych

Wa³y pe³ni¹ kluczow¹ rolê w zapobieganiu zalewom.
Wa³y Wis³y s¹ budowlami starymi, wielokrotnie przebudowywanymi i remontowanymi. Obecne parametry
wa³ów nie w pe³ni gwarantuj¹ bezpieczeñstwo terenów
chronionych.

Wa³y pe³ni¹ kluczow¹ rolê w zapobieganiu zalewom.
Wa³y Wis³y s¹ budowlami starymi, wielokrotnie przebudowywanymi i remontowanymi. Obecne parametry
wa³ów nie w pe³ni gwarantuj¹ bezpieczeñstwo terenów
chronionych.

7

Uzasadnienie

dokumentacja

14 000

27 200

7 000

11 350

700

816

350

568

485

9

tys. z³ [brutto]

16 170

8

realizacja

11

Skutki zaniechania

Prawy wa³ przeciwpowodziowy
rzeki Wis³y
znajduj¹ siê czêciowo w granicach
obszaru Natura
2000
Dolina Dolnej
Wis³y PLB 040003

Lewy wa³ przeciwpowodziowy
rzeki Wis³y
przebiega wzd³u¿
granicy obszaru
Natura 2000 Dolina Dolnej Wis³y
PLB 040003

Lewy wa³ przeciwpowodziowy
rzeki Wis³y
przebiega wzd³u¿
granicy obszaru
Natura 2000 Dolina Dolnej Wis³y
PLB 040003

12

Potencjalna
kolizja
z obszarami sieci
Natura 2000

14 700 Uszkodzenie wa³u w trakcie wysokich stanów wody w rzece Prawy wa³ przeWile. Uszkodzenie wa³u, a w konsekwencji jego przerwanie ciwpowodziowy
grozi zalaniem ¯u³aw Wielkich
rzeki Wis³y
znajduj¹ siê czêciowo w granicach
obszaru Natura
2000 Dolina
Dolnej Wis³y
PLB 040003

28 016 Uszkodzenie wa³u w trakcie wysokich stanów wody w rzece Prawy wa³ przeWile. Uszkodzenie wa³u, a w konsekwencji jego przerwanie ciwpowodziowy
i zalanie terenów gminy Ostaszewo
rzeki Wis³y
znajduj¹ siê czêciowo w granicach
obszaru Natura
2000 Dolina
Dolnej Wis³y
PLB 040003

7 350 Podtopienie i zalanie terenów rolniczych i zabudowanych
na terenie ca³ej gminy Stegna, Ostaszewo, Nowy Dwór
Gdañski i kilkanacie tysiêcy hektarów ziem uprawnych

11 918 Powstanie wyrw w wa³ach, zalanie terenów chronionych
¯u³aw Gdañskich oraz Miasta Gdañska i dzielnic
mieszkaniowych Olszynka, Orunia, Niegowo, Lipce, zalanie
oczyszczalni Wschód, Rafinerii Gdañskiej, d³ugoterminowe
zatopienia gruntów, zniszczenie zabudowañ mieszkalnych
na ¯u³awach Gdañskich oraz u¿ytków rolnych na powierzchni 33 474 ha

16 655 Powstanie wyrw w wa³ach, zalanie terenów chronionych
¯u³aw Gdañskich oraz Miasta Gdañska i dzielnic
mieszkaniowych Olszynka, Orunia, Niegowo, Lipce, zalanie
oczyszczalni Wschód, Rafinerii Gdañskiej, d³ugoterminowe
zatopienia gruntów, niszczenie zabudowañ mieszkalnych na
¯u³awach Gdañskich oraz u¿ytków rolnych na powierzchni
33 474 ha

10

razem

Szacunkowe koszty zadañ*

2

C01

C01+

Lp.

1

12.

13.

C02b
+M

C04.1

14.

15.

C02a

Numer
zadania
6

Rozwi¹zania techniczne

System retencjonowania: budowa
g³ównych kana³ów odwadniaj¹cych; odprowadzania wód
opadowych (kanalizacji deszczowej) wraz z inn¹ infrastruktur¹
(separatory i osadniki)

Zadania przeciwpowodziowe:
rowy otwarte i wyloty,

cianki szczelne z oczepem, kd
z klapami, system podczyszczaj¹cy,
pompownia wód, zbiornik retencyjny wód

Budowa pompowni, rowów
odwadniaj¹cych, zbiorników
retencyjnych

Wa³ chroni polder nr 42

Zadanie zapewnia zwiêkszenie bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego, g³ównie od wód Zalewu Wilanego
i rzeki Kumieli, jednoczenie poprawia retencjonowanie
wód w tym obszarze oraz w obszarze rzeki Elbl¹g. Jest
elementem systemu przeciwpowodziowego dla Polderu
Nowe Pole (Polder 58), obejmuj¹cego tak¿e tereny zurbanizowane (65 %)

Obecnie istniej¹ca infrastruktura  nabrze¿e na tym odcinku rzeki Elbl¹g nie spe³nia wymogów ochrony przeciwpowodziowej dla terenów miejskich. Nabrze¿e jest
za niskie w stosunku do rednich poziomów z uwagi
na brak dostêpnych terenów w tym obszarze, zachodzi
potrzeba podwy¿szenia brzegu  uszczelnienia cianki
(zamiast budowy wa³ów ochronnych) oraz wybudowania infrastruktury odwadniaj¹cej obszar zawala, odprowadzaj¹cej wody do rzeki Elbl¹g z pompowni¹ oraz
zbiornikiem retencyjnym.

Aktualne parametry na tym odcinku prawego wa³u
rzeki Elbl¹g stwarzaj¹ stan zagro¿enia dla oczyszczalni
cieków i Elbl¹skiej podstrefy Warmiñsko-Mazurskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Aktualne parametry na tym odcinku prawego wa³u
rzeki Elbl¹g stwarzaj¹ stan zagro¿enia dla oczyszczalni
cieków i Elbl¹skiej podstrefy Warmiñsko-Mazurskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

7

Uzasadnienie

Odbudowa wa³u czo³owego
Wa³y czo³owe jeziora Druzno na polderze 42 Gronowo
na d³ugoci 0+000-3+535 km,
Górne chroni¹ obszar 460 ha oraz drogê Nr 7 ³¹cz¹c¹
podwy¿szenie korony, zwiêkszenie Warszawê  Gdañsk, tor kolejowy Elbl¹g-Olsztyn
szerokoci korony obu wa³ów
do min. 3,0 m.

System ma funkcjonowaæ w oparciu o Elbl¹ski System Informacji
Przestrzennej. Jednym z podstawoSystem wspomagaj¹cy
reagowanie S³u¿b Zarz¹dza- wych elementów tego systemu bênia Kryzysowego na zagro- dzie Modu³ Prognozowania
¿enia powodziowe na tere- Powodzi, który na podstawie
danych, otrzymywanych z telemenie Miasta i Gminy Elbl¹g
oraz natychmiastowego eks- trycznych stacji pomiarowych zlokalizowanych na monitorowanym
portu przetwarzanych danych pomiarowych Kumieli. obszarze, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym bêdzie okrela³
wyst¹pienia powodzi.

Ochrona miasta przed
powodziami przyleg³ych terenów zurbanizowanych,
zarówno od strony Zalewu
Wilanego, jak te¿ rzeki
Kumieli

Ochrona miasta przed
powodziami od Zalewu
Wilanego oraz
J. Druzno, zarówno
sztormowymi, jak te¿
opadowymi

Ochrona przed wezbraniami powodziowymi przyleg³ych terenów, w tym
m.in. miejskiej oczyszczalni
cieków, elbl¹skiej podstrefy
Warmiñsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Ochrona przed wezbrania- Budowa pompowni, rowów odmi powodziowymi przywadniaj¹cych, zbiorników retenleg³ych terenów, w tym
cyjnych
m.in. miejskiej oczyszczalni
cieków, Elbl¹skiej podstrefy
Warmiñsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

5

Funkcja

wa³ów
Gronowo Górne, 460 ha
czo³owych jezio- powierzchni uprawowych
ra Druzno, polder 42 Gronowo
Górne

Monitoring
powodziowy 
Lokalny System
Monitorowania
i Wspomagania
Reagowania na
Zagro¿enia
Powodziowe

Przebudowa
systemu przeciwpowodziowego prawego
brzegu rzeki
Elbl¹g  Polder
Nowe Pole
- Zatorze;

- w rejonie od
rzeki Fiszewki

- w rejonie od
ujcia rzeki
Babicy do
granicy miasta

Przebudowa
systemu przeciwpowodziowego na
prawym brzegu
rzeki Elbl¹g:

¯ZMiUW Przebudowa

Miasto
Elbl¹g

Miasto
Elbl¹g

systemu przeciwpowodziowego na
prawym brzegu
rzeki Elbl¹g w
rejonie od ujcia
rzeki Babicy do
granicy miasta

4

Nazwa zadania

¯ZMiUW Przebudowa

3

Administrator/
Inwestor
dokumentacja

27 840

13 700

24 590

835

685

800,00

239

9

tys. z³ [brutto]

4 784

8

realizacja

11

Skutki zaniechania

28 675 Zalanie obszaru 460 ha, w tym terenów archeologicznych
osady Truso, pierwszej osady Prusów nad Zalewem Wilanym. Dewastacji ulegnie stacja pomp nr 42. Zagro¿enie dla
¿ycia kilkudziesiêciu osób oraz podmycie toru kolejowego
na trasie Gdañsk-Olsztyn

Brak systemu prognozowania powodzi i systemu szybkiego
reagowania na zagro¿enia powodziowe mo¿e doprowadziæ
do wzrostu ryzyka powodziowego i strat w maj¹tku produkcyjnym, mieszkaniowym i zasobach historycznych.

14 385 Warunki gruntowo-wodne i sposób zainwestowania tego
terenu wymuszaj¹ budowê spójnego systemu przeciwpowodziowego (rowy otwarte) z systemem odprowadzania
wód opadowych, który jednoczenie spe³nia wymogi systemu retencjonowania wód (ma³ej retencji). Teren o du¿ej
intensywnoci zabudowy

Du¿e zagro¿enie bezpieczeñstwa mieszkañców i straty
w maj¹tku produkcyjnym, mieszkaniowym i zasobach
historycznych. Zalanie nadbrze¿nych terenów rzeki Elbl¹g
na terenie miasta

25 390 Zalanie oczyszczalni cieków, co stworzy³oby du¿e zagro¿enie ekologiczne , zalanie WMSSE. Powodzie nios¹ te¿
du¿e straty w maj¹tku i zagro¿enie dla ¿ycia ludzi.

5 023 Zalanie oczyszczalni cieków, co stworzy³oby du¿e zagro¿enie ekologiczne, zalanie WMSSE. Powodzie nios¹
te¿ du¿e straty w maj¹tku i zagro¿enie dla ¿ycia ludzi

10

razem

Szacunkowe koszty zadañ*

OChK Jez. Druzno

Rezerwat Jez.
Druzno;

Obszar Natura
2000 Jezioro Druzno PLC280001,

Brak

Brak

Brak

12

Potencjalna
kolizja
z obszarami sieci
Natura 2000

1.6

¯ZMiUW Przebudowa

¯ZMiUW Przebudowa

C04.4

C04.5

ZMiUW
WP

Stacja pomp nr
33 Woc³awy
 przebudowa
stacji pomp

wa³ów
czo³owych
jeziora Druzno,
polder 71
D³u¿yna

¯ZMiUW Przebudowa

C04.7

S³u¿y do mechanicznego
odprowadzenia wód z terenu polderu o powierzchni
950 ha

Wa³ czo³owy jeziora Druzno chroni teren o powierzchni 1200 ha oraz du¿¹
wie ze szko³¹

Chroni przyleg³e poldery

wa³ów
przed zalaniem wodami
czo³owych jezio- jezioro Druzno
ra Druzno,
polder 72
D³u¿yna

¯ZMiUW Przebudowa

poldery Topolno
(polder 73)
i Stankowo
(polder 75)

C04.6

DG04

Realizacja inwestycji zwiêkszy bezpieczeñstwo
przeciwpowodziowe przyleg³ych terenów rolnych

Odbudowa odcinka wa³ów
0+00-1+830. Dowiezione masy
ziemne, zagêszczane metod¹
udarow¹

Chroni polder Nowe Dolno
 wiêty Gaj przed zalaniem wodami jeziora Druzno. Teren o intensywnej
produkcji rolnej, obszar zagro¿ony zalaniem  1048 ha

!

Wymiana istniej¹cych agregatów
pompowych. Zwiêkszenie
wydajnoci pompowni do 1,6 m /s.
Zainstalowanie automatyki, mechanicznej czyszczarki. Dostosowanie stacji transformatorowej

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni oraz postêpuj¹c¹ urbanizacjê polderu
i zmianê sposobu u¿ytkowania gruntów, co wi¹¿e siê
z koniecznoci¹ intensywnego odwadniania polderu

Przebudowa odcinka 5+050 km
Realizacja inwestycji zwiêkszy bezpieczeñstwo
wa³u. Zagêszczenie mas ziemnych przeciwpowodziowe przyleg³ych terenów rolnych
przez zastosowanie metody udaro- i osadniczych
wej oraz rozbudowa korpusu wa³u
do normatywów wymaganych
normami. Budowa zabezpieczenia
skarpy odwodnej wa³u przed
bobrami

Odbudowa odcinka wa³ów
Realizacja inwestycji zwiêkszy bezpieczeñstwo
o d³ugoci 1+800 km. Dowiezione przeciwpowodziowe przyleg³ych terenów rolnych
masy ziemne, zagêszczane metod¹
udarow¹

Odbudowa odcinka wa³ów
Realizacja inwestycji zwiêkszy bezpieczeñstwo
o d³ugoci 3+250 km. Dowiezione przeciwpowodziowe przyleg³ych terenów rolnych
masy ziemne, zagêszczane metod¹
udarow¹

Realizacja inwestycji zwiêkszy bezpieczeñstwo
przeciwpowodziowe przyleg³ych terenów rolnych
i infrastruktury transportowej

Odbudowa odcinka
0+000-2+600, Zagêszczenie
mas ziemnych metod¹ udarow¹

Wa³y chroni¹ tereny zabudowane a zw³aszcza tor
kolejowy trasy Elbl¹gOlsztyn. Na terenie
chronionym le¿¹ tereny
osady Truso o znaczeniu
archeologicznym

Realizacja inwestycji zwiêkszy bezpieczeñstwo
przeciwpowodziowe miejscowoci Wêzina

7

Uzasadnienie

Odbudowa odcinka wa³ów
na d³ugoci 685 m gruntów
dowiezionych. Zagêszczenie
mas ziemnych metod¹ udarow¹

6

Rozwi¹zania techniczne

Wa³ chroni polder Wêzina,
wie ze szko³¹ oraz 680 ha
powierzchni uprawowych
oraz elektrownie wodn¹
pracuj¹c¹ na rzece W¹ska

5

Funkcja

Chroni poldery Stankowo
wa³ów
i Topolno o powierzchni
czo³owych jezio- 800 ha przed zalaniem
ra Druzno,
wodami jezioro Druzno

wa³ów
czo³owych jeziora Druzno, polder Nowe Dolno
(polder 76)

wa³ów
czo³owych
jeziora Druzno,
polder Janów
(polder 62)

wa³ów
czo³owych
jeziora Druzno,
polder Wêzina
(polder 70)

4

¯ZMiUW Przebudowa

3

C04.3

1

Nazwa zadania

¯ZMiUW Przebudowa

2

Lp.

Administrator/
Inwestor

C04.2

Numer
zadania
dokumentacja

120

9

tys. z³ [brutto]

4 000

8

realizacja

OChK Jez. Druzno

Rezerwat
Jez. Druzno;

Obszar Natura
2000 Jezioro Druzno PLC280001,

OChK Jez. Druzno

Rezerwat
Jez. Druzno;

Obszar Natura
2000 Jezioro Druzno PLC280001,

OChK Jez. Druzno

Rezerwat
Jez. Druzno;

Obszar Natura
2000 Jezioro Druzno PLC280001,

OChK Jez. Druzno

Rezerwat
Jez. Druzno;

Obszar Natura
2000 Jezioro Druzno PLC280001,

OChK Jez. Druzno

Rezerwat Jez.
Druzno;

Obszar Natura
2000 Jezioro Druzno PLC280001,

12

Potencjalna
kolizja
z obszarami sieci
Natura 2000

OChK Jez. Druzno

Rezerwat
Jez. Druzno;

Zalanie 1200 ha u¿ytków rolnych wsi D³u¿yna i wsi Nowy
Obszar Natura
Dwór ze szko³¹ oraz drogi publicznej na trasie Elbl¹g-Pas³êk. 2000 Jezioro DruZagro¿enie bezpieczeñstwa kilkuset ludzi
zno PLC280001,

Straty w gospodarce rolnej na powierzchni ponad 500 ha.
Zagro¿enie bezpieczeñstwa kilkudziesiêciu mieszkañców
oraz dla unikatowego w skali wiatowej Kana³u Elbl¹skiego

Zaniechanie ochrony p.powodziowej nara¿a na straty
w gospodarce rolnej

Zaniechanie ochrony p.powodziowej nara¿a na straty
w gospodarce rolnej

Straty w infrastrukturze i gospodarce rolnej oraz straty miejscowoci gdzie usytuowane by³o Truso osada pierwszych
osadników tych terenów. Nara¿enie na straty w produkcji
rolnej z powierzchni powy¿ej 300 ha. Zagro¿enie bezpieczeñstwa kilkudziesiêciu ludzi oraz zagro¿enie dla torów
kolejowych na trasie Gdañsk-Olsztyn

Nara¿enie na straty produkcji rolnej na 680 ha oraz bezpieczeñstwa mieszkañców wsi Wêzina. Zagro¿enie dla
szko³y gminnej do której uczêszcza kilkuset uczniów.
Ponadto zagro¿enie dla elektrowni wodnej i dzia³alnoci
pozarolniczej prowadzonej na obszarze polderu

11

Skutki zaniechania

4 120 Podtopienie i zalanie polderu o powierzchni 950 ha, spowo- Brak
duje zniszczenie zabudowañ mieszkalnych o zabudowie
rednio intensywnej wsi Woc³awy

10

razem

Szacunkowe koszty zadañ*

Numer
zadania

2

DG05

DG06

DG07

DG08

DG09

DG10

DG12

DG13

Lp.

1

17

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

3

Administrator/
Inwestor

Przebudowa
stacji pomp nr
11 Wilinka

Przebudowa
stacji pomp nr
19 Trzcinowo

Przebudowa
stacji pomp nr
37 B³otnik

Przebudowa
stacji pomp nr
39 Suchy D¹b

Przebudowa
stacji pomp nr
17 Cedry Ma³e

Przebudowa
stacji pomp
nr 36 Trutnowy

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 716 ha

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 380 ha

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odwodnienia
polderu o powierzchni
989 ha

!

Wymiana istniej¹cych agregatów
pompowych. Zwiêkszenie
wydajnoci pompowni do 2,0 m /s.
Zainstalowanie automatyki, mechanicznej czyszczarki. Dostosowanie stacji transformatorowej

Wymiana istniej¹cych agregatów
pompowych. Zainstalowanie automatyki, mechanicznej czyszczarki.
Dostosowanie stacji transformatorowej

!

Wymiana istniej¹cych agregatów
pompowych. Zwiêkszenie
wydajnoci pompowni do 2,0 m /s.
Zainstalowanie automatyki, mechanicznej czyszczarki. Dostosowanie stacji transformatorowej

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni oraz postêpuj¹c¹ urbanizacjê polderu
i zmianê sposobu u¿ytkowania gruntów, co wi¹¿e siê
z koniecznoci¹ intensywnego odwadniania polderu

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni oraz postêpuj¹c¹ urbanizacjê polderu
i zmianê sposobu u¿ytkowania gruntów, co wi¹¿e siê
z koniecznoci¹ intensywnego odwadniania polderu

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni oraz postêpuj¹c¹ urbanizacjê polderu
i zmianê sposobu u¿ytkowania gruntów, co wi¹¿e siê
z koniecznoci¹ intensywnego odwadniania polderu

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni oraz postêpuj¹c¹ urbanizacjê polderu
i zmianê sposobu u¿ytkowania gruntów, co wi¹¿e siê
z koniecznoci¹ intensywnego odwadniania polderu

Wymiana istniej¹cych agregatów
pompowych. Zwiêkszenie
wydajnoci pompowni do 3,6 m /s.
Zainstalowanie automatyki, mechanicznej czyszczarki. Dostosowanie stacji transformatorowej

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 2884 ha
!

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni oraz postêpuj¹c¹ urbanizacjê polderu
i zmianê sposobu u¿ytkowania gruntów, co wi¹¿e siê
z koniecznoci¹ intensywnego odwadniania polderu

Wymiana istniej¹cych agregatów
pompowych. Zwiêkszenie
wydajnoci pompowni do 2,0 m /s.
Zainstalowanie automatyki, mechanicznej czyszczarki. Dostosowanie stacji transformatorowej.
!

!

Wymiana istniej¹cych agregatów
pompowych. Zwiêkszenie
wydajnoci pompowni do 2,0 m /s.
Zainstalowanie automatyki, mechanicznej czyszczarki. Dostosowanie stacji transformatorowej

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni oraz postêpuj¹c¹ urbanizacjê polderu
i zmianê sposobu u¿ytkowania gruntów, co wi¹¿e siê
z koniecznoci¹ intensywnego odwadniania polderu

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni oraz postêpuj¹c¹ urbanizacjê polderu
i zmianê sposobu u¿ytkowania gruntów, co wi¹¿e siê
z koniecznoci¹ intensywnego odwadniania polderu

Wymiana istniej¹cych agregatów
pompowych. Zwiêkszenie
wydajnoci pompowni do 2,4 m /s.
Zainstalowanie automatyki, mechanicznej czyszczarki. Dostosowanie stacji transformatorowej
!

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni oraz postêpuj¹c¹ urbanizacjê polderu
i zmianê sposobu u¿ytkowania gruntów, co wi¹¿e siê
z koniecznoci¹ intensywnego odwadniania polderu

!

7

Uzasadnienie

Wymiana istniej¹cych agregatów
pompowych. Zwiêkszenie
wydajnoci pompowni do 2,0 m /s.
Zainstalowanie automatyki, mechanicznej czyszczarki. Dostosowanie stacji transformatorowej

6

Rozwi¹zania techniczne

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 821 ha

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 1170 ha

1057 ha

S³u¿y do mechanicznego
odprowadzenia wód z terenu polderu o powierzchni
1047 ha

5

Funkcja

Przebudowa
Pompownia s³u¿y do mestacji pomp nr 9 chanicznego odwodnienie
polderu o powierzchni
Dziewiêæ W³ók

Przebudowa
stacji pomp
nr 15 Cedry
Wielkie

4

Nazwa zadania

dokumentacja

4 000

3 500

4 000

6 000

4 000

4 000

5 500

200

175

200

300

200

200

275

175

9

tys. z³ [brutto]

3 500

8

realizacja

11

Skutki zaniechania

Brak

Brak

Brak

Brak

4 200 Podtopienie i zalanie polderu o powierzchni 716 ha, spowo- Brak
duje zniszczenie zabudowañ mieszkalnych o zabudowie
rednio intensywnej wsi Wilinka, uprawia siê buraki, zbo¿a

3 675 Podtopienie i zalanie polderu o powierzchni 380 ha, spowo- Brak
duje zniszczenie zabudowañ mieszkalnych o zabudowie
rednio intensywnej wsi Trzcinowo, uprawia siê buraki,
zbo¿a

4 200 Podtopienie i zalanie polderu o powierzchni 989 ha, spowo- Brak
duje zniszczenie zabudowañ mieszkalnych o zabudowie
rednio intensywnej wsi B³otnik, uprawia siê buraki, zbo¿a

6 300 Podtopienie i zalanie polderu o powierzchni 2884 ha, spowoduje zniszczenie zabudowañ mieszkalnych o zabudowie
rednio intensywnej wsi Grabiny Zameczek, Ostrowite, Suchy D¹b, Krzywe Ko³o, Koliny, uprawia siê buraki, zbo¿a

12

Potencjalna
kolizja
z obszarami sieci
Natura 2000

4 200 Podtopienie i zalanie polderu o powierzchni 821 ha, spowo- Brak
duje zniszczenie zabudowañ mieszkalnych o zabudowie
rednio intensywnej wsi Cedry Ma³e, B³otnik, uprawia siê
buraki, zbo¿a

4 200 Podtopienie i zalanie polderu o powierzchni 1170 ha, spowoduje zniszczenie zabudowañ mieszkalnych o zabudowie
rednio intensywnej wsi Cedry Wielkie, Trutnowy, uprawia
siê buraki, zbo¿a

5 775 Podtopienie i zalanie polderu o powierzchni 1057 ha, spowoduje zniszczenie zabudowañ mieszkalnych o zabudowie
rednio intensywnej wsi Dziewiêæ W³ók, Bystra, Wilina
uprawia siê buraki, zbo¿a

3 675 Podtopienie i zalanie polderu o powierzchni 1047 ha, spowoduje zniszczenie zabudowañ mieszkalnych o zabudowie
rednio intensywnej wsi Cedry Wielkie, uprawia siê buraki,
zbo¿a

10

razem

Szacunkowe koszty zadañ*

Numer
zadania

2

DG14

DW01

DW04

DW05

DW07

DE23

DE09

DE28

Lp.

1

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Ochrona przed powodzi¹
obszaru o pow. 2 773 ha

8

realizacja

14 000

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agre- 3 500
gatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni oraz postêpuj¹c¹ urbanizacjê polderu
i zmianê sposobu u¿ytkowania gruntów, co wi¹¿e siê
z koniecznoci¹ intensywnego odwadniania polderu

7

Uzasadnienie

Odbudowa lewego wa³u przeciw- Poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego
powodziowego rzeki Tugi w km
przyleg³ych terenów
12+900  20+780. Wykonanie
zabezpieczeñ stopy wa³u przed ingerencj¹ bobrów w korpus wa³u na
ca³ym odcinku. Wykonanie drogi.

Dostosowanie stacji transformatorowej

6

Rozwi¹zania techniczne

stacji pomp
nr 23 Majkowo

¯ZMiUW Przebudowa

wa³ów rzeki
W¹ska

nów wsi K³awki

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 1633 ha

Rzeka W¹ska prowadzi
wody po terenach depresyjnych w obwa³owaniu na
d³ugoci 8,5 km do Jeziora
Druzno

Przebudowa sta- S³u¿y do mechanicznego
cji pomp Nr 65 odwadniania polderu o poK³awki
wierzchni 250 ha oraz tere-

polderu

150

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agre- 3 000
gatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni. Nale¿y te¿ w³¹czyæ do zakresu inwestycji
przebudowê kana³u A-80 ze wzglêdu na ma³y przekrój
poprzeczny kana³u

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agre- 2 500
gatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni

Przebudowa wlotu i wylotu pompowni, budowa czyszczarki,
wymiana agregatów pompowych,
instalacje automatyki i telemetrii

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni

3 660

390

125

275

5 500

Dla szybszego lepszego i bezawaryjnego odwodnienia
wymienionego obszaru niezbêdne jest Budowa nowej
pompowni na ujciu kana³u Stara Struga

Odbudowa odcinka wa³ów zarówno Ochrona przed zalaniem polderów Wiêzna o pow. 713 13 000
lewego jak i prawego tzn. odcinka
ha i D³u¿yna o pow. 1194
o d³ugoci 10,2 km, który nale¿y zagêciæ metod¹ udarow¹ do wymaganych norm¹ wartoci.
Rozbudowa przekroju poprzecznego

Odbudowa kana³u Ap.65 K³awki,
instalacja czyszczarki, wymiana
agregatów pompowych, instalacje
automatyki i telemetrii

Nale¿y poszerzyæ dno wraz z rozbudow¹ skarp, oraz umocnieniem
stopy skarpy kiszk¹ faszynow¹. Nale¿y prze³o¿yæ przepusty  posadowiæ je na odpowiednich
rzêdnych dna, a przyczó³ki umocniæ darni¹, albo wybudowaæ przyczó³ki betonowe

Odprowadzanie wód z tere- Budowa nowej pompowni
nu polderu

Przebudowa sta- Sieæ kana³ów i pompownia
cji pomp nr
stanowi¹ system odwad80W Stara Wis³a niaj¹cy teren depresyjny

Budowa stacji
pomp Wybicko

z terenu polderu o powierz- m3/s. Zainstalowanie automatyki
chni 3 421 ha
w sterowaniu prac¹ pompowni.
Zainstalowanie mechanicznej czyszczarki krat wlotowych. Dostosowanie stacji transformatorowej do
nowych warunków pracy. Zagospodarowanie terenu pompowni.
Renowacja kana³u odp³ywowego
ze stacji do rzeki Wis³a Królewiecka w raz z wykonaniem
obwa³owañ na wody cofkowe.

210

420

175

110

9

10

razem

Brak

Brak

Brak

Zalanie polderów Wiêzna o pow. 713 ha i D³u¿yna o pow.
1194 ha. Zagro¿enie bezpieczeñstwa kilkuset mieszkañców
polderu oraz szko³y gminnej

OChK Jez. Druzno,
s¹siedztwo rezerwatu Jez. Druzno
i obszaru Natura
2000 Jezioro Druzno
PLC280001

Zalanie lub podtopienie obszaru 1 618 ha w tym wsie Szale- Brak
niec, K¹ty, Szlagnowo, K³awki, Z³otowo, Krzy¿anowo, Parkany, Kraszewo, Klecie i Krasno³êka (teren lotniska wojskowego Królewo)

Okresowe podtapianie i zalewanie terenów rolniczych i zabudowanych

Brak
Ograniczenie mo¿liwoci ni¿szego utrzymania poziomu
wody na obszarze ponad 1.230 ha oraz zagro¿enie dla miejscowoci: Bronowo, Wybicko, Szkarpawa, Winiówka, Niedwiedziówka

Okresowe podtapianie i zalewanie terenów rolniczych i zabudowanych

Zagro¿enie przelania siê wody przez wa³ na terenie gminy
Nowy Dwór Gdañski szczególnie we wsi Or³owo i Tuja, za
na terenie gminy Nowy Staw we wsi Mirowo. podtapianie
terenów rolnych wzd³u¿ wa³u

12

Potencjalna
kolizja
z obszarami sieci
Natura 2000

Podtopienie i zalanie polderu o powierzchni 338ha, spowo- Brak
duje zniszczenie zabudowañ mieszkalnych o zabudowie
rednio intensywnej wsi Trzcinowo, uprawia siê buraki, zbo¿a

11

Skutki zaniechania

3 770 Nie wykonanie odbudowy wa³ów mo¿e spowodowaæ pod- Brak
topienie b¹d zalanie terenów odwadnianych o powierzchni
1633 ha. Wzrost zagro¿enia powodzi¹ wewn¹trzpolderow¹

13 390

2 625

3 150

5 775

7 210

14 420

3 675

tys. z³ [brutto]

dokumentacja

Szacunkowe koszty zadañ*

Przebudowa sta- Stacja pomp Nr 6W GroWymiana 2 istniej¹cych agregatów Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agre- 7 000
cji pomp nr 6W chowo s³u¿y do mechanicz- pompowych na 4 nowe pompy za- gatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
Grochowo
nego odprowadzenia wód tapialne o ³¹cznej wydajnoci 4,0 pompowni

Rzeka Tuga 
odbudowa
lewego wa³u
przeciwpowodziowego

nu polderu o powierzchni
338 ha

5

Funkcja

Przebudowa sta- Stacja pomp Nr 18 Trzcino- Wymiana istniej¹cych agregatów
cji pomp nr 18
wo s³u¿y do mechanicznego pompowych. Zainstalowanie autoTrzcinowo
odprowadzenia wód z tere- matyki, mechanicznej czyszczarki.

4

Nazwa zadania

¯ZMiUW Przebudowa

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

ZMiUW
WP

3

Administrator/
Inwestor

Numer
zadania

2

DE33

DE35

DE36

DE37

DE39

DE40

DE41

DE42

DE44

DE45

Lp.

1

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

stacji pomp
nr 16 Jezioro

¯ZMiUW Przebudowa

stacji pomp
nr 72 D³u¿yna

¯ZMiUW Przebudowa

pomp nr 7a
Kêpniewo

¯ZMiUW Budowa stacji

stacji pomp
nr 67 Stalewo

¯ZMiUW Przebudowa

stacji pomp
nr 2d Z³otnica

¯ZMiUW Przebudowa

stacji pomp
nr 73 Topolno

¯ZMiUW Przebudowa

stacji pomp
nr 71 D³u¿yna

¯ZMiUW Przebudowa

stacji pomp
nr 31 Gajowiec

¯ZMiUW Przebudowa

stacji pomp
Fiszewka F

¯ZMiUW Przebudowa

stacji pomp
nr 58
Nowe Pole

4

Nazwa zadania

¯ZMiUW Przebudowa

3

Administrator/
Inwestor

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 322 ha

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 657 ha

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 90 ha

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 400 ha

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 273 ha

Przebudowa budynku pompowni,
wymiana agregatów pompowych,
wykonanie mechanicznej czyszczarki krat, instalacje automatyki
i telemetrii

Przebudowa wlotu i wylotu pompowni, odbudowa czyszczarki,
wymiana agregatów pompowych,
instalacje automatyki i telemetrii

Adaptacja budynku na sterowniê
nowej pompowni (zadanie F43)

Przebudowa wlotu i wylotu pompowni, budowa czyszczarki,
wymiana agregatów pompowych,
instalacje automatyki i telemetrii

Przebudowa wlotu i wylotu pompowni, budowa czyszczarki,
wymiana agregatów pompowych,
instalacje automatyki i telemetrii

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni

3 660

3 660

3 660

3 660

3 660

183

183

183

183

183

183

3 660

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni

Przebudowa wlotu i wylotu pompowni, budowa czyszczarki, wymiana agregatów pompowych, instalacje automatyki i telemetrii

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 322 ha

183

3 660

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni

Przebudowa wlotu i wylotu pompowni, budowa czyszczarki,
wymiana agregatów pompowych,
instalacje automatyki i telemetrii

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 1194 ha

110

183

3 660

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni
3 660

110

9

tys. z³ [brutto]

dokumentacja

3 660

8

realizacja

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni

7

Uzasadnienie

Potrzeba modernizacji wynika ze stopnia zu¿ycia agregatów pompowych, który wp³ywa na efektywnoæ pracy
pompowni

Przebudowa wlotu i wylotu pompowni, budowa czyszczarki,
wymiana agregatów pompowych,
instalacje automatyki i telemetrii

Przebudowa wlotu i wylotu pompowni, budowa czyszczarki,
wymiana agregatów pompowych,
instalacje automatyki i telemetrii

6

Rozwi¹zania techniczne

Przebudowa wlotu i wylotu pompowni, budowa czyszczarki,
wymiana agregatów pompowych,
instalacje automatyki i telemetrii

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 456 ha

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 4492 ha

Pompownia s³u¿y do mechanicznego odprowadzenia wód z terenu polderu
o powierzchni 518 ha

5

Funkcja

11

Skutki zaniechania

12

Potencjalna
kolizja
z obszarami sieci
Natura 2000

3 843 Nie wykonanie odbudowy wa³ów mo¿e spowodowaæ pod- Brak
topienie b¹d zalanie terenów odwadnianych o powierzchni
322 ha. Wzrost zagro¿enia powodzi¹ wewn¹trzpolderow¹

3 843 Nie wykonanie odbudowy wa³ów mo¿e spowodowaæ pod- OChK Jez. Druzno
topienie b¹d zalanie terenów odwadnianych o powierzchni
657 ha. Wzrost zagro¿enia powodzi¹ wewn¹trzpolderow¹

3 843 Nie wykonanie odbudowy wa³ów mo¿e spowodowaæ pod- Brak
topienie b¹d zalanie terenów odwadnianych o powierzchni
90 ha. Wzrost zagro¿enia powodzi¹ wewn¹trzpolderow¹

3 843 Nie wykonanie odbudowy wa³ów mo¿e spowodowaæ pod- Brak
topienie b¹d zalanie terenów odwadnianych o powierzchni
400 ha. Wzrost zagro¿enia powodzi¹ wewn¹trzpolderow¹

3 843 Nie wykonanie odbudowy wa³ów mo¿e spowodowaæ pod- Brak
topienie b¹d zalanie terenów odwadnianych o powierzchni
273 ha. Wzrost zagro¿enia powodzi¹ wewn¹trzpolderow¹

3 843 Nie wykonanie odbudowy wa³ów mo¿e spowodowaæ pod- OChK Jez. Druzno,
topienie b¹d zalanie terenów odwadnianych o powierzchni s¹siedztwo rezerwatu Jez. Druzno
322 ha. Wzrost zagro¿enia powodzi¹ wewn¹trzpolderow¹
i i obszaru Natura
2000 Jezioro
Druzno
PLC280001

3 843 Nie wykonanie odbudowy wa³ów mo¿e spowodowaæ pod- OChK Jez. Druzno,
topienie b¹d zalanie terenów odwadnianych o powierzchni s¹siedztwo rezer1194 ha. Wzrost zagro¿enia powodzi¹ wewn¹trzpolderow¹ watu Jez. Druzno
i obszaru Natura
2000 Jezioro
Druzno
PLC280001

3 770 Nie wykonanie odbudowy wa³ów mo¿e spowodowaæ pod- Ochrona konsertopienie b¹d zalanie terenów odwadnianych o powierzchni watorska obiektu ?
456 ha. Wzrost zagro¿enia powodzi¹ wewn¹trzpolderow¹

3 843 Nie wykonanie odbudowy wa³ów mo¿e spowodowaæ pod- Obszar Natura
topienie b¹d zalanie terenów odwadnianych o powierzchni 2000 Jezioro Dru4492 ha. Wzrost zagro¿enia powodzi¹ wewn¹trzpolderow¹ zno PLC280001

3 770 Nie wykonanie odbudowy wa³ów mo¿e spowodowaæ pod- OChK Jez. Druzno,
topienie b¹d zalanie terenów odwadnianych o powierzchni s¹siedztwo rezerwatu
518 ha. Wzrost zagro¿enia powodzi¹ wewn¹trzpolderow¹
Jez. Druzno i obszaru Natura 2000
Jezioro Druzno
PLC280001
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DE74

DE73

C02c

C03

DE54.b ¯ZMiUW Przebudowa

DE55

44.

45.

46.

47.

48.

koryta rzeki
Srebrny Potok

koryta rzeki
Kumiela

Zabezpieczenie
przeciwpowodziowe lewego
brzegu rzeki
Elbl¹g

Przebudowa
systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu
rzeki Elbl¹g 
rejon ul. DolnaStoczniowa

Przebudowa
koryta rzeki
Dzierzgoñ

Przebudowa
koryta
rzeki W¹ska

¯ZMiUW Przebudowa

Miasto
Elbl¹g

Miasto
Elbl¹g

RZGW
Gdañsk

RZGW
Gdañsk

4

43.

3

2

1

Nazwa zadania

Lp.

Administrator/
Inwestor

Numer
zadania
6

Rozwi¹zania techniczne

Potok zbiera wody z czêci
Wysoczyzny Elbl¹skiej
i w koñcowym obwa³owanym odcinku prowadzi je
tranzytem przez Polder
Komorowo do rzeki Eleszka

Rzeka zbiera wody z czêci
Wysoczyzny Elbl¹skiej
i w koñcowym odcinku
prowadzi je przez miasto
Elbl¹g

Ochrona miasta przed
powodziami od Zalewu Wilanego oraz J. Druzno, zarówno sztormowymi, jak
i opadowymi

Ochrona przed wezbraniami powodziowymi przyleg³ych terenów zurbanizowanych

Przejêcie krytycznej masy
wody powodziowej w celu
ochrony obszarów depresyjnych ¯u³aw Elbl¹skich
!

Istniej¹cy stan infrastruktury nie spe³nia wymogów,
a wrêcz stwarza zagro¿enie podtapiania terenów w tym
rejonie, stare wyloty kanalizacji po³o¿one s¹ poni¿ej lustra wody rzeki Elbl¹g.
Zak³ada siê budowê kana³ów reguluj¹cych; odprowadzaj¹cych wodê (g³ówne ci¹gi) z obszaru przyleg³ego do
rz. Elbl¹g

Zabezpieczenie depresyjnych obszarów u¿ytkowanych
rolniczo  uprawy rolne, budynki mieszkalne, budynki
gospodarcze

Lista Rezerwowa

Zabezpieczenie przed zalaniem polderów ¯u³aw
Elbl¹skich

7

Uzasadnienie

Powstrzymanie wzmo¿onej erozji dna i skarp, powodowanej du¿ymi spadkami oraz zlikwidowanie piêtrzeñ
rzeki. Zabezpieczenie wyp³ycanie dolnego biegu rzeki,
co grozi wylewami na terenie miasta Elbl¹ga

Na 5+630 km poni¿ej ujcia Potoku Zadanie jest ³¹czone z przebudow¹ Kumieli. Maj¹
Stagniewskiego zapora przeciwruwspóln¹ Koncepcjê programowo  przestrzenn¹
mowiskowa o wysokoci 8,0 m
z przelewem sta³ym. Budowla
zamykaj¹ca zbiornika zaopatrzo
na bêdzie w upust umo¿liwiaj¹cy
odprowadzenie wody przy usuwaniu nagromadzonego rumowiska
i w przep³awkê dla ryb. Wykonanie szeregu stopni i progów korekcyjnych dla z³agodzenia spadków
dla i powstrzymania erozji

Budowa stopni w miejscach dawnych piêtrzeñ, odbudowa jazu
w Zakrzewskim M³ynie, odbudowa
kaskady i urz¹dzeñ piêtrz¹cych
w parku miejskim Dolinka. Stopnie
bêd¹ mia³y szerokoæ od 2 do 5 m
zale¿nie od szerokoci dna koryta
rzeki i wysokoci od 0,2 do 1,5
zale¿nie od istniej¹cego spadku

Realizacja inwestycji spowoduje poprawê bezpieczeñstwa p.powodziowego dzielnicy Zawodzie i historycznej
Przebudowa i podwy¿szenie wa³u, Wyspy Spichrzów
przebudowa kanalizacji odprowadzania wód z zawala

Budowa wa³u i/lub cianka
szczelna,

Budowa g³ównych kana³ów reguluj¹cych, odprowadzaj¹cych wodê
z terenu przyleg³ego do rzeki Elbl¹g
z urz¹dzeniami podczyszczaj¹cymi

Budowa zabezpieczenia brzegów,
przebudowa koryta, budowa suchego polderu zalewowego przeciwpowodziowego o powierzchni
300 ha i pojemnoci 4,5 mln m

Zapewnienie swobodnego Regulacja spadków pod³u¿nych
cieku
sp³ywów lodów, wód roztopowych i wód powodziowych

5

Funkcja

dokumentacja

7 200

12 080

22 780

16 000

7 000

216

362

683

480

350

200

9
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4 000

8

realizacja

11

Skutki zaniechania

Brak

OChK Jez. Druzno

Ujcie rzeki
po³o¿one w obszarze Natura 2000
Jezioro Druzno
PLC280001Rezerwat Jez. Druzno;

Ujcie rzeki
po³o¿one w obszarze Natura 2000
Jezioro Druzno
PLC280001
Rezerwat
Jez. Druzno;
OChK Jez. Druzno

12

Potencjalna
kolizja
z obszarami sieci
Natura 2000

7 416 Zagro¿enie poprzez rzekê Kumielê dla kilku tysiêcy ludzi,
zak³adów przemys³owych i infrastruktury miejskiej

Brak

12 442 Zaniechanie regulacji grozi wylewami mas wodnych na tere- Brak
ny du¿ej aglomeracji miejskiej. Zagro¿enie dla kilkunastu
tysiêcy ludzi, infrastruktury miejskiej oraz zak³adów przemys³owych usytuowanych na tym terenie

23 463 Zagro¿enie bezpieczeñstwa mieszkañców i straty w maj¹tku Nie dotyczy
produkcyjnym, mieszkaniowym i zasobach historycznych.

16 480 W obszarze, który obejmuje zadanie zlokalizowane s¹
licz¹ce siê, du¿e zak³ady przemys³owe, jak Alstom Power,
Browar, Elzam, Stokota, Elektrociep³ownia i inne, tak¿e
funkcje mieszkaniowe o intensywnej zabudowie.

7 350 Przerwanie lewego wa³u przeciwpowodziowego poprzez
wody wezbraniowe zalanie depresyjnych. Koryto rzeczne
ulegnie zapiaszczeniu, zmniejszy siê przepustowoæ koryta
rzecznego zwiêkszaj¹c zagro¿enie powodziowe

4 200 Przerwanie wa³ów p.powodziowych i zalanie polderów
¯u³aw Elbl¹skich. Tereny depresyjne i przydepresyjne dla
ca³ej zamieszka³ej i u¿ytkowanej przestrzeni uzale¿nione s¹
od sprawnoci i dzia³ania systemu os³ony p.powodziowej

10

razem
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Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko
„Programu ¯u³awskiego – 2030”
– streszczenie
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WYKAZ SKRÓTÓW I AKRONIMÓW
„Program ¯u³awski” – projekt Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw
– do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)”
Prognoza – Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko projektu Programu „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe ¯u³aw - do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)”
JCWP – jednolite czêœci wód powierzchniowych
SJCWP – scalone jednolite czêœci wód powierzchniowych
JCWPd – jednolite czêœci wód podziemnych
GZWP – G³ówne Zbiorniki Wód Podziemnych
GDOŒ – Generalny dyrektor Ochrony Œrodowiska
RDOŒ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Œrodowiska
GIS
– G³ówny Inspektor Sanitarny
KZGW – Krajowy Zarz¹d Gospodarki Wodnej
RZGW – Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej
PO IiŒ – Program Operacyjny „Infrastruktura i Œrodowisko”
SOOŒ – strategiczna ocena oddzia³ywania na œrodowisko/
UE
– Unia Europejska
WZM i UW – Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
PZPW – Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
PEP
– Polityka Ekologiczna Pañstwa
KPZK – Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
KSRR – Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
Ustawa OOŒ – ustawa z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie,
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko,
Dz. U. 2008 Nr 199, poz. 1227
SIWZ
– specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Streszczenie „Programu ¯u³awskiego – 2030”

1. Wprowadzenie
Niniejsza „Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko projektu Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)” – zwana dalej Prognoz¹ – zosta³a opracowana w ramach procedury strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, prowadzonej przez Regionalny Zarz¹d
Gospodarki Wodnej w Gdañsku.
Elementem strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko jest opracowanie Prognozy, zasiêgniêcie opinii
organów ochrony œrodowiska i inspekcji sanitarnej oraz przeprowadzenie konsultacji ze spo³eczeñstwem i zainteresowanymi podmiotami.
Jest to druga wersja Prognozy uwzglêdniaj¹ca wyniki konsultacji spo³ecznych oraz uwagi zg³oszone przez organy ochrony œrodowiska i inspekcji sanitarnej na szczeblu krajowym. Pierwsza wersja, opracowana w listopadzie 2009
roku, stanowi³a podstawê przeprowadzenia konsultacji spo³ecznych, które odby³y siê w dniach 5 listopada – 7 grudnia 2009 roku. Szczegó³y przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych zamieszczono w oddzielnym zeszycie pt.:
„Sprawozdanie z konsultacji spo³ecznych prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddzia³ywani na œrodowisko
Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)”.
Podstawê oceny stanowi³ projekt Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do
roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015) w wersji z 10 wrzeœnia 2009 roku, zwany dalej „Programem ¯u³awskim”1.
„Program ¯u³awski” obejmuje deltê Wis³y (¯u³awy: Gdañskie, Wielkie i Elbl¹skie) oraz niziny nadwiœlañskie:
Nizinê Walichnowsk¹, Nizinê Kwidzyñsk¹ i Opaleñsk¹. Administracyjnie obszar opracowania po³o¿ony jest w granicach dwóch województw: pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego, dziewiêciu powiatów i 36 gmin (rys. 1). Poniewa¿
zagro¿enia powodziowe mog¹ powstawaæ poza obszarem ¯u³aw, planowane dzia³ania dotycz¹ nie tylko terytorium
¯u³aw, ale tak¿e zlewni cieków spoza ¯u³aw. W Prognozie poddano analizie obszar znacznie wiêkszy ni¿ teren
¯u³aw i nizin nadwiœlañskich, obejmuj¹cy zlewnie cieków wp³ywaj¹cych na obszar ¯u³aw, takich jak: Bielawa, K³odawa, Radunia, Liwa, Elbl¹g (Dzierzgoñ), W¹ska, Elszka, Kumiela, Babica (o powierzchni ok. 3 tys. km2), a tak¿e obszary
sieci Natura 2000 s¹siaduj¹ce z ¯u³awami.
Obszar „Programu ¯u³awskiego” obejmuje 2150 km2, z czego 454 km2 zajmuj¹ tereny po³o¿one poni¿ej poziomu morza (depresje).
Zakres Prognozy, oprócz formalnych wymagañ ustawowych rozszerzono o zagadnienia, które zosta³y sformu³owane w uzgodnieniu: organów ochrony œrodowiska i inspekcji sanitarnej. Miêdzy innymi dokonano wstêpnej
kwalifikacji zadañ przewidzianych do realizacji w „Programie ¯u³awskim” z uwzglêdnieniem praktyki UE, przeanalizowano uwarunkowania prawne wynikaj¹ce z lokalizacji zadañ w obrêbie obszarów chronionych ró¿nej rangi
(w tym: rezerwaty i obszary Natura 2000).
Zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 paŸdziernika 2008 roku o dostêpie do informacji... art. 52 ust. 1. informacje zawarte
w Prognozie dostosowano do stanu wspó³czesnej wiedzy oraz do zawartoœci i stopnia projektu „Programu ¯u³awskiego”.
Prognozê oddzia³ywañ œrodowiskowych oparto o za³o¿enia, wynikaj¹ce ze specyfiki „Programu ¯u³awskiego”
i zakresu analiz obejmuj¹cych obszar ponad 2 tys. km2:
• Podstaw¹ oceny strategicznej jest ocena stopnia zgodnoœci „Programu ¯u³awskiego” z dokumentami strategicznymi odnosz¹cymi siê do polityk ochrony œrodowiska, zrównowa¿onego rozwoju i gospodarowania wodami na
szczeblu miêdzynarodowym, unijnym, krajowym i regionalnym.
• Prognoza ma charakter ostrzegawczy i ma na celu wychwycenie potencjalnych negatywnych oddzia³ywañ, które
nie mog¹ byæ eliminowane lub minimalizowane w skali pojedynczego przedsiêwziêcia.
• Ocenie oddzia³ywania na œrodowisko poddane by³y rodzaje dzia³añ, a nie poszczególne zadania; jedynie w przypadku obszarów Natura 2000 analizowano poszczególne zadania.
• Prognoza koncentruje siê na znacz¹cych oddzia³ywaniach, formuj¹c stosowne zalecenia dla dalszych etapów
oceny oddzia³ywania na œrodowisko pojedynczych przedsiêwziêæ.
• Prognoza zosta³a opracowana na podstawie dostêpnych danych dotycz¹cych stanu i ochrony œrodowiska oraz gospodarki wodnej na tym obszarze.
• Poziom szczegó³owoœci analiz, w tym takich zagadnieñ jak stan œrodowiska, specyfika ekosystemów, dobra kultury
itp. zosta³ dostosowany do zidentyfikowanej skali negatywnych oddzia³ywañ, co oznacza, ¿e poziom szczegó³owoœci jest zró¿nicowany i koncentruje siê na znacz¹cych oddzia³ywaniach.
1

W ostatecznej wersji Programu, przyjêtej po zakoñczeniu procedury strategicznej oceny oddzia³ywania na rodowisko przyjêto nazwê Program
¯u³awski  2030, jednak w niniejszej Prognozie, odnosz¹cej siê do wczeniejszej wersji, u¿ywana bêdzie wczeniejsza nazwa Program ¯u³awski.
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Mapa 1. Obszar objêty „Programem ¯u³awskim” na tle powiatów (Ÿród³o: RZGW Gdañsk)
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2. Uwarunkowania formalno-prawne
Procedura strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko (SOOŒ), zgodnie z prawem unijnym i krajowym,
sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów:
• uzgodnieñ z organami ochrony œrodowiska i pañstwowej inspekcji sanitarnej,
• opracowania prognozy oddzia³ywania na œrodowisko,
• konsultacji ze spo³eczeñstwem, obejmuj¹cych informowanie, prezentowanie projektu „Programu ¯u³awskiego”
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, zbieranie uwag i wniosków do projektu Programu oraz Prognozy,
• opiniowania przez Generaln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska i G³ównego Inspektora Sanitarnego,
• wykorzystania opinii i wniosków z konsultacji do opracowania ostatecznej wersji „Programu ¯u³awskiego”.
Po uzgodnieniach zakresu prognozy z Generaln¹ Dyrekcj¹ Ochrony Œrodowiska i G³ównym Inspektorem Sanitarnym wykonana zosta³a Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko, która wraz z projektem „Programu ¯u³awskiego”
by³a konsultowana ze spo³eczeñstwem. Konsultacje umo¿liwi³y zebranie opinii samorz¹dów gmin i powiatów, organizacji spo³ecznych i ekologicznych oraz zainteresowanych mieszkañców, uwzglêdnionych w niniejszej wersji
Prognozy. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych zamieszczono w aneksie do Prognozy.

3. Omówienie „Programu ¯u³awskiego”
Celem g³ównym ocenianego projektu „Programu ¯u³awskiego” jest
Zwiêkszenie skutecznoœci ochrony przeciwpowodziowej, stymuluj¹cej
wzrost potencja³u dla zrównowa¿onego rozwoju ¯u³aw.
Powy¿szy cel wynika z nastêpuj¹cych przes³anek: koniecznoœci ochrony ludnoœci, jej mienia oraz maj¹tku narodowego przed powodzi¹, wynikaj¹cych m. in. ze specyficznych warunków œrodowiskowych oraz potrzeby harmonijnego, zrównowa¿onego rozwoju spo³eczno-gospodarczego regionu ¯u³aw, uwzglêdniaj¹cego uwarunkowania
przyrodnicze.
Cel g³ówny planuje siê osi¹gn¹æ poprzez piêæ ni¿ej wymienionych celów oraz przypisanych im dzia³añ.
Cel I. Przebudowa, odbudowa i budowa przeciwpowodziowych urz¹dzeñ technicznych.
Dzia³ania obejmuj¹ takie elementy jak wa³y przeciwpowodziowe, ostrogi i kierownice na dolnym odcinku
Wis³y, œluzy i jazy, wrota przeciwsztormowe, mosty, stacje pomp i agregaty pompowe, zbiorniki retencyjne,
cieki, kana³y i rowy, a tak¿e organizacjê floty lodo³amaczy.
Cel II. Zwiêkszenie znaczenia „naturalnych” metod ochrony przeciwpowodziowej.
Dzia³ania obejmuj¹ dopuszczenie do zalania niektórych polderów o mniejszej wartoœci gospodarczej, realizacjê ma³ej retencji wodnej oraz upowszechnianie i wdra¿anie proekologicznych metod retencjonowania
wody.
Cel III. Poprawa rozpoznania zagro¿enia powodziowego i mo¿liwoœci przeciwdzia³ania mu, przy wykorzystaniu najlepszych dostêpnych technologii i narzêdzi, zgodnie z wymaganiami prawodawstwa wspólnotowego i krajowego.
Dzia³ania:
• opracowanie wstêpnej oceny ryzyka powodziowego,
• opracowanie map zagro¿enia i ryzyka powodziowego,
• opracowanie planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym.
• wdra¿anie nowoczesnych systemów zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji (w tym w ramach s³u¿by hydrometeorologicznej),
• opracowanie dokumentów zwi¹zanych z ochron¹ przeciwpowodziow¹ ¯u³aw (prace badawcze, studialne, modelowe, scenariusze dzia³añ).
Cel IV. Poprawa struktur organizacyjnych ochrony przeciwpowodziowej i zarz¹dzania ryzykiem powodzi na szczeblu
regionalnym i lokalnym.
Dzia³ania: miêdzy innymi: usprawnienie dzia³añ Oœrodka Koordynacyjno-Informacyjnego Ochrony Przed
Powodzi¹ i usprawnienie wymiany informacji dotycz¹cych zagro¿enia i ryzyka powodziowego oraz ochrony
przeciwpowodziowej pomiêdzy instytucjami.
Cel V. Zwiêkszenie œwiadomoœci spo³ecznoœci lokalnych oraz przedstawicieli administracji i instytucji w zakresie zagro¿enia powodziowego i przeciwdzia³ania jego wystêpowaniu.
Infrastruktura wymagaj¹ca modernizacji w województwie pomorskim:
• 39 km d³ugoœci rzek i potoków,
• 488 km d³ugoœci kana³ów,
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• 271 km wa³ów przeciwpowodziowych,
• 20 stacji pomp,
• 253 budowli hydrotechnicznych.
Infrastruktura wymagaj¹ca modernizacji –województwo warmiñsko - mazurskie:
• 223 km rzek i potoków,
• 94 km kana³ów,
• 134 km wa³ów przeciwpowodziowych,
• 39 stacji pomp,
• 72 pozosta³e budowle hydrotechniczne.

Warianty
Kszta³t „Programu ¯u³awskiego” jest efektem wieloletniego procesu diagnozowania i programowania poprawy
bezpieczeñstwa powodziowego, opartego na ekspertyzach i opracowaniach, przygotowywanych w ci¹gu minionej
dekady.
Pierwszy poziom rozwa¿añ alternatywnych dotyczy³ celu g³ównego Programu. Dla okreœlonego celu g³ównego nie ma racjonalnych alternatyw, ze wzglêdu na charakter obszaru ¯u³aw Wiœlanych, wyj¹tkowego na terenie
Polski, zarówno ze wzglêdu na warunki naturalne, jak i prowadzon¹ tu od kilkuset lat dzia³alnoœæ cz³owieka. Warunki
te stanowi¹ unikatowy system przyrodniczo-techniczny, którego funkcjonowanie zale¿ne jest od utrzymywanej przez
ludzi infrastruktury przeciwpowodziowej, chroni¹cej przed zalaniem teren depresyjny lub po³o¿ony na wysokoœciach
bliskich poziomowi wody w Wiœle i morzu. Historia konstruowania infrastruktury przeciwpowodziowej na ¯u³awach,
w formie polderów przeciwpowodziowych z sieci¹: obwa³owañ, kana³ów, rowów, wa³ów oraz pompowni, siêga
dzia³añ prowadzonych od po³owy XIII wieku przez Zakon Krzy¿acki, a do jej rozwoju technicznego przyczynili siê zasiedlaj¹cy te tereny od po³owy XVI wieku osadnicy olenderscy. Najwy¿szy poziom techniczny infrastruktura przeciwpowodziowa uzyska³a w XIX oraz XX wieku.
Drugi poziom rozwa¿añ alternatywnych dotyczy³ metod realizacji wy¿ej wymienionego celu. Analizê rozwa¿anych wariantów przedstawiono poni¿ej.
Fundamentem „Programu ¯u³awskiego” s¹ opracowane na prze³omie XX i XXI wieku kompleksowe programy
(oddzielnie opracowane dla ¯u³aw Gdañskich i Wiœlanych i oddzielnie dla ¯u³aw Elbl¹skich) wychodz¹ce od analizy
stanu istniej¹cego zagro¿eñ powodziowych i zabezpieczeñ przeciwpowodziowych oraz uwzglêdniaj¹ce charakterystykê i u¿ytkowanie doliny Wis³y i delty Wis³y:
• „Kompleksowy regionalny program ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wis³y (¯u³awy Gdañskie i ¯u³awy
Wielkie) od ujœcia do km rzeki 845+000”, opracowane pod kierownictwem merytorycznym dr in¿. Kazimierza
Cebulaka, Arcadis Wroc³aw 1999 r.
• „Kompleksowy regionalny Program ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw Elbl¹skich i nizinno-depresyjnej czêœci
Elbl¹ga” pod kierownictwem dr in¿. Tadeusza Liziñskiego, Instytut Melioracji i U¿ytków Zielonych w Falentach,
Elbl¹g 2001.
Przytoczone wy¿ej programy identyfikowa³y konieczne do wykonania prace, dostosowane do zró¿nicowanej
specyfiki zagro¿eñ przeciwpowodziowych ¯u³aw, identyfikowa³y miêdzy innymi pola niewiedzy i konieczne badania, uwzglêdnia³y równie¿ zarz¹dzanie ryzykiem powodziowym i dzia³ania „miêkkie” (m. inny koniecznoœæ anga¿owania spo³eczeñstwa). Programy te, nie zosta³y jednak zrealizowane, ze wzglêdu na brak œrodków finansowych.
Kolejnym wa¿nym etapem przybli¿aj¹cym do ostatecznego kszta³tu „Programu ¯u³awskiego – 2030” by³ Program dwóch samorz¹dów: Województwa Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego – „Program dla ¯u³aw” (luty
2005r.) s³u¿¹cy realizacji celów Narodowego Planu Rozwoju 2007–2013, który zosta³ oparty na wczeœniejszych opracowaniach i dokumentach. Program odnosi³ siê do najwa¿niejszych sfer funkcjonowania ¯u³aw: spo³ecznej, gospodarczej i przyrodniczej, zale¿nych, jak nigdzie indziej w kraju, od skutecznej os³ony przeciwpowodziowej. Program,
mimo zaanga¿owania samorz¹dów wojewódzkich i kompleksowego charakteru, nie zosta³ zrealizowany z powodu
braku œrodków finansowych.
Ze wzglêdu na ci¹gle narastaj¹ce zagro¿enie powodziowe na ¯u³awach i koniecznoœæ pilnej realizacji zadañ
usprawniaj¹cych funkcjonowanie istniej¹cego systemu, uwzglêdniaj¹cych konkluzje przytoczonych programów,
powsta³a, w 2008 roku Koncepcja Programowo-Przestrzenna, „Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego ¯u³aw – Etap I” opracowana przez konsorcjum firm: MGGP S.A., DHI Polska Sp. z o.o., DHI A.S. oraz
INW-EKO CONSULT. G³ównym za³o¿eniem Koncepcji by³o okreœlenie zakresu niezbêdnych dzia³añ inwestycyjnych
koniecznych do zabezpieczenia przed zagro¿eniami powodziowymi terytorium ¯u³aw Wiœlanych.
Zakres opracowania obejmowa³:
• analizê aktualnych zagro¿eñ powodziowych ,
• analizê istniej¹cego systemu ochrony przeciwpowodziowej,
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•
•
•
•

koncepcjê docelowego systemu ochrony przeciwpowodziowej,
okreœlenie zakresu niezbêdnych zadañ inwestycyjnych wraz z okreœleniem priorytetów w tym zakresie,
okreœlenie skutków zaniechania dzia³añ inwestycyjnych,
wskazanie zakresu zadañ inwestycyjnych, które mog¹ byæ dofinansowane ze œrodków Funduszu Spójnoœci na lata
2007–2013,
• wskazanie potencjalnych Ÿróde³ dofinansowania pozosta³ych zadañ inwestycyjnych.
Poniewa¿ w Koncepcji analizowano ponad 200 zadañ konieczne by³o okreœlenie metodyk i kryteriów oceny
poszczególnych zadañ. Wykorzystano metodykê opart¹ na ocenie zadañ pod k¹tem wybranych kryteriów oraz kalkulacji oceny ogólnej. Na podstawie analizy grup priorytetowych dokonano selekcji zadañ, które nale¿y obj¹æ wnioskiem
o dofinansowanie ze œrodków Funduszu Spójnoœci.
Wszystkie zadania objête Koncepcj¹ zosta³y ocenione pod k¹tem dziewiêciu kryteriów natury technicznej, jak
i prawno-inwestycyjnej: zasiêg oddzia³ywania, zaludnienie na terenach zagro¿onych, prawdopodobieñstwo powodzi, lokalizacja wzglêdem ¯u³aw, efektywnoœæ, przygotowanie inwestycji, wykup gruntu, zgodnoœæ z celami PO „Infrastruktura i Œrodowisko” oraz zagro¿enia œrodowiskowe.
Wytypowane zadania poddano weryfikacji w Koreferacie do Koncepcji Programowo-Przestrzennej wykonanej przez firmê Proeko CDM Sp. z o.o. Autorzy koreferatu zarekomendowali odmienn¹ drogê selekcji zadañ realizowanych w ramach POIiŒ. Dla potrzeb analizy poszczególnych zadañ inwestycyjnych ujêtych w Koncepcji przyjêto
nastêpuj¹ce za³o¿enia:
• Zakresem planowanego przedsiêwziêcia objêto wy³¹cznie zadania znajduj¹ce siê na terenie ¯u³aw Wiœlanych,
subregionu Dolnej Wis³y, ograniczonego warstwic¹ 10 m npm, bez wzglêdu na to czy pe³ni¹ funkcje rolnicze czy
te¿ stanowi¹ czêœæ obszarów miejskich.
• Bezwzglêdny priorytet przyznano wa³om przeciwpowodziowym, które s¹ podstawowym elementem biernej
ochrony przeciwpowodziowej.
• W ramach czynnej ochrony przeciwpowodziowej najwa¿niejsze przedsiêwziêcie stanowi lodo³amanie na Wiœle.
Z uwagi jednak na brak strategicznych wytycznych dotycz¹cych œwiadczenia us³ugi lodo³amania w skali kraju
(utrzymywanie lodo³amaczy wraz z za³ogami przez RZGW – wykonywanie us³ugi si³ami w³asnymi, czy te¿
zlecenie us³ugi na zewn¹trz) nie zakwalifikowano tego zadania do realizacji w ramach niniejszego projektu.
• W ramach dostêpnych œrodków technicznych bardzo wa¿n¹ rolê na ¯u³awach sprawuj¹ stacje pomp. Pe³ni¹ one
rolê podwójn¹: regulacji stosunków wodnych w glebie dla potrzeb rolnictwa oraz ochrony przeciwpowodziowej
polderu. Stanowi¹ one najwa¿niejszy element ochrony przeciwpowodziowej wewn¹trz polderu.
• Stan kana³ów polderowych jest wa¿ny, ale przy sprawnie dzia³aj¹cych pompowniach ma on znaczenie drugorzêdne. Tym niemniej dba³oœæ o ich utrzymanie winna spoczywaæ na administratorze urz¹dzeñ i mo¿e zostaæ
zrealizowana w oparciu o œrodki finansowe pochodz¹ce z innych Ÿróde³, tym bardziej, ¿e dotyczy to prac o charakterze przede wszystkim utrzymaniowym (a nie inwestycyjnym). Trudno by³oby zapewniæ wymagan¹ trwa³oœæ
takiemu zadaniu. To samo dotyczy odbudowy koryt rzecznych.
• Podstawowym przeznaczeniem ostróg na Wiœle jest koncentracja nurtu dla potrzeb ¿eglugi. Tym niemniej czêœæ
z nich pe³ni podwójn¹ rolê stanowi¹c równoczeœnie ochronê stopy wa³u. W zwi¹zku z powy¿szym wybrane ostrogi
winny zostaæ odbudowane w ramach œrodków finansowych projektu Kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw Wiœlanych.
Ostateczny kszta³t Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030”
ustalono w wyniku wieloetapowego wariantowania. Wariantowo rozwa¿ano zarówno katalog wskazanych wczeœniej dzia³añ, które winne byæ zawarte w Programie, jak równie¿ cele szczegó³owe oraz ich hierarchiê. Analizowano
dwa podstawowe warianty: „zidentyfikowanych potrzeb” i „ekspercki”. Poni¿ej omówiono analizowane warianty:
• Wariant „zidentyfikowanych potrzeb” uwzglêdnia³ listê ponad 200 zadañ inwestycyjnych z zakresu ochrony
przed powodzi¹, zg³oszonych przez administratorów cieków i urz¹dzeñ wodnych, na obszarze objêtym Programem. Zg³oszone zadania by³y wynikiem identyfikacji potrzeb w aspekcie oceny stanu technicznego istniej¹cych
urz¹dzeñ, analizy zdarzeñ powodziowych z przesz³oœci oraz potrzeb inwestycyjnych wykazanych we wczeœniejszych opracowaniach.
W oparciu o przyjête kryteria i wskaŸniki Koncepcja Programowo – Przestrzenna opracowana w 2008 roku wskaza³a hierarchiê i warunki realizacji dzia³añ na obszarze ¯u³aw Wiœlanych. Do ustalania hierarchii zadañ wykorzystano analizê wielokryterialn¹.
• Wariant „ekspercki” wypracowany przez Zespó³ Konsultantów sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli Beneficjentów
oraz ekspertów w dziedzinie gospodarki wodnej i ochrony przyrody. W wariancie tym w oparciu o stosowane
obecnie narzêdzia, w tym analizê czynników sprzyjaj¹cych (szanse) i ograniczaj¹cych (zagro¿enia) ochronê przeciwpowodziow¹ ¯u³aw, opracowan¹ z udzia³em spo³ecznym specjalistów, okreœlono cel g³ówny i cele szcze-
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gó³owe Programu. Zidentyfikowane zosta³y równie¿ obszary problemowe. Równolegle z opracowanym Programem prowadzone s¹ prace legislacyjne, które wdro¿¹ realizacjê postanowieñ Dyrektyw 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim
(Dyrektywa Powodziowa), do polskich przepisów prawnych. Docelowym efektem wprowadzania tej dyrektywy
bêd¹ plany zarz¹dzania ryzykiem powodzi w zlewniach. Dotychczas urz¹dzenia przeciwpowodziowe projektowane by³y na przep³yw tzw. wody stuletniej bez wzglêdu na rodzaj i stopieñ potrzebnej ochrony. Tymczasem definiowanie celów ochrony powinno wi¹zaæ siê z zagospodarowaniem terenu, który podlega ochronie.
Obszar ¯u³aw Wiœlanych ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê wymaga prac badawczych w zakresie modelowania
i prognozowania zdarzeñ powodziowych, aby dokonaæ racjonalnego wyboru dzia³añ inwestycyjnych, jak
i dzia³añ nie inwestycyjnych, a skutkuj¹cych podniesieniem stopnia os³ony powodziowej.
W tej sytuacji, bior¹c pod uwagê powy¿sze uwarunkowania Zespó³ Konsultacyjny zaaprobowa³ nastêpuj¹c¹ formu³ê opracowania Programu:
– W Programie, którego okres realizacji zak³ada siê do 2030 roku ustanawia siê I Etap jego realizacji do 2015
roku, dla którego okreœlone s¹ 43 zadania (i 5 rezerwowych). Wszystkie zadania inwestycyjne, realizowane
w ramach I etapu, dotycz¹ odtworzenia b¹dŸ modernizacji obiektów istniej¹cych, których funkcjonowanie nie
budzi w¹tpliwoœci, a efektywnoœæ wydatkowanych œrodków odniesie najwiêkszy skutek. Wyboru zadañ, które
uznano za priorytetowe i daj¹ce znacz¹cy efekt poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego, dokonano
w oparciu o Koreferat do Koncepcji Programowo-Przestrzennej Przedsiêwziêcia „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw”.
– Dla pozosta³ych etapów do 2030 roku wyznaczono dzia³ania (obszary problemowe), których uszczegó³owienie
winno byæ poparte badaniami modelowymi, analiz¹ zdarzeñ hydrologicznych, z uwzglêdnieniem zagospodarowania przestrzennego i zró¿nicowanego poziomu ochrony. Wyniki tych prac poka¿¹ kompleksowo, m.in.
w powi¹zaniu ze zmianami warunków hydrometeorologicznych wywo³anych zmianami klimatu, ukszta³towaniem i zagospodarowaniem terenu itd., w jakim kierunku nale¿y iœæ, aby zapewniæ skuteczn¹ ochronê powodziow¹, efektywne wydatkowanie œrodków, z uwzglêdnieniem ochrony œrodowiska naturalnego.
Porównuj¹c oba warianty Programu, wariant „ekspercki” charakteryzuje siê podejœciem, które jest zgodne
z wymaganiami Dyrektywy Powodziowej, daj¹c równie¿ mo¿liwoœæ realizacji I Etapu Programu do 2015 roku poprzez poprawê stanu istniej¹cego priorytetowych obiektów ochrony przeciwpowodziowej oraz stworzenia systemu
monitoringu zagro¿eñ powodziowych na ¯u³awach.
Strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko poddany zosta³ tzw. wariant „ekspercki”.
Kolejny poziom rozwa¿anych wariantów alternatywnych dotyczy³ sposobu realizacji poszczególnych zadañ. W przypadku zdecydowanej wiêkszoœci zadañ inwestycyjnych i modernizacyjnych planowanych do realizacji
w Etapie I Programu i kolejnych, nie wystêpuj¹ ¿adne racjonalne alternatywy lokalizacyjne. Polegaj¹ one bowiem na
odtwarzaniu lub rekonstrukcji istniej¹cych obiektów oraz ich dostosowaniu do zmiennych warunków hydrologicznych, co w przypadku szczególnego obszaru ¯u³aw, sztucznie utrzymywanego, jest podstaw¹ zapewnienia bezpieczeñstwa na tym obszarze.

Etap I „Programu ¯u³awskiego”
W ramach „Programu ¯u³awskiego” wytypowano do realizacji do 2015 roku 43 zadania (plus 5 rezerwowych).
Zadania te bêd¹ realizowane przez ni¿ej wymienionych Beneficjentów:
• RZGW Gdañsk:
– Rzeka Wis³a – przebudowa ujœcia Wis³y, odbudowa ostróg na rzece Wiœle,
– Rzeka Mot³awa – przebudowa koryta,
– Rzeka W¹ska – przebudowa koryta,
– System monitoringu ryzyka powodzi,
• Miasto Elbl¹g:
– Rzeka Elbl¹g – przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu – rejon od rzeki Fiszewki oraz Polder
Nowe Pole – Zatorze oraz Monitoring powodziowy – Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagro¿enie Powodziowe,
• Miasto Gdañsk:
– Kana³ Raduni – przebudowa na terenie Gdañska,
• Powiat Gdañski z siedzib¹ w Pruszczu Gdañskim:
– Kana³ Raduni – przebudowa na terenie Miasta Pruszcz Gdañski i Gminy Pruszcz Gdañski,
• Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdañsku:
– Rzeka Wis³a – przebudowa lewego wa³u Wis³y na odcinku Giemlice – Przegalina, przebudowa prawego wa³u
Wis³y na odcinkach: Lisewo-Palczewo – Czerwone Budy – Drewnica,
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– Rzeka Tuga – odbudowa lewego wa³u przeciwpowodziowego,
– Stacje pomp – przebudowa 13 stacji pomp, budowa 1 stacji pomp,
• ¯u³awski Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Elbl¹gu:
– Rzeka Elbl¹g – przebudowa wa³ów – od miasta Elbl¹g do rzeki Babicy,
– Jezioro Dru¿no – przebudowa wa³ów czo³owych,
– Rzeka W¹ska – przebudowa wa³ów,
– Stacje pomp – przebudowa 10 stacji pomp, budowa 1 stacji pomp.
Lokalizacjê planowanych zadañ przedstawia mapa 2.
Generalnie realizacja I etapu „Programu ¯u³awskiego obejmuje: 46 km koryt rzek i kana³ów, 88 km wa³ów, ujœcie Wis³y, 25 pompowni i 30 ostróg oraz jedno zadanie nieinwestycyjne - system monitoringu ryzyka powodziowego, który jest bardzo wa¿nym elementem przygotowania w latach 2013–2014 planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym, poniewa¿ umo¿liwi wskazanie dzia³añ i zadañ do realizacji po 2015 roku, zgodnych z nowoczesnym
podejœciem zarz¹dzania ryzykiem powodziowym.

Mapa 2. Lokalizacja zadañ planowanych do realizacji do roku 2015 (ród³o: RZGW Gdañsk)
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4. Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej
Obszar ¯u³aw Wiœlanych ze wzglêdu na po³o¿enie i charakterystykê jest najbardziej zagro¿onym powodziami
obszarem Polski. Mo¿e tu zaistnieæ kilka rodzajów powodzi, które mog¹ wystêpowaæ równoczeœnie potêguj¹c koñcowe skutki powodzi. Powstanie powodzi jest wynikiem ró¿nych warunków meteorologicznych i hydrologicznych.
Zagro¿enie powodziowe w tym obszarze jest bardzo zró¿nicowane, dlatego wymaga ró¿nego podejœcia i sposobów zabezpieczenia, gdy¿ nie jest mo¿liwe, aby obszar ten móg³ funkcjonowaæ i rozwijaæ siê bez skutecznego systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Z tego wzglêdu dokonano podzia³u zadañ na takie, które chroni¹
przed powodzi¹ o charakterze katastrowy (regionalny zasiêg) – I poziom, oraz chroni¹cych przed powodziami o charakterze subregionalnym (II poziom) i lokalnym – III poziom (tabela 1). Podzia³ ten zaproponowany zosta³ przez dr K.
Cebulaka w latach osiemdziesi¹tych.
Tabela 1. Poziomy ochrony przeciwpowodziowej w zale¿noœci od stopnia zagro¿eñ
Stopieñ zagro¿enia

ród³o zagro¿enia

Zasiêg zagro¿enia

Poziom I

Koryto wielkiej wody Wis³y

¯u³awy Wilane, Niziny Nadwilañskie, ¯u³awy Gdañskie

Poziom II

Skala subregionalna

Rzeki i kana³y uk³adów polderowych
i terenów grawitacyjnych

¯u³awy Wielkie, ¯u³awy Gdañskie, ¯u³awy Elbl¹skie,
Nizina Kwidzyñska, Nizina Walichnowska

Poziom III

Podstawowa i szczegó³owa sieæ melioracyjna

Poldery jednosekcyjne i sekcje polderowe

Skala regionalna

Skala lokalna

Powy¿szy podzia³ odwo³uje siê do opracowania „Kompleksowy, regionalny program ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wis³y (¯u³awy Gdañskie i ¯u³awy Wielkie) od ujœcia do km 845+000 ze szczególnym uwzglêdnieniem miasta Gdañska” pod redakcj¹ dr Cebulaka (Arcadis, Wroc³aw 1999).
Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw zosta³a oparta na ni¿ej omówionym podziale obszaru pod
k¹tem Ÿróde³ zagro¿eñ.

Gdañski Wêze³ Wodny (GWW)
Powa¿nym zagro¿eniem dla GWW s¹ intensywne opady na terenie miasta Gdañska, szczególnie w rejonie
wzgórz morenowych i zlewni Kana³u Raduni. PowódŸ spowodowana intensywnymi opadami wyst¹pi³a w 2001 r.
Mo¿liwe s¹ równie¿ zagro¿enia od spiêtrzeñ wiatrowych w Zatoce Gdañskiej poprzez Martw¹ Wis³ê oraz zagro¿enia
wewn¹trz-polderowe w przypadku opadów deszczu lub intensywnego tajania œniegu, jak to mia³o miejsce wiosn¹
2005 r. w zlewni Raduni.
Powodzie w wyniku deszczy nawalnych, które wystêpuj¹ na stosunkowo ma³ych obszarach, s¹ szczególnie
groŸne na zurbanizowanych terenach ¯u³aw Gdañskich.

Rzeka Wis³a
Powodzie od g³ównego koryta Wis³y stanowi¹ zagro¿enie dla ¯u³aw Gdañskich po³o¿onych wzd³u¿ brzegu lewego i ¯u³aw Wielkich po³o¿onych wzd³u¿ prawego brzegu rzeki. Powodzie te mog¹ mieæ charakter katastrofalny.
Przyczyny powstania takiego zagro¿enia mog¹ byæ nastêpuj¹ce:
• powstanie zatoru powoduj¹cego d³ugotrwa³e spiêtrzenie wody powy¿ej poziomu wa³u i utrzymywanie siê tego
poziomu przez d³u¿szy okres (ok. 30-dniowy), co mo¿e spowodowaæ rozmycie wa³u i zalanie terenów na zawalu;
• awaria wa³u przeciwpowodziowego w czasie wysokiego stanu wody;
• wysoki stan wody w Zatoce Gdañskiej spowodowany spiêtrzeniem sztormowym, który uniemo¿liwi swobodny
sp³yw wielkiej wody rzek¹;
• tworzenie siê sto¿ka nap³ywowego w ujœciu Wis³y utrudniaj¹cego lub nawet uniemo¿liwiaj¹cego pracê lodo³amaczy w okresie zimowym i potencjalnym tworzeniem siê zatorów lodowych.
G³ównym zagro¿eniem powodziowym dla ¯u³aw Gdañskich i ¯u³aw Wielkich oraz nizin Kwidzyñskiej, Walichnowskiej i Opaleñskiej jest przerwanie wa³ów przeciwpowodziowych.

Zalew Wiœlany
Wp³yw Zalewu Wiœlanego na zagro¿enia powodziowe dotyczy ¯u³aw Wielkich i Elbl¹skich i jest wynikiem
spiêtrzeñ wiatrowych, które powoduj¹ podwy¿szenie stanów wody w ujœciowych odcinkach rzek uchodz¹cych do
Zalewu oraz w Zalewie Wiœlanym. Zabezpieczeniem przed tymi zagro¿eniami s¹ obwa³owania terenów przylegaj¹cych do Zalewu oraz obwa³owanie ujœciowych odcinków rzek.
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Zalew Wiœlany stanowi po Wiœle i jej ujœciu drugie pod wzglêdem skali Ÿród³o zagro¿enia powodziowego.
Ryzyko powodzi od Zalewu Wiœlanego przenoszone jest w g³¹b ¯u³aw Elbl¹skich i Wielkich poprzez ujœciowe odcinki
rzek i kana³ów wpadaj¹cych do Zalewu (Elbl¹g, Nogat, Cieplicówka, Szakarpawa).
Przyk³adem takiego zagro¿enia mo¿e byæ powódŸ, która mia³a miejsce w trakcie wykonywania niniejszej Prognozy w dniach 13–14 paŸdziernika 2009 r. Bardzo silne wiatry z kierunków pó³nocnych (dochodz¹ce do 130 km/h)
doprowadzi³y do spiêtrzenia wody i falowania na Zalewie Wiœlanym powoduj¹c najgroŸniejsz¹ sytuacjê powodziow¹
na ¯u³awach Wielkich i Elbl¹skich od pocz¹tku prowadzenia obserwacji. W tym okresie na dwóch posterunkach poziom wody przekroczy³ poziom tzw. wody 200-letniej (Elbl¹g o 11 cm i Nowe Batorowo o 17 cm).
Tabela 2. Przekroczenia stanów alarmowych na podstawie informacji IMGW Gdynia w dniach 13-14 paŸdziernika 2009
Stacja

Ciek

Ponad stan alarmowy

Dolna Kêpa (Nowotki)

Nogat

92 cm

Tujsk

Szkarpawa

90 cm

Nowy Dwór Gdañski

wiêta (Tuga)

84 cm

Elbl¹g

Elbl¹g

76 cm

Nowe Batorowo (Nowakowo)

Zalew Wilany

70 cm

Terytorium Wewnêtrzne ¯u³aw
Zagro¿enia wewn¹trzpolderowe wynikaj¹ z wyst¹pienia du¿ych (nawalnych) opadów w obrêbie polderu
(polderów). Efektywnoœæ ochrony przeciwpowodziowej zale¿y od stanu sieci melioracyjnej oraz wydajnoœci przepompowni. Przyczyn¹ powodzi wewn¹trz polderowej mo¿e byæ awaria stacji pomp lub d³u¿sze przerwy w dostawie energii elektrycznej. Powodzie wewn¹trzpolderowe nie stanowi¹ du¿ego zagro¿enia dla ¿ycia cz³owieka, mog¹ natomiast
spowodowaæ straty gospodarcze, szczególnie w okresie wegetacyjnym.
Zabezpieczenia wewnêtrzne ¯u³aw s¹ nastawione przede wszystkim na zapewnienie odwodnienia terenów
w przypadku intensywnych opadów lub tajania œniegu poprzez sieæ rzek i kana³ów melioracji podstawowych. Cieki te
powinny byæ nale¿ycie udro¿nione, a udro¿nienie to zaprojektowane na odpowiedni przep³yw. System melioracji
szczegó³owych le¿y w gestii u¿ytkowników terenu.
¯u³awy Gdañskie
Na terenie ¯u³aw Gdañskich wystêpuj¹ dwa systemy odwadniania, wzajemnie siê uzupe³niaj¹ce: grawitacyjny
i polderowy. Pierwszy odwadnia obszary wy¿ej po³o¿one i oparty jest na samoregulacji przep³ywów. Drugi, w sk³ad,
którego wchodz¹ pompownie, kana³y i rowy, jest oparty na odwodnieniu mechanicznym.
¯u³awy Wielkie
Sieæ wodna wewn¹trz ¯u³aw Wielkich sk³ada siê z rzeki Szkarpawa – g³ównego odbiornika – oraz odbiorników II rzêdu: Kana³u Linawy, Tugi-Œwiêtej i Kana³u Panieñskiego. W pó³nocnej czêœci ¯u³aw Wielkich, znajduj¹ siê
poldery odwadniane za pomoc¹ stacji pomp, w tym dwa du¿e poldery odwadniane mechanicznie, ka¿dy o powierzchni oko³o 21 tys. ha.
¯u³awy Elbl¹skie
¯u³awy Elbl¹skie maj¹ skomplikowan¹ sieæ hydrograficzn¹ obejmuj¹c¹ uk³ad: Zalew Wiœlany z rzek¹ Elbl¹g
i Jeziorem Dru¿no oraz Kana³ Jagielloñski, Nogat, Cieplicówkê i inne cieki i zbiorniki.
Cieki sp³ywaj¹ce z Wysoczyzny Elbl¹skiej w granicach obszarów depresyjnych i przydepresyjnych prowadz¹
wodê w obwa³owaniach. Wy¿szy poziom wody w tych ciekach, w stosunku do otaczaj¹cych je terenów, stwarza istotne zagro¿enie powodziowe w okresach roztopów i wzmo¿onych opadów atmosferycznych. Cieki te, ze wzglêdu na
swój re¿im hydrologiczny, s¹ podobne do potoków górskich, tzn. po wyst¹pieniu opadu nastêpuje bardzo szybki,
lecz krótkotrwa³y przybór wody. Ujœciowe odcinki cieków, wpadaj¹cych do jeziora Dru¿no, znajduj¹ siê pod
wp³ywem stanów wody w jeziorze. Istotn¹ cech¹ tych cieków jest niesienie du¿ej iloœci materia³u erozyjnego, który
jest odk³adany w jeziorze i miêdzywalu ujœciowych odcinków. Cieki i kana³y wewn¹trz polderowe stanowi¹ skomplikowany system wodny. W czêœci z nich (Tyna, Fiszewka) woda odp³ywa grawitacyjnie w korytach wzniesionych
ponad depresyjny poziom przyleg³ego terenu.

139

Streszczenie „Programu ¯u³awskiego – 2030”

5. Zgodnoœæ Projektu „Programu ¯u³awskiego” z celami ochrony œrodowiska,
ochrony przyrody i gospodarki wodnej
W ramach Prognozy analizowano zgodnoœæ „Programu ¯u³awskiego” z nastêpuj¹cymi dokumentami i aktami
prawnymi:
W zakresie ochrony œrodowiska, w tym ochrony przyrody:
• VI Unijny Program dzia³añ na rzecz œrodowiska. Cele, zadania i priorytety na lata 2007–2013 z perspektyw¹ do
roku 2020;
• Polityka Ekologiczna Pañstwa w latach 2009–2012 z perspektyw¹ do roku 2016;
• Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego u¿ytkowania ró¿norodnoœci biologicznej;
• Program Ochrony Œrodowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007–2010 z uwzglêdnieniem perspektywy
2011–2014;
• Program Ochrony Œrodowiska Województwa Warmiñsko-Mazurskiego na lata 2007–2010 z uwzglêdnieniem
perspektywy na lata 2011–2014.
W zakresie gospodarowania wodami:
• Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 paŸdziernika
2000 roku ustanawiaj¹ca ramy wspólnotowego dzia³ania w dziedzinie polityki wodnej);
• Dyrektywa Powodziowa (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 r.
w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim);
• Krajowa Strategia Gospodarki Wodnej;
• Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wis³y – projekt;
• Krajowy Program Oczyszczania Œcieków Komunalnych.
„Program ¯u³awski” jest zgodny z wymienionymi wy¿ej dokumentami z zakresu gospodarki wodnej oraz jest
spójny z priorytetami i celami ochrony œrodowiska, w tym ochrony przyrody, ustalonymi w dokumentach strategicznych unijnych, krajowych i regionalnych.

6. Uwarunkowania œrodowiskowe realizacji „Programu ¯u³awskiego”
¯u³awy Wiœlane po³o¿one s¹ w ujœciu Wis³y. Wp³yw rumowiska rzeki Wis³y jak i oddzia³ywanie Morza Ba³tyckiego odegra³y bardzo istotn¹ rolê w obecnym ukszta³towaniu i charakterze ¯u³aw Wiœlanych.
Od zachodu ¯u³awy s¹ ograniczone wzgórzami Pojezierza Kaszubskiego, od pó³nocy granicz¹ z Zatok¹
Gdañsk¹, a od wschodu z Wysoczyzn¹ Elbl¹sk¹, od po³udnia z wzniesieniami Pojezierza I³awskiego. Z punktu widzenia geograficznego po³udniowy kraniec ¯u³aw znajduje siê w miejscu po³¹czenia Nogatu z g³ównym korytem Wis³y
w miejscowoœci Bia³a Góra.
Ze wzglêdu na warunki geograficzne ¯u³awy dziel¹ siê na:
• ¯u³awy Gdañskie – 390 km – obejmuj¹ce gminy: Cedry Wielkie, Pruszcz Gdañski, Pszczó³ki, Suchy D¹b;
• ¯u³awy Wielkie – 830 km – obejmuj¹ce gminy: Lichnowy, Malbork, Mi³oradz, Nowy Dwór Gdañski, Nowy Staw,
Ostaszewo, Stare Pole, Stegna, Szczutowo;
• ¯u³awy Elbl¹skie – 480 km – obejmuj¹ce gminy: Elbl¹g, Gronowo Elbl¹skie, Markusy i gminy oko³o¿u³awskie:
Dzierzgoñ, Rychliki, Stary Targ, Pas³êk;
• Niziny Nadwiœlañskie – 250 km – z gminami oko³o ¿u³awskimi: Kwidzyñ, Pelplin, Sadlinki, Tczew, Gniew, Ryjewo,
Subkowy, Sztum;
• Niziny Nadzalewowe 50 km – z gmin¹ Braniewo.
¯u³awy stanowi¹ niezwykle ¿yzny obszar wykorzystywany rolniczo, posiadaj¹cy du¿e zasoby wód powierzchniowych. Jest to teren o du¿ej wartoœci przyrodniczej, krajobrazowej, turystycznej i kulturowej. Po³o¿enie ¯u³aw na
terenach depresyjnych i przydepresyjnych w delcie Wis³y powoduje, ¿e stopieñ zagro¿enia powodziowego jest najwy¿szy w kraju. Jakakolwiek powódŸ na obszarze ¯u³aw jest niezwykle groŸna, gdy¿ w przypadku zalania terenów
depresyjnych konieczne bêdzie ich odwodnienie przez odpompowanie wody. Pas terenów depresyjnych, szczególnie istotnych dla problemów powodziowych ci¹gnie siê po po³udniowej stronie Martwej Wis³y, Szkarpawy oraz rzeki
Elbl¹g i Jeziora Druzno.
Uwarunkowania œrodowiskowe omówione w Prognozie obejmuj¹ przede wszystkim zagadnienia, na które
mog¹ wp³ywaæ ustalenia „Programu ¯u³awskiego”.
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Stan czystoœci wód powierzchniowych
Poniewa¿ celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osi¹gniecie dobrego stanu ekologicznego wód naturalnych
oraz dobrego potencja³u ekologicznego dla wód sztucznie lub silnie zmienionych to pañstwowy monitoring jakoœci
wód, od roku 2008, czêœciowo odnosi siê do tego kryterium, jednak ustalono go tylko dla niektórych cieków, przy
czym mo¿e on jeszcze podlegaæ weryfikacji. Z tego wzglêdu, dla zobrazowania problemu jakoœci wód na ¯u³awach,
wykorzystano dane sprzed 2007 roku oraz udostêpnione dane za rok 2008, podejmuj¹ce próbê oceny stanu ekologicznego dla wybranych rzek.
Nawi¹zuj¹c do danych publikowanych do roku 2007, wody na obszarze ¯u³aw zaliczane by³y do III i IV2 klasy
czystoœci, przy czym g³ówne zanieczyszczenia zwi¹zane by³y z wysokim poziomem azotynów i fosforu ogólnego
a tak¿e nadmiern¹ iloœci¹ substancji organicznych, azotu amonowego i zawiesiny ogólnej. Na nisk¹ jakoœæ wód
obszaru ¯u³aw wp³yw maj¹ zanieczyszczenia komunalne, w tym punktowe zrzuty z oczyszczalni œcieków oraz
zanieczyszczenia powierzchniowe zwi¹zane z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ oraz nieprawid³owym
sk³adowaniem odpadów. Generalnym problemem jest niski poziom skanalizowania miejscowoœci wiejskich, przy
jednoczeœnie wysokim stopniu ich zwodoci¹gowania. Oczyszczone œcieki zrzucane s¹ najczêœciej do kana³ów
melioracyjnych i ma³ych cieków o niskich przep³ywach, co dodatkowo pogarsza mo¿liwoœæ samooczyszczania.

W najbli¿szym czasie mo¿na spodziewaæ siê ograniczenia ³adunków zanieczyszczeñ zwi¹zanych ze œciekami
komunalnymi, ze wzglêdu na szereg inwestycji z zakresu gospodarki œciekowej (budowa kanalizacji, modernizacje
i budowa nowych oczyszczalni œcieków, budowa przydomowych oczyszczalni œcieków), które zosta³y ju¿ zrealizowane, s¹ realizowane b¹dŸ planowane.

2

Klasy czystoci odnosz¹ siê do nieobowi¹zuj¹cego rozporz¹dzenia z 2004 roku.
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Wody przejœciowe
Strefa kontaktu rzecznych wód s³odkich i zasolonych wód Zatoki Gdañskiej lub Zalewu Wiœlanego prowadzi
do powstania tzw. wód przejœciowych, wód powierzchniowych w obszarach ujœæ rzek, które s¹ czêœciowo zasolone,
ale pozostaj¹ pod wp³ywem wód s³odkich.
W ujœciu Wis³y wielkoœæ dop³ywu wód s³odkich jest zale¿na od opadów atmosferycznych i roztopów wiosennych i modyfikuje zasiêg strefy wód przejœciowych, która mo¿e siêgaæ nawet ponad 1 Mm (milê morsk¹) w g³¹b Zatoki Gdañskiej. Wody przejœciowe wykazuj¹ znaczne rozbie¿noœci w zasoleniu, co jest zale¿ne od iloœci wnoszonej
z rzek¹ wody i od wezbrañ sztormowych.
Materia³ wleczony wraz z wodami Wis³y i pr¹dami morskimi tworzy u jej wylotu formê akumulacyjn¹, tak zwany sto¿ek nap³ywowy. Nietrwa³e piaszczyste wysepki (czasem nawet zanikaj¹ce kilka razy w trakcie jednego sezonu),
stanowi¹ niepowtarzalne siedliska dla ptaków (miejsca lêgowe) i miejsca odpoczynku foki szarej.
Wody Zalewu Wiœlanego charakteryzuj¹ siê równie¿ zmiennym zasoleniem, jednak z tendencj¹ do wys³adzania siê wód. Poziom substancji biogennych (zwi¹zki azotu i fosforu) jest wzglêdnie ustabilizowany – stê¿enia tych
wskaŸników w wodach Zalewu utrzymywa³y siê na ogó³ na poziomie wód bardzo dobrej jakoœci. Pomimo niewielkich zawartoœci substancji biogennych wody Zalewu Wiœlanego cechuj¹ siê wysok¹ eutrofizacj¹. Pod wzglêdem
sanitarnym wody Zalewu Wiœlanego od lat 1996–1997 cechuj¹ siê dobrym i stabilnym stanem na poziomie I–II klasy
czystoœci.

Wody Podziemne
Wody podziemne ¯u³aw wystêpuj¹ w 3 poziomach: mezozoicznym, plejstoceñskim i holoceñskim. Stosunkowo
obfite s¹ zasoby tego ostatniego poziomu, chocia¿ ulegaj¹ one wahaniom, w zale¿noœci od pory roku. Charakterystyczn¹ cech¹ jest du¿e zasolenie tych wód zawieraj¹cych g³ównie siarczany, azotany, a tak¿e metan, pochodz¹cy
z rozk³adania siê substancji organicznych. Na znacznym obszarze ¯u³aw wystêpuj¹ wody podziemne charakteryzuj¹ce siê tzw. anomali¹ fluorkow¹, polegaj¹c¹ na wystêpowaniu ponadnormatywnych stê¿eñ jonu fluorkowego. Te
w³aœnie cechy powoduj¹, ¿e chocia¿ iloœæ wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych jest du¿a, to teren
¯u³aw odznacza siê deficytem wody przydatnej do konsumpcji.
Na terenie ¯u³aw wystêpuj¹ dwa udokumentowane i zatwierdzone tzw. g³ówne zbiorniki wód podziemnych
(GZWP): Nr 112 „¯u³awy Wiœlane” i Nr 203 „Dolina Letniki”. Oba zbiorniki nara¿one s¹ na zanieczyszczenie w wyniku nieprawid³owego gospodarowania terenami po³o¿onymi ponad nimi.
Podstawê zaopatrzenia w wodê mieszkañców ¯u³aw stanowi tzw. Centralny Wodoci¹g ¯u³awski, pracuj¹cy
w oparciu o GZWP „Dolina Letniki”.

Uwarunkowania agroekologiczne
Warunki agroekologiczne na terenie ¯u³aw tworzone s¹ przez specyficzne uwarunkowania glebowo-klimatyczne i wodno-melioracyjne. ¯u³awy centralne i pó³nocne (tzw. ¯u³awy Niskie) powsta³y przy du¿ym udziale
cz³owieka, w wyniku polderyzacji. Jedynie po³udniowa czêœæ ¯u³aw powsta³a w naturalnym procesie (tzw. ¯u³awy
Wysokie). Zatem zaniedbanie infrastruktury technicznej systemu melioracyjnego bezpoœrednio przek³ada siê na pogorszenie warunków agroekologicznych.
Istotnym problemem rolnictwa na obszarze ¯u³aw jest niedostosowanie gospodarki rolnej do naturalnych predyspozycji przestrzeni rolniczej. Obszar ¯u³aw dzieli siê na trzy subregiony predyspozycji rolniczych:
• polowy – po³o¿ony w najwy¿szej partii delty Wis³y (ok. 25% rolniczej przestrzeni ¯u³aw); stanowi¹ go gleby
wy³¹cznie mineralne (nap³ywowe), w których regulacja stosunków wodnych odbywa siê g³ównie metod¹ grawitacyjn¹ – predysponowany do produkcji towarowej wymagaj¹cych roœlin uprawnych;
• przemienny – stanowi¹ tzw. „przydepresyjna” czêœæ ¯u³aw - œrodkowa czêœæ delty i obszar wzd³u¿ Wis³y i Nogatu
(oko³o 35% powierzchni) – gospodarka rolna winna tu ³¹czyæ uprawê roœlin polowych (u¿ytkowanie p³u¿ne) z wytwórczoœci¹ pasz; podregion ten winien byæ zdominowany przez intensywn¹ produkcjê zwierzêc¹, zw³aszcza
chów byd³a mlecznego i opasowego;
• ³¹kowy – pó³nocna czêœæ ¯u³aw Gdañskich, pó³nocno-wschodnia czêœæ Wielkich ¯u³aw Malborskich od Nowego
Dworu Gdañskiego do ujœcia Wis³y Elbl¹skiej i Królewieckiej oraz ca³e ¯u³awy Elbl¹skie (ok. 40%); g³ówny kierunek produkcji na tych obszarach to produkcja pasz na u¿ytkach zielonych.
Z analizy zawartej w „Programie Rewitalizacji Gospodarczej obszaru Delty Wis³y i Zalewu Wiœlanego”, wynika, ¿e w ostatnich latach wydatnie zwiêkszy³ siê udzia³ pól uprawnych (gruntów ornych) kosztem ³¹k i pastwisk, przy
czym najintensywniejsze zaorywanie ³¹k i ich przekszta³canie w pola uprawne nastêpuje w subregionie ³¹kowym.
Jest to sprzeczne z naturalnymi predyspozycjami tego terenu i mo¿e sprzyjaæ degradacji tego obszaru oraz wi¹¿e siê
z mo¿liwoœci¹ czêstych szkód w wyniku podtopieñ terenu.
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Fot. 1. Krajobraz rolniczy ¯u³aw – pola rzepaku (fot. Zygmunt Grabowiecki)

Zasoby przyrodnicze obszaru ¯u³aw
Delta Wis³y, wraz z przyleg³ymi formami przyrodniczymi (mierzeje, wysoczyzny, Zalew Wiœlany, Zatoka Gdañska) oraz ujœciowymi odcinkami Wis³y do morza jest jednym z najwa¿niejszych wêz³ów ekologicznych tej czêœci
kontynentu europejskiego. Rangê tego wêz³a podnosi dolina Wis³y, która na ca³ej d³ugoœci spe³nia rolê korytarza ekologicznego o znaczeniu miêdzynarodowym. Odzwierciedleniem rangi tego obszaru s¹ liczne formy ochrony przyrody i krajobrazu ustanowione na obszarze ¯u³aw i terenach przyleg³ych (rys. 3).
Na obszarze objêtym Programem, obejmuj¹cym ¯u³awy (Gdañskie, Wielkie i Elbl¹skie) oraz dolinê Kwidzyñsk¹ i Walichnowsk¹ znajduje siê 6 obszarów Natura 2000 (3 obszary chroni¹ce ptaki i ich siedliska oraz 3 obszary
tzw. siedliskowe, chroni¹ce siedliska i gatunki zwierz¹t, inne ni¿ ptaki) oraz 8 rezerwatów (rys.3). Ponadto w bezpoœrednim s¹siedztwie znajduj¹ siê 3 obszary Natura 2000 (na Zatoce Gdañskiej, Zalewie Wiœlanym i Mierzei Wiœlanej)
i 5 rezerwatów. Ponadto znajduj¹ siê tu dwa parki krajobrazowe; znaczn¹ czêœæ ¯u³aw pokrywaj¹ obszary chronionego krajobrazu.
Zadania planowane do realizacji do roku 2015 zlokalizowane s¹ w obrêbie lub w bezpoœrednim s¹siedztwie
nastêpuj¹cych form ochrony:
• 2 rezerwatów przyrody: Jezioro Dru¿no, Mewia £acha,
• 5 obszarów Natura 2000: PLB040003 Dolina Dolej Wis³y, PLB 220004 Ujœcie Wis³y, PLH 220044 Ostoja w ujœciu
Wis³y, PLH 280008 Jezioro Dru¿no, PLB 280013 Jezioro Dru¿no;
• Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbl¹skiej oraz otuliny Parku Krajobrazowego Mierzei Wiœlanej;
• Obszarów Chronionego Krajobrazu: ¯u³aw Gdañskich, Œrodkowo¿u³awskiego, Wyspy Sobieszewskiej, Rzeki
Szkarpawy oraz Rzeki Dzierzgoñ, Jeziora Dru¿no, Wysoczyzny Elbl¹skiej.
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Mapa 3. Lokalizacja zadañ I etapu „Programu ¯u³awskiego” na tle form ochrony przyrody (ród³o: opracowanie w³asne)
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Fot. 2. Ujœciowy odcinek Wis³y – maj 2004 (ród³o: google.earth)

Fot. 3. Pejza¿ ¯u³aw (fot. Zygmunt Grabowiecki)

Fot. 4. Jezioro Druzno (fot. Zygmunt Grabowiecki)
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Dziedzictwo kulturowe
¯u³awy oraz obszar nizin Walichnowskiej i Kwidzyñskiej to tereny niezwykle bogate w stanowiska archeologiczne oraz zabytkowe obiekty sakralne, budowle obronne, dwory, ¿u³awskie domy podcieniowe i zagrody holenderskie, mieszkalne domy wschodnio-pruskie, a tak¿e zachowane uk³ady urbanistyczne i ruralistyczne oraz trakty drogowe. Liczne s¹ równie¿ dzie³a hydrotechniki polderowej i rzecznej takie, jak: wiatraki, mosty zwodzone, œluzy
¿eglugowe, pompownie i kana³y melioracyjne. Niektóre z nich czynne s¹ nieprzerwanie lub z przerwami od œredniowiecza do dnia dzisiejszego. Wystêpuj¹cy na terenie ¯u³aw system wodny jest wspó³czeœnie ¿ywotnym zabytkiem
hydrotechniki, cywilizacji hydraulicznej i krajobrazu kulturowego, w którym s¹ kumulowane i rozwijane doœwiadczenia intelektualne i materialne wielu pokoleñ ró¿nych narodowoœci i wyznañ. Dziêki przenikaniu wzorców kulturowych i cywilizacyjnych z wielu krajów wystêpuje tu nawarstwienie kultur i tradycji. Zgromadzonych jest wiele zasobów dziedzictwa kulturowego o wybitnych walorach w skali europejskiej i w skali kraju. Ca³y ten obszar mo¿na
okreœliæ jako unikatowy obiekt dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Do najcenniejszych obiektów na terenie ¯u³aw o unikatowych wartoœciach kulturowych3 nale¿¹:
• tereny œredniowiecznego osadnictwa lokacyjnego – s¹ to przede wszystkim obszary najstarszych czêœci ¯u³aw Wiœlanych:
¯u³aw Gdañskich oraz Wielkich i Ma³ych ¯u³aw Malborskich, obejmuj¹cych lokacyjne wsie kmiece z XIV i XV w.;
• tereny osadnictwa „olêderskiego” – s¹ to g³ównie obszary zwi¹zane z póŸniejszymi falami osadniczymi, zw³aszcza
z XVI-wieczn¹ kolonizacj¹ mennonick¹; na ¯u³awach Wiœlanych wystêpuj¹ one w pó³nocnej ich czêœci, w okolicach Elbl¹ga oraz w szerokim zasiêgu wokó³ jeziora Dru¿no;
• panorama zamku krzy¿ackiego w Malborku – unikatowa w skali œwiatowej ekspozycja zachowanego zespo³u obronnego; unikatowa czytelnoœæ i wyrazistoœæ ekspozycji panoramicznej wynika w tym przypadku z istnienia wodnego przedpola ekspozycyjnego w postaci wód rzeki Nogat.
Na terenie ¯u³aw znajduj¹ siê trzy pomniki historii: Gdañsk w granicach XVII w. obwa³owañ, pole bitewne
Westerplatte oraz zespó³ Zamku Krzy¿ackiego w Malborku (wpisanego na listê dziedzictwa kulturowego UNESCO).
Zabytki hydrotechniki: zespó³ œluzy komorowej wraz z urz¹dzeniami wodnymi i budynkami w Przegalinie, zespó³
œluz na Nogacie, wêze³ wodny w Bia³ej Górze, Œluza Gdañska G³owa i mosty zwodzone w Rybinie.

Problemy gospodarki odpadami na obszarze ¯u³aw
Na terytorium ¯u³aw nie funkcjonuje spójny system gromadzenia odpadów i ich unieszkodliwiania.
W Elbl¹gu, na granicy ¯u³aw dzia³a profesjonalny zak³ad unieszkodliwiania odpadów o ograniczonej ch³onnoœci.
Czêœæ odpadów z terenu ¯u³aw wywo¿ona jest do Szadó³kek i Tczewa. Ponadto na omawianym terenie eksploatowanych jest szereg mniejszych sk³adowisk gminnych, przewidzianych w przysz³oœci do likwidacji.
W obrêbie ¯u³aw zlokalizowane jest sk³adowisko fosfogipsów, które mo¿e stanowiæ du¿e zagro¿enie dla œrodowiska w sytuacji przejœcia przez nie fali powodziowej.

7. Potencjalne zmiany stanu œrodowiska w przypadku braku realizacji programu
Brak realizacji „Programu ¯u³awskiego” wi¹¿e siê przede wszystkim ze wzrostem prawdopodobieñstwa
wyst¹pienia powodzi o charakterze katastrofalnym, która przy niesprzyjaj¹cych warunkach meteorologiczno-hydrologicznych mo¿e mieæ zasiêg regionalny (powierzchnia oko³o 1200 km2) oraz stworzyæ zagro¿enie ¿ycia i zdrowia kilkudziesiêciu tysiêcy ludzi. Oprócz licznych potencjalnych ofiar w ludziach, wi¹¿e siê to z ogromnymi
szkodami materialnymi, gospodarczymi, ekologicznymi i kulturowymi.
W scenariuszu bardziej ³agodnym mo¿e dojœæ do d³ugotrwa³ego podtopienia, zabagnienia lub zalania terenów
depresyjnych i przydepresyjnych ¯u³aw.
Specyfika obszaru ¯u³aw wymaga utrzymywania sprawnej infrastruktury przeciwpowodziowej, polegaj¹cego
na ci¹g³ym konserwowaniu, modernizacji i rozbudowie. Od sprawnego dzia³ania systemów odwadniaj¹cych i przeciwpowodziowych uzale¿niona jest wszelka dzia³alnoœæ spo³eczno-gospodarcza. Jest to obszar, który mo¿e istnieæ
wy³¹cznie dziêki ich funkcjonowaniu. Bez nak³adów finansowych na przebudowê i rozbudowê infrastruktury
przeciwpowodziowej obszar ten uleg³by zabagnieniu i zalaniu, trac¹c wszelkie funkcje u¿ytkowe. W skali ca³ego kraju nie ma obszaru wymagaj¹cego bardziej sprawnej infrastruktury melioracyjnej i przeciwpowodziowej ni¿ ¯u³awy.
Na terenach depresyjnych stanowi ona warunek ich przetrwania ³¹cznie z ca³ym zainwestowaniem osadniczym,
gospodarczym i infrastruktur¹. Szacuje siê, ¿e w przypadku powodzi katastrofalnej wielkoœæ strat mo¿e osi¹gn¹æ ok.
3,8 mld z³4.
3
4

ród³o: Program Rewitalizacji Gospodarczej Obszaru Delty Wis³y i Zalewu Wilanego, Gdañsk 2006.
Koncepcja Programowo-Przestrzenna: Kompleksowego zabezpieczenie przeciwpowodziowego ¯u³aw MGGP S.A., DHI Polska Sp. z o.o.,
DHI A.S., INW-EKO Consult, Grudzieñ 2008.
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Mapa 4. Infrastruktura techniczna obszaru ¯u³aw (ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: ¯u³awy Delty Wis³y na prze³omie
tysi¹cleci. Zeszyt 1. ¯u³awy Wiœlane unikalne obszary w Polsce i Europie, Fundacja ECOBALTIC, Gdañsk 2001)
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Analizuj¹c wp³yw braku realizacji „Programu ¯u³awskiego” na œrodowisko rozpatrzono nastêpuj¹ce aspekty:
• zmiany klimatu i podnoszenie siê poziomu Morza Ba³tyckiego powoduj¹ce zwiêkszenie presji na œrodowisko
wodne i wzrost zagro¿enia powodzi¹;
• poziom obecnego zainwestowania obszaru ¯u³aw, który wp³ywa na znaczne zwiêkszenie potencjalnych strat
w ludziach i dobrach materialnych, ale równie¿ powoduje zagro¿enie ska¿eniem œrodowiska na znacznych obszarach, w tym na obszarach Natura 2000;
• zwiêkszenie zagro¿enia od Gdañskiego Wêz³a Wodnego (Radunia i Mot³awa), od g³ównego koryta Wis³y oraz od
Zalewu Wiœlanego (rzeka Elbl¹g, Tuga, Szkarpawa).
Niezale¿nie od przyczyn, obserwowana jest wiêksza czêstotliwoœæ wystêpowania ekstremalnych zjawisk
atmosferycznych, takich jak nawalne deszcze, silne wichury. Oba zjawiska stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie dla uk³adu
ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw. Potwierdzeniem powy¿szych tez mo¿e byæ powódŸ opadowa z lipca 2001
roku oraz powódŸ sztormowa, która mia³a miejsce w trakcie wykonywania niniejszej Prognozy. W dniach 13–14 paŸdziernika 2009 r. w wyniku silnych wiatrów pó³nocnych, o sile 10–11°B z huraganowymi porywami o skali 12° i przy
prêdkoœci dochodz¹cej do 130 km/h doprowadzi³o do podniesienia poziomu wód Zatoki Gdañskiej i Zalewu Wiœlanego oraz zjawiska cofki, która okaza³a siê szczególnie dotkliwa dla ¯u³aw Wielkich i Elbl¹skich. W odleg³oœci 5 km od
brzegu (boja pomiarowa Instytutu Budownictwa Wodnego PAN) zanotowano najwiêksz¹ w historii pomiarów wysokoœæ fali – 12 m.
Brak realizacji Programu to¿samy z zaprzestaniem modernizacji i rozbudowy systemu zarz¹dzania ryzykiem
w obliczu wystêpuj¹cych coraz czêœciej ekstremalnych zjawisk pogodowych bêdzie skutkowaæ wzrostem ryzyka
wyst¹pienia powodzi o charakterze katastrofalnym, która oprócz zagro¿enia ¿ycia i mienia mo¿e skutkowaæ ska¿eniem œrodowiska. Jest to zwi¹zane ze znacznym zainwestowaniem obszaru ¯u³aw, istnieniem takich obiektów jak:
ha³da fosfogipsów, sk³adowisko popio³ów z elektrociep³owni, komunalne oczyszczalnie œcieków, rafineria Grupy Lotos, g³ówne punkty zasilania w energiê elektryczn¹, ujêcia wód, drogi o randze krajowej, magistrala kolejowa. Poziom
obecnego zainwestowania przedstawia rysunek 4.
Alternatyw¹ dla „Programu ¯u³awskiego” mo¿e byæ prowadzenie robót utrzymaniowych, które le¿¹ w kompetencji ró¿nych jednostek organizacyjnych, jednak jest to rozwi¹zanie, które zak³ada utrzymanie systemu zaprojektowanego w XIX wieku i rozbudowanego w pierwszej po³owie XX wieku. Obecnie, wobec obserwowanych ekstremalnych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych, zmian w zagospodarowaniu przestrzennym ¯u³aw i w zlewniach
cieków uchodz¹cych na terenie ¯u³aw (wp³ywaj¹ce na zmianê re¿imu przep³ywów), a tak¿e wobec obowi¹zuj¹cego
prawa unijnego, w tym Dyrektywy Powodziowej oraz trudnoœci w prognozowaniu zjawisk powodziowych na obszarze o skomplikowanej hydrologii, ograniczenie siê do nale¿ytego utrzymania istniej¹cej infrastruktury powodziowej
jest rozwi¹zaniem niemo¿liwym do zaakceptowania.
„Program ¯u³awski”, zawieraj¹cy katalog najpilniejszych zadañ, koniecznych do realizacji do roku 2015, ma
otwart¹ formu³ê co do kolejnych etapów, po roku 2015, poniewa¿ do tego czasu prowadzone bêd¹ badania, w tym badania modelowe, opracowane plany zarz¹dzania ryzykiem, umo¿liwiaj¹ce zaproponowanie nowoczesnego podejœcia
do ochrony przeciwpowodziowej na terenie ca³ych ¯u³aw, zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Powodziowej.
Podsumowuj¹c, wariant zerowy polegaj¹cy na zaniechaniu dzia³añ oraz wariant polegaj¹cy na utrzymaniu
obecnego systemu ochrony przeciwpowodziowej s¹ niekorzystne, zarówno ze spo³eczno-gospodarczego, jak i œrodowiskowego punktu widzenia.

8. Przewidywane znacz¹ce oddzia³ywania ustaleñ programu na œrodowisko
W Prognozie, zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem analizowano wp³yw „Programu ¯u³awskiego” na: ró¿norodnoœæ biologiczn¹, ludzi, zwierzêta, roœliny, wodê, powietrze, powierzchniê ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne z uwzglêdnieniem zale¿noœci miêdzy nimi, przy czym poziom szczegó³owoœci tych rozwa¿añ zale¿ny by³ od stopnia szczegó³owoœci informacji zawartych w „Programie ¯u³awskim” oraz dostêpnych
danych œrodowiskowych. Rozwa¿ano zarówno etap realizacji, funkcjonowania i teoretycznie likwidacji zabezpieczeñ przeciwpowodziowych. Stwierdzono, ¿e oddzia³ywania etapu budowy na powietrze, ha³as, ludzi, wody, krajobraz, dziedzictwo kulturowe dobra materialne bêd¹ okresowe i krótkotrwa³e, zatem nie s¹ to oddzia³ywania
znacz¹ce.
Oddzia³ywania znacz¹ce etapu budowy mog¹ dotyczyæ lokalnie elementów ochrony przyrody. Dla tych
dzia³añ mo¿liwe s¹ do zastosowania dzia³ania ³agodz¹ce, które znacznie ogranicz¹ te oddzia³ywania.
Na etapie funkcjonowania nie zidentyfikowano znacz¹cych negatywnych oddzia³ywañ, poza wybranymi elementami wp³ywu na wody powierzchniowe.
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Dodatkowo oceniono na ile realizacja pierwszego etapu „Programu ¯u³awskiego” wp³ynie na skuteczn¹
ochronê przed powodzi¹, wskazuj¹c na obszary problemowe oraz odnosz¹c siê do katalogu dobrych praktyk UE
w zakresie zarz¹dzania ryzykiem powodziowym.
Poni¿ej omówiono wybrane zagadnienia, w których oddzia³ywania uznano za znacz¹ce (pozytywne lub negatywne).

Wp³yw na wody powierzchniowe
Funkcjonowanie dzia³añ zrealizowanych w ramach „Programu ¯u³awskiego” bêdzie powodowaæ zmiany
w warunkach hydrologicznych obszarów ¯u³aw, jednak bêd¹ to zmiany celowe. Zidentyfikowano potencjalne
znacz¹ce oddzia³ywania negatywne i pozytywne.
Prognozowane niekorzystne oddzia³ywania dotycz¹ trzech aspektów.
1. Regulacja potoków o charakterze naturalnym, sp³ywaj¹cych z obszarów wysoczyznowych spowoduje ich istotne
przekszta³cenie, zmiany hydrologii, morfologii koryta, przy czym jedynym po¿¹danym efektem tych zmian jest
spowolnienie odp³ywu wód po silnych opadach deszczu lub roztopach. Spoœród zadañ planowanych do realizacji do roku 2015 dotyczy to takich cieków jak Kumiela wraz z dop³ywem Srebrny Potok. Na ciekach tych planowana jest zabudowa hydrotechniczna. Ze wzglêdu na charakter cieków (charakter górski), w celu ograniczenia
stopnia przekszta³cenia cieku mo¿na zaproponowaæ zastosowanie mniej inwazyjnych, a skutecznych rozwi¹zañ
promowanych w rekomendowanym przez Ministerstwo Œrodowiska opracowaniu „Zasady dobrej praktyki
w utrzymaniu rzek i potoków górskich”, Warszawa 2005 r”;
2. Przyjête w „Programie ¯u³awskim” dzia³ania dotycz¹ miêdzy innymi wrót sztormowych – wa¿nego zabezpieczenia przed tzw. cofk¹. Je¿eli w ramach Programu planowane bêdzie wykonanie wrót sztormowych na rzece Elbl¹g
to wskazane jest dok³adne przeanalizowanie ich wp³ywu na potencjalne zmiany hydrologii Jeziora Dru¿no. Ze
wstêpnych badañ i obserwacji wynika, ¿e pojawiaj¹ce siê w czasie cofki od Zalewu Wiœlanego wlewy s³onawych
wód do jeziora maj¹ istotne znaczenie dla ograniczenia procesu naturalnego zarastania jeziora. Zak³adaj¹c, ¿e
ochrona Elbl¹ga i ¯u³aw Elbl¹skich przed powodzi¹ jest bezdyskusyjna (nadrzêdny interes publiczny), ze wzglêdu
na objêcie Jeziora Druzno ochron¹ krajow¹ i miêdzynarodow¹ wysokiej rangi, konieczne jest wprowadzenie
badañ modelowych, uwzglêdniaj¹cych zaplanowanie skutecznej ochrony przed powodzi¹ przy minimalizacji
potencjalnego negatywnego wp³ywu na jez. Druzno. Badania modelowe winny dotyczyæ ca³ego systemu hydrologicznego Zalew Wiœlany – rzeka Elbl¹g – Jezioro Druzno z dop³ywami i zaproponowaæ system ochrony dla
ca³ego uk³adu hydrologicznego.5
3. W ramach „Programu ¯u³awskiego” planuje siê realizacjê zbiorników retencyjnych, przede wszystkim na ciekach
sp³ywaj¹cych na obszar ¯u³aw z terenów wysoczyznowych. Je¿eli bêd¹ one planowane na ciekach silnie zanieczyszczonych biogenami, zaleca siê przeprowadzenie analizy, jak zbiornik wp³ynie na jakoœæ wód. W skrajnych
przypadkach (wody silnie zanieczyszczone, p³ytki zbiornik i wysokie temperatury), spowolnienie przep³ywu wód
mo¿e powodowaæ okresowo znaczne pogorszenia jakoœci wód na wyp³ywie ze zbiornika.
Zidentyfikowane znacz¹ce oddzia³ywania pozytywne dotycz¹ rozwa¿anej w Programie renaturyzacji. Wybór
konkretnych obszarów bêdzie wynikiem miêdzy innymi przygotowania planów zarz¹dzania ryzykiem, które planuje
siê na prze³omie 2013 i 2014 roku. Wydaje siê, ¿e takim obszarem mo¿e byæ bezpoœrednie otoczenie (poldery) w rejonie Jeziora Dru¿no. Zwiêkszenie powierzchni obszarów podmok³ych na terenie ¯u³aw mo¿e wp³ywaæ zarówno na
poprawê jakoœci wód jak i na zasoby wód.
Dzia³ania polegaj¹ce na przebudowie koryta (fragmenty rzek: Mot³awa, W¹ska, Dzierzgoñ, Kumiela i Srebrny
Potok) spowoduj¹, zgodnie z Ramow¹ Dyrektywa Wodn¹, zmianê klasyfikacji na tzw. sztuczne czêœci wód powierzchniowych.

Wp³yw na wody przejœciowe
Wp³yw na wody przejœciowe mo¿e powodowaæ zadanie polegaj¹ce na przebudowie ujœcia Wis³y polegaj¹ce
na wyd³u¿eniu kierownic; mo¿e to wp³yn¹æ na zmianê cyrkulacji przybrze¿nych pr¹dów morskich oraz na formowanie siê sto¿ka nap³ywowego w ujœciu Wis³y. Nie bêdzie to jednak mia³o istotnego wp³ywu na jakoœæ wód.
Kierownice s¹ budowlami regulacyjnymi, których celem jest koncentracja nurtu pomiêdzy sto¿kiem usypowym a nimi, dla umo¿liwienia ¿eglugi lodo³amaczy w czasie prowadzenia akcji lodo³amania. Celem ich budowy i odbudowy jest zmniejszenie ryzyka zagro¿enia powodziowego od strony Wis³y. Aby akcja lodo³amania pokrywy lodowej by³a skuteczna, kruszenie lodu musi odbywaæ siê od ujœcia w górê rzeki, tak aby kra mog³a swobodnie sp³ywaæ
i nie tworzyæ zatorów.

5

ród³o: Kompleksowy regionalny program ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw Elbl¹skich i nizinno-depresyjnej czêœci Elbl¹ga. Streszczenie,
IMUZ, Falenty 2001r.
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Wp³yw na ró¿norodnoœæ biologiczn¹
Wp³yw na ró¿norodnoœæ biologiczn¹ odniesiono przede wszystkim do obszarów objêtych ochron¹, jako najcenniejszych przyrodniczo rejonów ¯u³aw. Szczególn¹ rolê w ochronie ró¿norodnoœci biologicznej Europy odgrywaj¹ obszary sieci Natura 2000. Wa¿nym elementem zachowania ró¿norodnoœci biologicznej jest równie¿ zachowanie powi¹zañ ekologicznych miêdzy obszarami cennymi przyrodniczo, czyli tzw. korytarzy ekologicznych.
Znaczna czêœæ zadañ, przewidzianych do realizacji do 2015 roku zlokalizowana jest w obrêbie obszarów
chronionych. Prezentuje to rysunek 3 oraz poni¿sza tabela.
Tabela 3. Relacje planowanych dzia³añ z obszarami chronionymi
Zadania w zlokalizowane w obrêbie$

Forma ochrony

Mewia £acha

B02

Zatoka Elbl¹ska
Jezioro Druzno

S¹siedztwo

C01
C04.1-7, DE37, DE39, DE74

Las M¹tawski

C02a, C02b, C03, DE33, DE35,
DE44, DE73
B03

PLB220004 Ujcie Wis³y

B02

B06, B07

PLB040003 Dolina Dolnej Wis³y

B03, B04+05, B06, B07, B08, B11

A44

PLB280013 Jezioro Dru¿no

C04.1-7, DE33, DE37, DE39, DE44, DE74

C02a, C02b, C03, DE35, DE36, DE73

PLB280010 Zalew Wilany

C01

PLH220044 Ostoja w ujciu Wis³y

B02

PLH220033 Dolna Wis³a

B03

PLH280008 Jezioro Dru¿no

C04.1-7, DE37, DE39, DE74

PLH280007 Zalew Wilany i Mierzeja Wilana

C02a, C02b, C03, DE33, DE35,
DE44, DE73
C01

PK Wysoczyzny Elbl¹skiej

DE54b, DE55

OChK Wyspy Sobieszewskiej

B02

OChK ¯u³aw Gdañskich

A44, B03, B04+05, B06, DG04, DG05, GD06,
DG07,DG08, DG09, DG10, DG12, DG13, DG14

rodkowo¿u³awski OChK

B03, B07, B08, B11

OChK Rzeki Szkarpawy

B03, B07

OChK Rzeki Dzierzgoñ

DE73

OChK Jeziora Dru¿no

C04.1-7, DE33, DE36, DE37, DE39, DE42, DE44,
DE73, DE74

C02a, C02b, C03, DE35, DE45,

OChK Wysoczyzny Elbl¹skiej Zachód

DE54b, DE55

C01

A01.1, A01.2, B07, B08, B11

DW04

Plan ochronny rezerwatu Jezioro Dru¿no nie stwarza istotnych ograniczeñ dla realizacji zadañ planowanych
do 2015 roku w jego obrêbie, poniewa¿ dotycz¹ one wa³ów czo³owych, które wy³¹czone s¹ spod ograniczeñ i które
s¹ kluczowe dla funkcjonowania rezerwatu, natomiast modernizacja pompowni nie powoduje znacz¹cego oddzia³ywania na œrodowisko.
Plan ochrony rezerwatu Mewia £acha jest obecnie w trakcie opracowania; projekt planu udostêpniony zosta³
przez Regionaln¹ Dyrekcjê Ochrony Œrodowiska w Gdañsku w zakresie wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej. Nie
mo¿na jednak odwo³aæ siê do ewentualnych ograniczeñ, jakie bêd¹ obowi¹zywaæ na tym terenie, poniewa¿ za³o¿enia ochrony s¹ obecnie przedmiotem dyskusji wewn¹trz specjalistów ochrony przyrody, przed etapem konsultacji
spo³ecznych. W zwi¹zku z tym nie mo¿na stwierdziæ, czy planowana przebudowa ujœcia Wis³y bêdzie zgodna z koncepcj¹ ochrony rezerwatu Mewia £acha.
W przypadku obszarów Natura 2000 nie ma ¿adnych obowi¹zuj¹cych planów ochrony. Zgodnie z zapisami
w Standardowych Formularzach Danych obszarów, w obrêbie których zlokalizowane s¹ zadania I etapu: PLB220004
Ujœcie Wis³y, PLB040003 Dolina Dolnej Wis³y, PLH220044 Ostoja w ujœciu Wis³y i PLH220033 Dolna Wis³a znajduj¹ siê zapisy uwzglêdniaj¹ce koniecznoœæ prowadzenia dzia³añ z zakresu ochrony przed powodzi¹:
6

Numery zadañ zgodnie z przyjêtymi w Programie Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw  do roku 2030.
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„Obszar podlega dzia³aniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniej¹ce obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane
z ochron¹ przeciwpowodziow¹ oraz koryto rzeczne wymagaj¹ utrzymywania ich w nale¿ytym stanie technicznym. Na
obszarze bêd¹ prowadzone dzia³ania zapewniaj¹ce swobodny sp³yw wód oraz lodu. Przy wykonywaniu powy¿szych
zadañ zachowana zostanie dba³oœæ o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac obejmuje ró¿ne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wp³ywu na ca³oœæ obszaru Natura 2000.”
W przypadków obszarów Natura 2000 PLB280013 Jezioro Dru¿no, PLH280008 Jezioro Dru¿no brak jest odniesieñ do ochrony przed powodzi¹. Wskazuje siê jedynie na zagro¿enia zwi¹zane z dop³ywem biogenów z terenów
otaczaj¹cych.
W obrêbie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbl¹skiej zlokalizowane s¹ dwa zadania rezerwowe z I etapu –
przebudowa koryta rzeki Kumiela i Strebrny Potok. Na obszarze tym ustalono:
„…zachowanie i utrzymanie w stanie zbli¿onym do naturalnego istniej¹cych œródleœnych cieków, mokrade³,… zaleca
siê stosowanie nastêpuj¹cych dzia³añ uwzglêdniaj¹cych wymogi ochrony przeciwpowodziowej:
• uzupe³nianie i konserwacja systemu polderowego w strefie przybrze¿nej Zalewu Wiœlanego,
• rekonstrukcja zbiorników wodnych w systemie rzecznym Kumieli oraz innych cieków Parku”
Z powy¿szego cytatu wynika, ¿e zadanie polegaj¹ce na przebudowie koryta Kumieli jest zgodne z powy¿szymi
zaleceniami, poniewa¿ zak³ada odbudowê istniej¹cych wczeœniej piêtrzeñ, natomiast zadanie polegaj¹ce na przebudowie koryta rzeki Srebrny Potok wraz z zapor¹ przeciwrumowiskow¹ s¹ sprzeczne z powy¿szym zaleceniem.
Wp³yw na ichtiofaunê
Z analizy ichtiologicznej obszaru ¯u³aw wynika, ¿e jest to obszar bardzo cenny, przede wszystkim ze wzglêdu
na Wis³ê, charakteryzuj¹c¹ siê bogactwem gatunkowym ryb i stanowi¹c¹ ponadregionalny korytarz dwuœrodowiskowych gatunków ryb wêdrownych. Cennymi pod wzglêdem ichtiologicznym s¹ równie¿ rzeki: Radunia, Liwa, Elbl¹g
– Dzierzgoñ, Martwa Wis³a i W¹ska. Wystêpuj¹ tu miêdzy innymi gatunki objête ochron¹ w ramach sieci Natura
2000: jesiotr, minóg rzeczny, ³osoœ, boleñ, ró¿anka, ciosa, koza i g³owacz bia³op³etwy.
Funkcjonowanie kierownic w odniesieniu do ichtiofauny, a zw³aszcza dwuœrodowiskowych gatunków ryb wêdrownych nie jest zjawiskiem w pe³ni korzystnym. Stanowi¹ one utrudnienie we wstêpowaniu ryb do rzeki, zw³aszcza w sytuacji ryb wêdruj¹cych wzd³u¿ brzegów, w niewielkiej od nich odleg³oœci. Ryby natrafiaj¹c na kierownicê
musz¹ kierowaæ siê w stronê otwartego morza, aby nastêpnie móc wejœæ w ujœcie rzeki. Dla ryb przebywaj¹cych z dala od brzegu oddzia³ywanie kierownic mo¿e mieæ tak¿e korzystny wymiar. Koncentruj¹c strugê wyp³ywaj¹cej wiœlanej wody mog¹ u³atwiaæ odnajdywanie jej przez te ryby.
Kierownice w ujœciu Wis³y stanowi¹ bardzo wa¿ny element ochrony przeciwpowodziowej Gdañska oraz
¯u³aw. Z tych te¿ wzglêdów trudno kwestionowaæ ich obecnoœæ, nawet jeœli ich oddzia³ywanie w stosunku do ichtiofauny nie do koñca jest korzystne. Nale¿y natomiast dokonuj¹c ich modernizacji (remont, wyd³u¿enie), zastanowiæ
siê nad wprowadzeniem rozwi¹zañ, które nie naruszaj¹c statycznoœci (bezpieczeñstwa) tych budowli, umo¿liwi¹ rybom znajduj¹cym siê w obszarze pomiêdzy brzegiem a kierownic¹ wchodzenie do wiœlanego nurtu, bez koniecznoœci obchodzenia kierownic od strony otwartego morza.

Wp³yw na obszary Natura 2000
Czêœæ zadañ z zakresu ochrony przed powodzi¹ od Wis³y (która mo¿e mieæ najbardziej katastrofalne skutki)
zlokalizowana jest w obrêbie obszarów Natura 2000 oraz rezerwatów. S¹ to takie zadania, jak odbudowa 30 ostróg
na Wiœle oraz przebudowa ujœcia Wis³y (zadania umo¿liwiaj¹ce ukierunkowanie nurtu i prace lodo³amaczy, w przypadku ostróg dodatkowo zabezpieczaj¹cych dolinê przed erozj¹ zagra¿aj¹c¹ stabilnoœci wa³ów), a tak¿e odbudowa
lub modernizacja wa³ów wiœlanych na ³¹cznym odcinku ok. 44 km oraz odbudowa wa³ów czo³owych Jeziora Dru¿no
o ³¹cznej d³ugoœci 19 km. Ze wzglêdu na bardzo restrykcyjne ograniczenia ustanowione dla tych form ochrony przyrody, jednym z najwa¿niejszych aspektów Prognozy by³o przeanalizowanie czy mo¿e dojœæ do znacz¹cych oddzia³ywañ na te obszary, a je¿eli tak (a dopuszczalne s¹ takie dzia³ania w przypadku ochrony przed powodzi¹, ze
wzglêdu na nadrzêdny interes publiczny) to w jaki sposób mo¿na te oddzia³ywania wyeliminowaæ, zminimalizowaæ
lub zrekompensowaæ.
REJON UJŒCIOWEGO ODCINKA WIS£Y
Zadanie B02 przebudowa ujœcia Wis³y, budowa kierownic
Zadanie to mo¿e spowodowaæ istotn¹ ingerencjê w obszary Natura 2000: PLB 220004 Ujœcie Wis³y, PLH
220044 Ostoja w ujœciu Wis³y oraz w rezerwat przyrody Mewia £acha. W trakcie realizacji zadania czêœciowemu
zniszczeniu mog¹ ulec cenne siedliska przyrodnicze, szczególnie wydma bia³a oraz przyujœciowe mielizny i ³achy.
Zale¿nie od usytuowania w danym roku kolonii lêgowych rybitw zniszczeniu mog¹ ulec tak¿e miejsca, w których kolonie te siê znajduj¹. Znacznie trudniejsze do oszacowania mo¿e byæ d³ugoterminowe oddzia³ywanie planowanego
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wyd³u¿enia kierownic. W skrajnym przypadku, gdy wybudowane kierownice bêd¹ zbyt d³ugie, osadzanie materia³u
mineralnego niesionego przez Wis³ê oraz wleczonego przez pr¹dy morskie wzd³u¿ Mierzei Wiœlanej mo¿e odbywaæ
siê w taki sposób, ¿e przez d³u¿szy czas wyspy i mielizny w ujœciowym odcinku nie bêd¹ tworzone. Wówczas w ci¹gu
kilku lat istniej¹ce i budowane obecnie formacje piaszczyste, szczególnie wydma bia³a ulegnie sukcesji roœlinnej,
a istotne dla ptaków siewkowych siedliska ulegn¹ zanikowi. Nale¿y liczyæ siê wtedy z wycofaniem siê czêœci wa¿nych
gatunków ptaków, które by³y podstaw¹ powo³ania obszaru PLB 220004 Ujœcie Wis³y. Ograniczenie niekorzystnego
oddzia³ywania tych siedliskowych zniszczeñ na populacje ptaków mo¿na osi¹gn¹æ poprzez w³aœciw¹ organizacjê
prac budowlanych, oraz poprzez rozwa¿enie ograniczenia d³ugoœci projektowanych kierownic, jednak w taki sposób, ¿eby zapewniæ mo¿liwoœæ pracy lodo³amaczy, wchodz¹cych w ujœcie Wis³y od strony Zatoki Gdañskiej.
Mo¿liwe oddzia³ywania przebudowy ujœcia Wis³y dotycz¹ jedynie ³ach (wydmy bia³ej) formuj¹cych siê w ujœciu
Wis³y, pozosta³e siedliska nie bêd¹ zagro¿one (w tym siedlisko priorytetowe wydma szara). Oddzia³ywania na te siedliska i gatunki chronione mog¹ dotyczyæ jedynie etapu budowy kierownic, który mo¿na minimalizowaæ. Obecnie nie
jest znany zarówno sposób wykonania prac (wiadomo jedynie, ¿e bêd¹ prowadzone od strony wody, bez ingerencji
w l¹dow¹ czêœæ obszaru chronionego), ich czas trwania, a co najwa¿niejsze d³ugoœæ i kszta³t kierownic.
Dla dobrego rozpoznania ornitologicznego obszaru winno siê przeprowadziæ badania monitoringowe, w tym
ptaków migruj¹cych i zimuj¹cych, które umo¿liwi¹ ocenê, na etapie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko oraz wykonaæ inwentaryzacjê przyrodnicz¹ siedlisk. W 2009 roku wykonana zosta³a inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb planu ochrony rezerwatu Mewia £acha, która bêdzie udostêpniona wykonawcom raportu o oddzia³ywaniu na
œrodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Gdañsku, w uzgodnieniu zakresu raportu dla przebudowy
ujœcia Wis³y (postanowienie z dnia 24 wrzeœnia 2009 roku znak:RDOŒ-22-WOO.6670/23-3/09/KP/AT) zaleci³ miêdzy innymi analizê ornitologiczn¹ w oparciu o dane obejmuj¹ce okresy lêgu i wychowania m³odych, migracji jesiennych i wiosennych oraz zimowania ptaków, a tak¿e analizê przekszta³cenia koryta rzeki (m.in. zanik piaszczystych
³ach w wynik zmiany nurtu, miejsc cennych dla ptaków i fok).
Niezale¿enie od przysz³ego rozwi¹zania sposobu przebudowy ujœcia Wis³y, nie ma innej alternatywy – nie mo¿na skutecznie zapobiegaæ zagro¿eniom od powodzi zatorowych (które s¹ najgroŸniejsze, powoduj¹ce katastrofalne
skutki), ni¿ regularnie udra¿niaj¹c sztucznie przekopane ujœcie Wis³y. Wariantowanie sposobu przebudowy kierownic odbywa siê obecnie z wykorzystaniem modelowania, w celu wypracowania kompromisu miêdzy ochron¹ przeciwpowodziow¹ a ochron¹ przyrody.
W³aœciwa organizacja prac budowlanych mo¿e istotnie zredukowaæ negatywne oddzia³ywania etapu budowy.
Powinna ona wygl¹daæ w ten sposób, ¿e nie powinno siê rozpoczynaæ inwestycji w okresie, gdy ptaki odbywaj¹ lêgi.
Z kolei rozwa¿enie ograniczenia d³ugoœci wyd³u¿anych kierownic (np. do 100-150 m) oraz etapowanie realizacji
umo¿liwi z jednej strony poprawê dro¿noœci ujœcia rzeki, z drugiej strony umo¿liwi budowanie przez rzekê oraz pr¹dy
morskie nowych mielizn i wysp, a tym samym zachowanie ci¹g³oœci siedlisk przyrodniczych.
Zadanie B03 odbudowa ostróg na Wiœle.
Dzia³anie bêdzie realizowane w obrêbie obszaru PLB040003 Dolina Dolnej Wis³y. Oddzia³ywania negatywne
zale¿ne bêd¹ od zastosowania technologii prowadzenia prac. W przypadku odbudowy ostróg od strony l¹dowej
z wybudowaniem tymczasowych dróg dojazdowych na obszarze miêdzywala, zniszczeniu ulegn¹ siedliska przyrodnicze, w tym potencjalne miejsca lêgowe gatunków ptaków wymienionych w Za³¹czniku I Dyrektywy Ptasiej – derkacza, jarzêbatki oraz g¹siorka. Czêœciowemu zniszczeniu w trakcie prac budowlanych mog¹ ulec tak¿e potencjalne
miejsca ¿erowania ptaków wodno-b³otnych, na mieliznach utworzonych poni¿ej ostróg. Z biegiem czasu mielizny te
powinny byæ odtworzone przez rzekê.
W przypadku odbudowy ostróg z wykorzystaniem sprzêtu p³ywaj¹cego zniszczenia bêd¹ wyraŸnie mniejsze
i dotyczyæ bêd¹ jedynie samych ostróg i ich najbli¿szego otoczenia. Czêœciowemu zniszczeniu w trakcie prac budowlanych mog¹ ulec potencjalne miejsca ¿erowania ptaków wodno-b³otnych na mieliznach utworzonych poni¿ej
ostróg. Z czasem mielizny powinny byæ odtworzone przez rzekê.
Nie przewiduje siê znacz¹cego wp³ywu oddzia³ywania ostróg na etapie funkcjonowania.
Zadania B04, B05, B06, B07, B08, B11. Obudowa wa³ów przeciwpowodziowych
Zadania bêd¹ realizowane w obrêbie obszaru PLB040003 Dolina Dolnej Wis³y i maj¹ na celu ochronê przeciwpowodziow¹ terenów rolniczych ¯u³aw Gdañskich i ¯u³aw Wielkich oraz Gdañska.
Podczas prowadzenia budowy, zniszczeniu ulegn¹ w najbli¿szym s¹siedztwie wa³u wszystkie potencjalne miejsca
gniazdowania gatunków z I Za³¹cznika Dyrektywy Ptasiej: g¹siorka, jarzêbatki i derkacza, a tak¿e niektórych innych
gatunków chronionych. Te przyrodnicze straty s¹ jednak nie do unikniêcia, choæ zastosowanie odpowiednich maszyn i zachowanie nale¿ytej ostro¿noœci powinno ograniczyæ przestrzennie to niekorzystne oddzia³ywanie do minimum. Szczególnie istotne jest zachowanie wszystkich drzew i krzewów w s¹siedztwie wa³ów, których usuniêcie nie
jest niezbêdnie konieczne.
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Straty siedliskowe (w tym te, które dotycz¹ siedlisk ptaków) s¹ odwracalne i mo¿na oczekiwaæ, ¿e w drodze naturalnej sukcesji zostan¹ w wiêkszoœci odtworzone w ci¹gu ok. 10 lat po zakoñczeniu prac.
REJON JEZIORA DRU¯NO
Zadanie C04.1 do C04.7 przebudowa wa³ów czo³owych Jeziora Dru¿no obejmuje ³¹cznie 18,878 km i dotyczy: polderu 42 Gronowo Górne (3,535 km), polderu 70 Wêzina na odcinku od stacji pomp Nr 70 do rzeki W¹skiej (0,685
km), polderu 62 Janów na odcinku od ujœcia rzeki Burzanki do stacji pomp nr 62 (2,680 km), polderu nr 76 Nowe
Dolno na odcinku od rzeki Dzierzgoñ do rzeki BrzeŸnicy (1,848 km), polderu nr 73 Topolno Ma³e i polderu nr 75
Stankowo na odcinku od rzeki BrzeŸnicy do rzeki M³ynówki Marwickiej (3,280 km), polderu 72 Klepa (1,800 km)
i polderu nr 71 D³u¿yna (5,050 km).
Wszystkie wymienione odcinki wa³ów czo³owych stanowi¹ granicê rezerwatu Jezioro Dru¿no, bêd¹c¹ jednoczeœnie granic¹ obszaru specjalnej ochrony siedlisk sieci Natura 2000 PLH280008. Znajduj¹ siê one tak¿e w obrêbie
obszaru ochrony ptaków PLB 280013.
Podczas prowadzenia budowy, zniszczeniu ulegn¹ w najbli¿szym s¹siedztwie wa³u wszystkie potencjalne
miejsca gniazdowania gatunków z I Za³¹cznika Dyrektywy Ptasiej: g¹siorka, jarzêbatki i podró¿niczka, a tak¿e niektórych innych gatunków chronionych. Zniszczeniu ulegn¹ tak¿e s¹siaduj¹ce z wa³ami siedliska, w tym wymienione
w za³¹czniki I Dyrektywy Siedliskowej „welonowe” zio³oroœla nadrzeczne. Te przyrodnicze straty s¹ jednak nie do
unikniêcia, choæ zastosowanie odpowiednich maszyn i zachowanie nale¿ytej ostro¿noœci powinno ograniczyæ przestrzennie to niekorzystne oddzia³ywanie do minimum. Szczególnie istotne jest zachowanie wszystkich drzew i krzewów w s¹siedztwie wa³ów, których usuniêcie nie jest niezbêdnie konieczne.
Ograniczenie niekorzystnego oddzia³ywania tych siedliskowych zniszczeñ na populacje ptaków mo¿na
osi¹gn¹æ poprzez w³aœciw¹ organizacjê prac budowlanych Jest to mo¿liwe, je¿eli nie bêdzie siê rozpoczynaæ inwestycji ani przygotowañ do nich (np. wycinanie drzew i krzewów) w okresie gdy ptaki odbywaj¹ lêgi, lub przygotowuj¹ siê
do nich. Prace rozpoczête przed lub po tym okresie, np. w roku poprzednim, mog¹ byæ kontynuowane. Takie postêpowanie powinno ograniczyæ straty w lêgach.
W planie ochrony rezerwatu Jezioro Dru¿no zawarte s¹ zapisy dotycz¹ce omawianych prac:
• Niezbêdne prace hydrotechniczne (pog³êbianie toru wodnego, przyujœciowych odcinków rzek i kana³ów w rezerwacie mog¹ odbywaæ siê poza okresem lêgowym ptaków, tj. od 31 lipca do 1 kwietnia ka¿dego roku. Ograniczenie czasowe nie dotyczy wa³ów zewnêtrznych (czo³owych) okalaj¹cych rezerwat.
• Dopuszcza siê prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z zapewnieniem ochrony przeciwpowodziowej otoczenia rezerwatu, przy u¿yciu substratu wy³¹cznie pochodzenia naturalnego, np. ¿wir, piasek itp.
Straty siedliskowe (w tym te, które dotycz¹ siedlisk ptaków) s¹ odwracalne i mo¿na oczekiwaæ, ¿e w drodze naturalnej sukcesji zostan¹ w wiêkszoœci odtworzone w ci¹gu ok. 10 lat po zakoñczeniu prac.
Przebudowy pomp w bezpoœrednim otoczeniu jeziora Dru¿no:
W otoczeniu jeziora Dru¿no realizowane bêd¹ zadania:
DE37 Przebudowa stacji pomp nr 71 D³u¿yna.
DE39 Przebudowa stacji pomp nr 73 Topolno.
DE44 Przebudowa stacji pomp nr 72 D³u¿yna.
DE35 Przebudowa stacji pomp Fiszewka F.
DE33 Przebudowa stacji pomp nr 68 Nowe Pole.
W skali krajobrazowej s¹ to inwestycje punktowe i przy za³o¿eniu, ¿e nie ulegnie zmianie system dzia³ania tych
stacji i ich wp³yw na poziomy wód w Jeziorze Dru¿no (a tak zak³ada „Program ¯u³awski”), nale¿y oczekiwaæ, ¿e
wp³yw planowanych prac na siedliska i gatunki chronione nie bêdzie znacz¹cy. W trakcie prowadzenia prac budowlanych zwiêkszony ruch ludzi i sprzêtu mechanicznego mo¿e p³oszyæ ptaki i inne zwierzêta. Ze wzglêdu na po³o¿enie stacji pomp wzglêdem rozmieszczenia chronionych siedlisk mo¿na oczekiwaæ, ¿e spoœród gatunków ptaków z za³¹cznika I
Dyrektywy Ptasiej tego typu wp³yw móg³by dotyczyæ pojedynczych par g¹siorka, jarzêbatki, podró¿niczka.
Obowi¹zuj¹cy plan ochrony rezerwatu Jezioro Druzno w odniesieniu do „przeprowadzania niezbêdnych prac
hydrotechnicznych na terenie jeziora i jego dop³ywach” wprowadza zapis: Prace takie nie mog¹ wp³ywaæ negatywnie
na rozród ptaków, a zatem nie mog¹ siê odbywaæ w sezonie lêgowym.
Przy zastosowaniu tych ograniczeñ negatywne oddzia³ywanie wymienionych zadañ na gatunki i siedliska dla
ochrony których utworzono obszar specjalnej ochrony Natura 2000, mo¿na uznaæ za nieznaczne.
Przebudowa wa³ów i koryta rzeki W¹ska i Dzierzgoñ
DE74 Przebudowa koryta rz. W¹ska – regulacja spadków pod³u¿nych cieku.
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DE09 Przebudowa wa³ów rz. W¹ska – Odbudowa odcinka wa³ów zarówno lewego jak i prawego tzn. odcinka
o d³ugoœci 10,2 km.
DE73 Przebudowa koryta rz. Dzierzgoñ - Budowa zabezpieczenia brzegów, przebudowa koryta, budowa suchego
polderu zalewowego przeciwpowodziowego o powierzchni 300 ha i pojemnoœci 4,5 mln m!.
Dwa pierwsze zadania (DE74 i DE09) dotycz¹ rzeki W¹skiej, przy czym przebudowa koryta ma dotyczyæ równie¿ jej odcinka w granicach obszaru ochrony ptaków Natura 2000, a lewy wa³ W¹skiej w ich obrêbie bêdzie przebudowywany w ramach zadania CE04.7. Wa³y W¹skiej przebudowywane w ramach zadania DE09 znajduj¹ siê poza
obszarem specjalnej ochrony ptaków Jezioro Dru¿no, wiêc ze wzglêdu na lokalny charakter oddzia³ywania tego typu
prac, mo¿na ich wp³yw na siedliska i gatunki chronione pomin¹æ.
Rzeka W¹ska sp³ywa z wysoczyzny i wraz z towarzysz¹cymi jej przybrze¿nymi zaroœlami i szuwarami stanowi
rodzaj korytarza ekologicznego o lokalnym znaczeniu. Jego ci¹g³oœæ zostanie w wyniku planowanych prac przerwana. Roboty pog³ebiaj¹ce prowadzone przy przebudowie koryta, spowoduj¹ nieuniknione zniszczenie roœlinnoœci
wodnej zarówno zanurzonej jak szuwarowej. Nale¿y siê tak¿e spodziewaæ zniszczenia przybrze¿nych zaroœli wierzbowych, szczególnie gêstych w przujœciowym odcinku rzeki. Mo¿e to zagroziæ potencjalnym siedliskom lêgowym
podró¿niczka (gatunek z Za³¹cznika I Dyrektywy Ptasiej). Na ca³ym odcinku planowanych robót w granicach obszaru
Natura 2000 nale¿y siê spodziewaæ zak³óceñ spowodowanych prac¹ koparki, czasowym zniszczeniem siedlisk zajmowanych pod odk³adany na l¹dzie mu³, zmêtnieniem wody. Znaczne zak³ócenia wywo³aj¹ tak¿e prace zwi¹zane
z umacnianiem brzegów, np. wbijanie pali, uk³adanie opasek gabionowych, profilowaniem miêdzywala itd.
W planie ochrony rezerwatu Jeziora Dru¿no zawarte s¹ zapisy dotycz¹ce omawianych prac:
Niezbêdne prace hydrotechniczne (pog³êbianie toru wodnego, przyujœciowych odcinków rzek i kana³ów w rezerwacie
mog¹ odbywaæ siê poza okresem lêgowym ptaków, który trwa od 1 kwietnia do 31 lipca ka¿dego roku. Ograniczenie
czasowe nie dotyczy wa³ów zewnêtrznych (czo³owych) okalaj¹cych rezerwat.
Roboty zwi¹zane z usuwaniem drzew lub ich czêœci wchodz¹cych na teren kana³ów - torów wodnych bêd¹ wykonywane w okresie od 16 paŸdziernika do 31 grudnia ka¿dego roku.
Rzeka W¹ska jest miejscem wêdrówek tarliskowych ryb, np. stynki (od lutego do maja). W tym odcinku rzeki
odbywa siê tak¿e tar³o leszczy i byæ mo¿e minoga rzecznego (gatunek z Polskiej Czerwonej Ksiêgi Zwierz¹t). W niedalekiej przesz³oœci (przed wybudowaniem ma³ych elektrowni wodnych w okolicach Chlewek i w Kroœnie) zakres tej
wêdrówki, a wiec i zwi¹zane z tym znaczenie rzeki by³y wiêksze. Oba obiekty pozbawione s¹ przep³awek i uniemo¿liwiaj¹ rybom pokonywanie tych przeszkód. Bior¹c pod uwagê wczeœniejsze zapisy dotycz¹ce ochrony ptaków zawarte w planie ochrony rezerwatu Jezioro Dru¿no wymagania tarliskowe (nie naruszone dno i brak jakichkolwiek
zak³óceñ zarówno w trakcie wêdrówki na tar³o jak w okresie tar³a) wspomnianych ryb i minoga nale¿y stwierdziæ, ¿e
pog³êbianie rzeki W¹skiej od jej ujœcia do pierwszego jazu tj. na odcinku ok. 5,5 km nie mo¿e byæ prowadzone
w okresie od 1 marca do 31 lipca. To wzglêdy ichtiologiczne wymuszaj¹ rozszerzenie tego czasu równie¿ na miesi¹c
marzec.
Wa¿nym aspektem planowanych prac jest postêpowanie z materia³em wydobytym z dna rzeki. Proponowane
rozwi¹zania nie s¹ znane autorom opracowania, musz¹ byæ jednak rozstrzygniête na etapie decyzji o œrodowiskowych
uwarunkowaniach. Zaleca siê jednak, ¿eby materia³ ten sk³adowany by³ poza cennym siedliskami w dolinie rzeki.
Zadanie inwestycyjne DE73 (Przebudowa koryta rz. Dzierzgoñ) – Budowa zabezpieczenia brzegów, przebudowa koryta, budowa suchego polderu zalewowego prowadzone bêdzie stosunkowo daleko powy¿ej ujœcia do Jeziora Dru¿no. Z tego wzglêdu istotne i negatywne oddzia³ywanie wydaje siê ma³o prawdopodobne.
Planowane prace dotycz¹ swym negatywnym oddzia³ywaniem ró¿nych rejonów obszarów chronionych w rejonie Jeziora Dru¿no. W wiêkszoœci przypadków bêdzie ono lokalne i krótkotrwa³e, a skutki – odwracalne dziêki
naturalnym procesom sukcesji roœlinnoœci. O skumulowanym wp³ywie mo¿na by³oby mówiæ tylko w przypadku równoczesnego wykonywania wszystkich, czy wiêkszoœci z nich. Terminarz tych prac nie jest znany, nale¿y jednak unikaæ
takiej czasowej koincydencji.
Potencjalne zmiany poziomu wód gruntowych
Nie prognozuje siê istotnej zmiany poziomu wód gruntowych, poniewa¿ wszystkie dzia³ania planowane do
roku 2015 dotycz¹ istniej¹cych obiektów oraz poprawy ich funkcjonowania:
• przebudowa wa³ów czo³owych jeziora Dru¿no jest konieczna nie tylko dla zapewnienia ochrony mieszkañców,
ale równie¿ dla funkcjonowania samego Jeziora Dru¿no;
• przebudowa stacji pomp zak³ada zast¹pienie starych agregatów pompowych nowymi, typu zatapialnego, które s¹
mniej awaryjne i mniej energoch³onne; bêd¹ one pracowa³y w takim sam sposób, tj. na ustalonym dopuszczalnym poziomie pompowania;
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• pog³êbianie koryta rzeki W¹ska – polega na usuniêciu osadów nanoszonych rzek¹ i wyp³ycaj¹cych tym samym Jezioro Dru¿no – nie spowoduje istotnych zmian poziomu wód gruntowych ze wzglêdu na niewielki zakres prac
w obrêbie obszaru chronionego;
• prace na rzece Dzierzgoñ, prowadzone bêd¹ w znacznym oddaleniu od obszaru jez. Druzno i nie wp³yn¹ na
zmiany poziomu wód gruntowych w obrêbie obszarów Natura 2000.
Wp³yw dzia³añ, po roku 2015
Ze wzglêdu na otwart¹ formu³ê „Programu ¯u³awskiego” po roku 2015, nie sprecyzowano dzia³añ, które
mog³yby byæ realizowane w obrêbie Jeziora Dru¿no. Prawdopodobnie, po zakoñczeniu przebudowy wa³ów i udro¿nieniu rzeki W¹skiej i Dzierzgoñ, przez wiele lat nie bêdzie potrzeby prowadzenia tego typu dzia³añ.
Spoœród celów operacyjnych, które mog¹ dotyczyæ obszaru Jeziora Dru¿no, istotnie pozytywnie mog¹
wp³ywaæ dzia³ania renaturalizacyjne. Co prawda, w „Programie ¯u³awskim” nie wskazuje siê lokalizacji tych dzia³añ,
jednak okolice Jeziora Dru¿no s¹ do tego szczególnie predestynowane. Przes¹dzenie, które poldery mog³yby zostaæ
zrenaturalizowane wymaga przeprowadzenia stosownych badañ i analiz ekonomicznych oraz opracowania planów
zarz¹dzania ryzkiem powodziowym. Obecnie prowadzone s¹ prace naukowe w Instytucie Melioracji i U¿ytków Zielonych w Falentach7, które wskazuj¹, ¿e nale¿y ostro¿nie podchodziæ do likwidacji polderów, z punktu widzenia
kosztów ich utrzymania; trudnoœci¹ w tego typu analizach s¹ metody wyceny korzyœci œrodowiskowych.
„Program ¯u³awski” dopuszcza równie¿ budowê wrót sztormowych, nie wskazuj¹c ich lokalizacji. Taka koniecznoœæ bêdzie przes¹dzana po rozpoznaniu prognozowanych zagro¿eñ i utworzeniu planów zarz¹dzania ryzykiem.
Je¿eli zaplanowane zostan¹ wrota sztormowe na rzece Elbl¹g, wówczas nale¿y rozwa¿yæ, jaki wp³yw bêd¹ one wywieraæ na hydrologiê Jeziora Dru¿no. Obecnie przypuszcza siê, ¿e cofka od Zatoki Elbl¹skiej ma rewitalizuj¹cy wp³yw
na jakoœæ wód w jeziorze, jednak nie s¹ to w pe³ni rozpoznane zjawiska. W zwi¹zku z tym w Prognozie wskazano ten
obszar, jako problemowy, do dalszych dzia³añ i zalecono, ¿eby ewentualne przysz³e rozwa¿ania budowy wrót na
rzece Elbl¹g poprzedziæ uzupe³niaj¹cymi badaniami i modelowaniem, które bêdzie uwzglêdnia³o specyfikê tego
skomplikowanego uk³adu hydrologicznego, w tym implikacje dla Jeziora Dru¿no, ze wzglêdu na stwierdzany dwukierunkowy przep³yw wód w rzece Elbl¹g.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e koniecznoœæ modelowania nie dotyczy zadañ planowanych do realizacji w rejonie Jeziora Dru¿no do roku 2015 tj. przebudowy wa³ów i pompowni, poniewa¿ s¹ to dzia³ania niebudz¹ce w¹tpliwoœci i
niewp³ywaj¹ce negatywnie na obszary chronione.
PODSUMOWANIE WP£YWU NA OBSZARY NATURA 2000
Wp³yw na obszary Natura 2000 analizowano dla wybranych dzia³añ z I etapu Programu, które mog¹ potencjalnie negatywnie wp³ywaæ na obszary Natura 2000.
Spoœród 48 zadañ szczegó³owej analizie pod k¹tem wp³ywu na obszary Natura 2000 poddano:
• 6 zadañ w dolinie Wis³y (odbudowa wa³ów i ostróg) – obszary PLB040003 Dolina Dolnej Wis³y i PLH220033 Dolna Wis³a;
• 8 zadañ w rejonie jezioro Dru¿no (przebudowa wa³ów czo³owych i uchodz¹ce do jeziora rzeki: Dzierzgoñ
i W¹ska) – obszary PLB280013 Jezioro Dru¿no i PLH280008 Jezioro Dru¿no;
• zadanie w ujœciu Wis³y (przebudowa) – obszary PLB220004 Ujœcie Wis³y i PLH220044 Ostoja w Ujœciu Wis³y;
oraz obszary s¹siaduj¹ce PLB280010 Zalew Wiœlany, PLH280007 Zalew Wiœlany i Mierzeja Wiœlana oraz
PLB220005 Zatoka Pucka.
Planowane dzia³ania, realizowane w obrêbie obszarów Natura 2000, bêd¹ powodowa³y oddzia³ywania lokalne, g³ównie na etapie budowy, które mog¹ byæ minimalizowane poprzez prawid³owe dobranie harmonogramu prac
oraz maksymalne ograniczenie terenu zajmowanego podczas budowy. Ze wzglêdu na ró¿n¹ biologiê chronionych
gatunków dopuszczalne terminy prac bêd¹ ustalane w ramach decyzji œrodowiskowych wydawanych dla poszczególnych zadañ. W Prognozie wstêpnie zosta³y one zaproponowane w ramach dzia³añ ³agodz¹cych negatywne oddzia³ywania.
Spoœród wy¿ej wymienionych zadañ, jedynie zadanie w ujœciu Wis³y, mo¿e wp³yn¹æ znacz¹co na siedlisko
(fragment wydmy bia³ej w ujœciu Wis³y) w obrêbie obszaru Natura 2000. Rozmywane okresowo ³achy w ujœciu nie
tworz¹ formy trwa³ej i w okresie ni¿ówek oraz d³u¿szych okresów bez sztormów tworz¹ wysepki, z których korzystaj¹
ptaki i od niedawna foki. Podkreœliæ nale¿y, ¿e nie jest to siedlisko priorytetowe. Okreœlenie procentowe lub iloœciowe
ubytku tego siedliska na poziomie Prognozy nie jest mo¿liwe, poniewa¿ obecnie trwaj¹ badania modelowe, analizuj¹ce w wielu wariantach kszta³t i d³ugoœæ kierownic. W zwi¹zku z tym problem oceny wp³ywu tego zadania na
obszar Natura 2000 na etapie Prognozy wskazano jako obszar niepewnoœci. Natomiast wykonana inwentaryzacja
7

Liziñski T., Problemy zarz¹dzania ryzykiem w kszta³towaniu przestrzeni polderowej na przyk³adzie delty Wis³y, Woda, rodowisko, Obszary
Wiejskie. Rozprawy Naukowe i monografie nr 21, IMUZ, Falenty 2007.
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przyrodnicza oraz badania modelowe ujœcia Wis³y umo¿liwi¹ na etapie decyzji œrodowiskowej wybór najkorzystniejszego rozwi¹zania, bior¹c pod uwagê ca³oœæ uwarunkowañ.
Udro¿nienie ujœcia Wis³y ma kluczowe znaczenie dla ochrony ¯u³aw przed powodzi¹ katastrofaln¹, co wi¹¿e
siê z koniecznoœci¹ ograniczenia procesów akumulacyjnych w ujœciu Wis³y i oddalenia w czasie i przestrzeni formowania siê sto¿ka nap³ywowego. Dla tego dzia³ania nie ma innej alternatywy – lodo³amacze musz¹ wchodziæ do ujœcia
rzeki, a¿eby przeciwdzia³aæ tworzeniu siê zatorów lodowych, u³atwiaj¹c sp³yw gromadz¹cej siê na sto¿ku kry lodowej. Nale¿y podkreœliæ, ¿e najwiêksze historyczne powodzie katastrofalne by³y wynikiem powstania zatoru lodowego i przerwania wa³ów Wis³y. Wykonane w 2002 roku badania modelowe wykaza³y, ¿e poziom wody w rzece w wyniku powstania zatoru lodowego w ujœciu przy przep³ywie 4000 m3/s mo¿e przekroczyæ rzêdne korony wa³ów
przeciwpowodziowych na koñcowym odcinku Wis³y, je¿eli nie zostan¹ podjête prace lodo³amania.
Ujœcie Wis³y jest tworem sztucznym (przekop wykonano w 1895 roku) i od tamtej pory jest i musi byæ sztucznie utrzymywane i wyd³u¿ane. Dotychczasowe dzia³ania nie wp³ynê³y negatywnie na œrodowisko – czego wyrazem
jest powo³anie w tym miejscu trzech form ochrony przyrody – rezerwatu oraz obszaru ptasiego i siedliskowego sieci
Natura 2000.
Wykonana Prognoza, stanowi pierwszy etap oceny oddzia³ywania na œrodowisko; obecnie w toku jest kolejny
etap – raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko wykonywanego przed uzyskaniem decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach. W ramach tego etapu prowadzone s¹ dalsze badania i analizy optymalnego kszta³towania ujœcia Wis³y;
prowadzone s¹ badania modelowe z uwzglêdnieniem maksymalnego ograniczenia utraty siedlisk oraz powstaje Grupa Robocza, sk³adaj¹ca siê z projektantów, przedstawicieli organizacji ekologicznych, wykonawców raportu, przedstawicieli RZGW, która ma na celu w³¹czenie wszystkich zainteresowanych w poszukiwania optymalnego rozwi¹zania konstrukcji kierownic oraz terminów i sposobów prowadzenia prac. Je¿eli na tym etapie oka¿e siê, ¿e mimo
wszystko oddzia³ywania na obszar Natura 2000 bêd¹ znacz¹ce, zaproponowane zostan¹, z udzia³em tej Grupy,
dzia³ania kompensacyjne uwzglêdnione w kolejnym postêpowaniu administracyjnym dotycz¹cym decyzji o uwarunkowaniach œrodowiskowych.
Wp³yw na spójnoœæ sieci Natura 2000
Wiêkszoœæ prac zwi¹zanych z poszczególnymi zadaniami i wykonywanych w obrêbie obszarów Natura 2000
bêdzie mia³a charakter lokalny i nie bêdzie rzutowaæ na spójnoœæ tych obszarów. Dotyczy to w szczególnoœci prac wykonywanych w miejscach, w których nie stwierdzane by³y szczególne koncentracje ptaków lub nie stwierdzane by³y
siedliska wymienione w Za³¹czniku I Dyrektywy Siedliskowej. Najbardziej kolizyjne s¹ prace zwi¹zane z budow¹
kierownic i z przebudow¹ ujœcia Wis³y przekopu na obszarze Natura 2000 Ujœcie Wis³y PLB 220004 (zadanie B02).
Prace bêd¹ wykonywane w miejscach koncentracji ptaków i z ca³¹ pewnoœci¹ bêd¹ mia³y negatywny wp³yw na te
zwierzêta. Nale¿y przypuszczaæ, ¿e sp³oszone ptaki znajd¹ korzystne miejsca do wypoczynku i ¿erowania na innych
pobliskich obszarach Natura 2000, szczególnie na Zatoce Puckiej PLB 220005 (siewkowce i mewkowce) oraz Zalewie Wiœlanym PLB 280010 i Jeziorze Dru¿no PLB 280013 (kormorany, kaczki). To buforowe dzia³anie obszarów nale¿¹cych do sieci Natura 2000 mo¿e jednak zostaæ zak³ócone, jeœli jednoczeœnie z kilkoma zadaniami „Programu
¯u³awskiego” prowadzone bêd¹ prace w ramach innych projektów zagra¿aj¹ce innym obszarom, np. budowa kana³u
¿eglugowego przez Mierzejê Wiœlan¹ czy prace zwi¹zane z budow¹ i przebudow¹ torów wodnych na Zalewie Wiœlanym.
Nie jest równie¿ zagro¿ona spójnoœæ z obszarami planowanymi do w³¹czenia w sk³ad sieci Natura 2000 – Sztumskie Pole oraz Doliny Erozyjne Wysoczyzny Elbl¹skiej.

Wp³yw na zmniejszenie ryzyka powodzi
Analizuj¹c wp³yw zadañ na wzrost bezpieczeñstwa powodziowego na ¯u³awach odniesiono siê do skali zagro¿eñ autorstwa dr K. Cebulaka. Realizacja I etapu Programu wp³ynie na poprawê bezpieczeñstwa od zagro¿eñ o skali
regionalnej, dziêki poprawie ochrony biernej (wa³ów) i umo¿liwieniu ochrony czynnej (praca lodo³amaczy).
Poprawi siê równie¿ znacznie ochrona przed zagro¿eniami II stopnia (subregionalnymi) powodowanymi przez
wezbrania mniejszych cieków p³yn¹cych przez ¯u³awy (m.in. Mot³awa, kana³ Raduni, Tuga, rzeka Elbl¹g).
Na obszarze ¯u³aw zidentyfikowano podobszary, które s¹ szczególnie problemowe z uwagi na zagro¿enie powodziowe. Wœród nich nale¿y wymieniæ:
• ujœcie Wis³y – miejsce to wymaga przeprowadzenia badañ modelowych, które jednoznacznie wska¿¹ po¿¹dane
d³ugoœci wyd³u¿enia kierownic w ujœciu Wis³y, aby umo¿liwiæ odp³yw kry i pracê lodo³amaczy w okresie zimowym oraz zachowaæ walory przyrodnicze;
• Gdañski Wêze³ Wodny – ze wzglêdu na postêpuj¹c¹ urbanizacjê obszaru ¯u³aw w granicach Gdañska i du¿e nagromadzenie obiektów wymagaj¹cych szczególnej ochrony (rafineria Grupy Lotos, Oczyszczalnia Œcieków
„Gdañsk-Wschód”, ha³da fosfogipsów i sk³adowisko popio³ów), a tak¿e wystêpuj¹ce niekorzystne zjawiska na
styku z wysoczyznowym fragmentem miasta, sk¹d wody opadowe odprowadzane s¹ na teren ¯u³aw (postêpuj¹ce
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zainwestowanie górnego tarasu wp³ywa na szybszy odp³yw wód na teren ¯u³aw) wymagaj¹ w sposób szczególny
rozpoznania potencjalnych sytuacji powodziowych w oparciu o monitoring i badania modelowe;
• System hydrologiczny jez. Dru¿no – rz. Elbl¹g – Zalew Wiœlany. Równie¿ ten region wymaga przeprowadzenia
badañ naukowych po³¹czonych z analiz¹ ekonomiczn¹, które pozwol¹ w przysz³oœci na okreœlenie optymalnego
sposobu ochrony tego obszaru przed powodzi¹ z uwzglêdnieniem ochrony zasobów i walorów przyrodniczych.
Po powodzi, która wyst¹pi³a w paŸdzierniku 2009 roku (w trakcie prac nad Prognoz¹) jako obszar wymagaj¹cy
podjêcia nowych badañ nale¿y równie¿ wskazaæ uk³ad rzeka Szkarpawa - rzeka Tuga; rzeki te w czasie powodzi wezbraniowej stworzy³y powa¿ne zagro¿enie dla miasta Nowy Dwór Gdañski. Dotychczas, nie odnotowano we wczeœniejszych latach takiego zagro¿enia.
Proponowany sposób regulacji rzek Kumiela i Srebrny Potok wymaga wykonania zbiorników retencyjnych
wraz z budow¹ zapór. Jest to ciê¿ka zabudowa hydrotechniczna, która szczególnie z uwagi na hydrologiê tych rzek,
teren przeznaczony pod zbiorniki i ekosystem wodny budzi znaczne kontrowersje. Wydaje siê, ¿e znacznie bardziej
wywa¿onym sposobem ochrony przed powodzi¹ by³oby ograniczenie przep³ywów w tych rzekach poprzez wykonanie obiektów ma³ej retencji w górnym i œrodkowym biegu tych rzek, na obszarze leœnym.

Oddzia³ywania skumulowane
Oprócz „Programu ¯u³awskiego” na obszarze Delty Wis³y lub w bezpoœrednim s¹siedztwie planowane s¹
dzia³ania przygotowywane przez ró¿ne podmioty i w ró¿nym stopniu ingeruj¹ce w teren ¯u³aw. Obecnie w trakcie
przygotowania b¹dŸ wdra¿ania s¹ nastêpuj¹ce projekty:
• Program ochrony brzegów morskich;
• Program rewitalizacji gospodarczej obszaru Delty Wis³y i Zalewu Wiœlanego;
• Projekt Pêtli ¯u³awskiej;
• Ochrona wód Zatoki Gdañskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdañsku –
projekt PO IiŒ poprawiaj¹cy zagro¿enie powodziowe Gdañska w zwi¹zku z nawalnymi opadami;
• Projekt przekopu Mierzei Wiœlanej wraz z pog³êbieniem toru wodnego do Portu Elbl¹g.
Na etapie Prognozy rozwa¿ano mo¿liwoœæ kumulacji oddzia³ywañ razem z Programem ochrony brzegów morskich realizowanym przez Urz¹d Morski w Gdyni, Dzia³ania planowane do realizacji w ramach „Programu ¯u³awskiego” oraz Programu ochrony brzegów morskich s¹ spójne i maj¹ wspólny cel: zapewnienie bezpieczeñstwa mieszkañcom terenów zagro¿onych zalaniem, rozumianego zarówno jako ochrona przed powodzi¹, jak i ochrona przed
wtargniêciem wód morskich w g³¹b l¹du.
„Program ¯u³awski” wpisuje siê w Program rewitalizacji gospodarczej obszaru Delty Wis³y i Zalewu Wiœlanego, który mocno akcentuje potrzebê poprawy ochrony przed powodzi¹.
Natomiast Projekt „Pêtli ¯u³awskiej” jest dzia³aniem, które bêdzie kumulowaæ pozytywne oddzia³ywania
poprzez umo¿liwienie turystycznego wykorzystania dróg wodnych ¯u³aw. Dzia³ania udra¿niaj¹ce koryta g³ównych
cieków odprowadzaj¹cych wody wezbraniowe w po³¹czeniu z dzia³aniami maj¹cymi na celu stworzenie zaplecza
technicznego i turystycznego dla turystyki wodnej, mo¿e spowodowaæ wzrost atrakcyjnoœci turystycznej tego regionu.
Potencjalny wzrost presji na œrodowisko zwi¹zany z prawdopodobnym zwiêkszeniem natê¿enia ruchu turystycznego,
w tym turystyki wodnej, analizowany by³ na etapie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Generalnie
wzrost presji turystycznej, zak³adaj¹cy ekstensywne wykorzystanie dróg wodnych, nie powinien negatywnie oddzia³ywaæ na obszary Natura 2000.
Projekt p.t. Ochrona wód Zatoki Gdañskiej, dotycz¹cy odprowadzania wód opadowych z terenu Gdañska,
wp³ywa uzupe³niaj¹co na dzia³ania zaplanowane w ramach „Programu ¯u³awskiego” poniewa¿ czêœæ z nich dotyczy
dzia³añ w dzielnicach Gdañska, po³o¿onych na terenach wysoczyznowych, z których wody odprowadzane s¹ do cieków ¯u³awskich (przede wszystkim do Kana³u Raduni). Projekt ten mo¿na potraktowaæ, zatem jako dzia³anie uzupe³niaj¹ce. Obecnie nie jest mo¿liwe przeanalizowanie oddzia³ywañ skumulowanych, ze wzglêdu na brak danych
o planowanych dzia³aniach. Podkreœliæ nale¿y natomiast, ¿e skumulowane oddzia³ywania bêd¹ mia³y pozytywny
wp³yw na ochronê przeciwpowodziow¹ ¯u³aw. Obszar objêty Projektem po³o¿ony jest poza obszarami Natura 2000.
W przypadku projektu przekopu przez Mierzejê Wiœlan¹ i pog³êbiania toru wodnego do Portu Elbl¹g, potencjalnie mo¿e nast¹piæ kumulacja negatywnych oddzia³ywañ na Jezioro Dru¿no. Z tego wzglêdu konieczne jest przeanalizowanie zbiorcze wszystkich dzia³añ ingeruj¹cych w hydrologiê systemu: Jezioro Dru¿no – rzeka Elbl¹g – Zalew
Wiœlany, oraz uwzglêdnienie ich w modelowaniu zjawisk powodziowych i przeciwdzia³aniu im z uwzglêdnieniem
koniecznoœci zapewnienia ochrony Elbl¹gowi i ¯u³awom Elbl¹skim oraz zachowania walorów przyrodniczych Jeziora
Dru¿no. Na etapie niniejszej Prognozy projekt przekopu by³ na etapie ponownego poszukiwania optymalnego miejsca przeciêcia Mierzei Wiœlanej i torów wodnych, zatem brak by³o danych do szerszej analizy oddzia³ywañ skumulowanych.
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Skumulowane oddzia³ywania zadañ realizowanych w Dolinie Wis³y
„Program ¯u³awski” do roku 2015 zak³ada realizacjê szeregu zadañ, zwi¹zanych z rzek¹ Wis³¹ dotycz¹cych:
• wa³ów przeciwpowodziowych,
• ostróg,
• kierownic w ujœciu Wis³y.
Prace na wa³ach oraz odbudowa wybranych ostróg realizowane bêd¹ w bliskim s¹siedztwie, dlatego z powodów przyrodniczych winny byæ rozpatrywane ³¹cznie, szczególnie w zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia skumulowanych negatywnych oddzia³ywañ etapu budowy.
Przebudowa kierownic w ujœciu Wis³y oraz odbudowa ostróg w korycie Wis³y maj¹ na celu ukierunkowanie
nurtu w taki sposób, aby umo¿liwiæ prowadzenie akcji lodo³amania w przypadku zatorów zimowych. Dodatkowo
odbudowa ostróg ma za zadanie zabezpieczenie stopy wa³ów przeciwpowodziowych przed rozmywaniem. Zniszczone ostrogi stanowi¹ du¿e zagro¿enie dla wa³ów przeciwpowodziowych. Oddzia³ywanie ostróg w Wiœle na nurt
i transport rumowiska rzecznego ma niewielki zasiêg do kilkuset metrów. Zabudowa w formie ostróg na rzece Wiœle
siêga do Przegaliny, tj. oko³o 5 km od ujœcia Wis³y, a co za tym idzie oddalona jest od kierownic o 5 km. Przyjmuj¹c,
¿e oddzia³ywanie ostróg siêga maksymalnie kilkuset metrów, nie ma mo¿liwoœci wyst¹pienia oddzia³ywañ skumulowanych.
Podsumowuj¹c, realizacja ostróg i przebudowa ujœcia Wis³y, nie bêd¹ siê kumulowaæ oraz nie s¹ technologicznie powi¹zane.
Skumulowane oddzia³ywanie stacji pomp
W ramach I etapu Programu (do roku 2015) przewidziano przebudowê 25 stacji pomp. Stacje pomp s³u¿¹ do
regulacji stosunków wodnych w glebie, pe³ni¹ te¿ istotn¹ rolê w ochronie przeciwpowodziowej na terenie polderów
odwadnianych mechanicznie. Planowany zakres przebudowy wszystkich tych pompowni jest generalnie identyczny
i polega na: zast¹pieniu wys³u¿onych agregatów pompowych nowymi typu zatapialnego, które s¹ mniej awaryjne
i mniej energoch³onne od pracuj¹cych aktualnie, dostosowaniu konstrukcji pompowni do wymagañ zwi¹zanych
z monta¿em nowych agregatów pompowych i automatyzacji pracy pompowni.
Niezmiennym jednak, w stosunku do stanu przed inwestycj¹ jak i po jej zrealizowaniu, jest ustalony dopuszczalny poziom pompowania (minimalny, œredni i maksymalny) i to bez wzglêdu na to czy zwiêkszy siê iloœæ zainstalowanych agregatów pompowych (poniewa¿ ich zwiêkszenie powodowane jest wy³¹cznie potrzeb¹ stworzenia mo¿liwoœci pompowania w sytuacji awarii którejœ z pracuj¹cych pomp). Praca ka¿dej z osobna pompowni oddzia³uje
jedynie na poziom wód w granicach polderu przez ni¹ odwadnianego.
W zwi¹zku z powy¿szym przebudowa zak³adanej iloœci pompowni nie spowoduje ¿adnego ich skumulowanego oddzia³ywania na œrodowisko. Pozytywne aspekty przebudowy pompowni (poza zapewnieniem ich bezawaryjnej
pracy) to przede wszystkim zmniejszenie zu¿ycia energii elektrycznej niezbêdnej do ich dzia³ania oraz zmniejszenie
poziomu ha³asu od pracuj¹cych agregatów pompowych.
W ramach modernizacji stacji pomp bêd¹ równie¿ instalowane agregaty pr¹dotwórcze maj¹ce na celu zapewnienie zasilania pomp, w przypadku wyst¹pienia przerw w dostawie pr¹du.

9. Propozycja rozwi¹zañ maj¹cych na celu minimalizacjê niekorzystnych oddzia³ywañ
Oceny oddzia³ywania na œrodowisko stanowi¹ d³ugofalowy, wieloetapowy proces dochodzenia do wywa¿onych rozstrzygniêæ z punktu widzenia za³o¿onych celów oraz minimalizacji skutków œrodowiskowych. Strategiczna
ocena oddzia³ywania na œrodowisko stanowi pierwszy etap, maj¹cy przede wszystkim na celu ocenê przyjêtych celów oraz zidentyfikowanie oddzia³ywañ, które nie mog¹ byæ minimalizowane na etapie decyzji œrodowiskowej
poszczególnych zadañ inwestycyjnych.
Z zwi¹zku z tym w Prognozie zaproponowano pewne zmiany w hierarchii celów i rozszerzenie planowanych
dzia³añ o obszary problemowe zidentyfikowane w niniejszej Prognozie, co zosta³o szerzej opisane w punkcie „Propozycje rozwi¹zañ alternatywnych”. Natomiast jako wa¿ny element minimalizuj¹cy negatywny wp³yw „Programu
¯u³awskiego” na œrodowisko dokonano wstêpnej kwalifikacji zadañ planowanych do realizacji w I etapie do roku
2015, zgodnie z wymogami dyrektyw oraz orzeczeniami Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci. Nastêpnie wskazano grupy zadañ, które ze wzglêdu na potencjalny skumulowany wp³yw etapu budowy na obszary Natura 2000 oraz
ze wzglêdów hydrologicznych winny mieæ opracowany wspólny raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko. Prawid³owe
ustawienie etapu decyzji œrodowiskowych dla zadañ I etapu umo¿liwia formu³owanie zaleceñ maksymalnie ograniczaj¹cych negatywny wp³yw, szczególnie etapu budowy, na œrodowisko, w tym na obszary Natura 2000.
Poni¿sza tabela pokazuje wyniki przeprowadzonej wstêpnej kwalifikacji.
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Tabela. 4. Wstêpna kwalifikacja zadañ realizowanych do roku 2015
Lp.

Kwalifikacja
– prawo polskie

Zadanie

Grupowanie zadañ

Uwagi

Zagro¿enie powodziowe od Gdañskiego Wêz³a Wodnego
1

A01.1 Przebudowa Kana³u Raduni na terenie Miasta Gdañska

nie kwalifikuje siê

2

A01.2 Przebudowa Kana³u Raduni na terenie Pruszcza Gdañskiego

nie kwalifikuje siê

3

A44 Przebudowa koryta rzeki Mot³awa

nie kwalifikuje siê

4

M System monitoringu ryzyka powodziowego

nie kwalifikuje siê

Jeden raport OO

Zgodnie z prawem
UE  kwalifikuje siê
j.w.

Zagro¿enie powodziowe od Wis³y
5

B02 Przebudowa ujcia Wis³y

grupa II (§ 3.1,
p. 60 i 64) i grupa III

6

B03 Odbudowa ostróg na rzece Wile

grupa II (§ 3.1,
p. 60) i grupa III

7

B04 + B05 Rzeka Wis³a odbudowa lewego wa³u przeciwpowodziowego na odcinku Giemlice-Kiezmark

(§ 3.1, p. 61)
i grupa III

8

B06 Rzeka Wis³a odbudowa lewego wa³u przeciwpowodziowego
na odcinku Kiezmark-Przegalina

grupa III

9

B07 Rzeka Wis³a odbudowa prawego wa³u przeciwpowodziowego
na odcinku Czerwone Budy-Drewnica

grupa III

10

B08 Rzeka Wis³a odbudowa prawego wa³u przeciwpowodziowego
na odcinku Palczewo-Czerwone Budy

grupa II (§ 3.1,
p. 61) i grupa III

11

B11 Rzeka Wis³a odbudowa prawego wa³u przeciwpowodziowego
na odcinku Lisewo-Palczewo

grupa III

Jeden raport OO 
umo¿liwia ustalenie
oddzia³ywañ skumulowanych
i przeciwdzia³anie im

Zagro¿enie powodziowe od Zalewu Wilanego
C01 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego na prawym brze- nie kwalifikuje siê
gu rzeki Elbl¹g w rejonie od ujcia rzeki Babicy do granicy miasta

13

C02a Przebudowa systemu przeciwpowodziowego
na prawym brzegu rzeki Elbl¹g:
 rejon od ujcia rzeki Babicy do granicy miasta
 w rejonie od rzeki Fiszewki

nie kwalifikuje siê

14

C03 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe lewego brzegu
rzeki Elbl¹g

nie kwalifikuje siê

15

C02b Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu
rzeki Elbl¹g  Polder Nowe Pole  Zatorze (kanalizacja deszczowa)
Monitoring powodziowy  Lokalny System Monitorowania
i Wspomagania Reagowania na Zagro¿enia Powodziowe

nie kwalifikuje siê

Zgodnie z prawem
UE  kwalifikuje siê

16

C02c Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu nie kwalifikuje siê
rzeki Elbl¹g  rejon ul. Dolna- Stoczniowa (kanalizacja deszczowa)

Zgodnie z prawem
UE  kwalifikuje siê

17

C04.1 Przebudowa wa³ów czo³owych jeziora Druzno, polder 42
Gronowo Górne

17.1 C04.2 Przebudowa wa³ów czo³owych jeziora Druzno, polder
Wêzina (polder 70)

grupa III
grupa III

17.2 C04.3 Przebudowa wa³ów czo³owych jeziora Druzno, polder Janów grupa III
(polder 62)
17.3 C04.4 Przebudowa wa³ów czo³owych jeziora Druzno, polder Nowe grupa III
Dolno (polder 76)
17.4 C04.5 Przebudowa wa³ów czo³owych jeziora Druzno, poldery
Topolno (polder 73) i Stankowo (polder 75)

grupa III

17.5 C04.6 Przebudowa wa³ów czo³owych jeziora Druzno, polder 72
D³u¿yna

grupa III

17.6 C04.7 Przebudowa wa³ów czo³owych jeziora Druzno,
polder 71 D³u¿yna

grupa III
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Jeden raport OO 
umo¿liwia ustalenie
oddzia³ywañ skumulowanych i przeciwdzia³anie im

Zadania dotycz¹
wa³ów przeciwpowodziowych
Zgodnie z prawem
UE  kwalifikuje siê
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Lp.

Kwalifikacja
– prawo polskie

Zadanie

Grupowanie zadañ

Uwagi

Wewnêtrzne zagro¿enie powodziowe ¯u³aw  ¯u³awy Gdañskie
18

DG04 Stacja pomp nr 33 Woc³awy  przebudowa stacji pomp

nie kwalifikuje siê

19

DG05 Przebudowa stacji pomp nr 15 Cedry Wielkie

nie kwalifikuje siê

20

DG06 Przebudowa stacji pomp nr 9 Dziewiêæ W³ók

nie kwalifikuje siê

21

DG07 Przebudowa stacji pomp nr 36 Trutnowy

nie kwalifikuje siê

22

DG08 Przebudowa stacji pomp nr 17 Cedry Ma³e

nie kwalifikuje siê

23

DG09 Przebudowa stacji pomp nr 39 Suchy D¹b

nie kwalifikuje siê

24

DG10 Przebudowa stacji pomp nr 37 B³otnik

nie kwalifikuje siê

25

DG12 Przebudowa stacji pomp nr 19 Trzcinowo

nie kwalifikuje siê

26

DG13 Przebudowa stacji pomp nr 11 Wilinka

nie kwalifikuje siê

27

DG14 Przebudowa stacji pomp nr 18 Trzcinowo

nie kwalifikuje siê

Wewnêtrzne zagro¿enie powodziowe ¯u³aw  ¯u³awy Wielkie
28

DW01 Rzeka Tuga  odbudowa lewego wa³u przeciwpwodziowego grupa II
(§ 3.1, p. 61)

29

DW04 Przebudowa stacji pomp nr 6W Grochowo

nie kwalifikuje siê

30

DW05 Budowa stacji pomp Wybicko

nie kwalifikuje siê

31

DW07 Przebudowa kana³u i stacji pomp nr 80W Stara Wis³a

nie kwalifikuje siê

Wewnêtrzne zagro¿enie powodziowe ¯u³aw  ¯u³awy Elbl¹skie
32

DE23 Przebudowa stacji pomp Nr 65 K³awki

nie kwalifikuje siê

33

DE09 przebudowa wa³ów rzeki W¹ska

grupa III

34

DE74 Przebudowa koryta rzeki W¹ska

grupa III (odcinek
ujciowy)*

35

DE28 Przebudowa stacji pomp nr 23 Majkowo

nie kwalifikuje siê

36

DE33 Przebudowa stacji pomp nr 58 Nowe Pole

grupa III

37

DE35 Przebudowa stacji pomp Fiszewka F

nie kwalifikuje siê

38

DE36 Przebudowa stacji pomp nr 31 Gajowiec

nie kwalifikuje siê

39

DE37 Przebudowa stacji pomp nr 71 D³u¿yna

grupa III

W obrêbie obszaru
Natura 2000

40

DE39 Przebudowa stacji pomp nr 73 Topolno

grupa III

W obrêbie obszaru
Natura 2000

41

DE40 Przebudowa stacji pomp nr 2d Z³otnica

nie kwalifikuje siê

42

DE42 Przebudowa stacji pomp nr 67 Stalewo

nie kwalifikuje siê

43

DE42 Budowa stacji pomp nr 7a Kêpniewo

nie kwalifikuje siê

44

DE44 Przebudowa stacji pomp nr 72 D³u¿yna

nie kwalifikuje siê

45

DE45 Przebudowa stacji pomp nr 16 Jezioro

nie kwalifikuje siê

46

DE54.b Przebudowa koryta rzeki Kumiela

nie kwalifikuje siê

47

DE55 Przebudowa koryta rzeki Srebrny Potok

nie kwalifikuje siê

48

DE 73 Przebudowa koryta rzeki Dzierzgoñ

grupa III
(odcinek ujciowy)*

* Wg prawa UE przebudowa koryt rzek (prace regulacyjne) nale¿y do grupy II.
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Dodatkowo sformu³owano zalecenia minimalizuj¹ce negatywny wp³yw na analizowane w Prognozie obszary
Natura 2000 oraz na ichtiofaunê, które winny byæ uwzglêdnione na etapie konkretyzacji rozwi¹zañ poszczególnych
przedsiêwziêæ w raportach o oddzia³ywaniu na œrodowisko.
Ograniczenie negatywnego wp³ywu przebudowy ujœcia Wis³y
W³aœciwa organizacja prac budowlanych powinna wygl¹daæ w ten sposób, ¿e nie powinno siê rozpoczynaæ
inwestycji w okresie, gdy ptaki odbywaj¹ lêgi oraz w okresie koncentracji ptaków zwi¹zanych z dyspersj¹ polêgow¹
oraz dyspersj¹ ptaków m³odocianych. Z kolei rozwa¿enie budowy krótszych odcinków kierownic (np. do 100–150 m)
umo¿liwi z jednej strony wyprostowanie koryta rzeki i tym samym zmniejszy zagro¿enie powodziowe, z drugiej strony umo¿liwi budowanie przez rzekê oraz pr¹dy morskie nowych mielizn i wysp, a tym samym zachowanie ci¹g³oœci
istotnych siedlisk przyrodniczych. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e jest to rozwi¹zanie krótkotrwa³e i mo¿e powodowaæ
koniecznoœæ kolejnego wyd³u¿ania kierownic w ci¹gu kilku lat.
W przypadku wyst¹pienia znacz¹cego negatywnego wp³ywu na siedliska i siedliska gatunków chronionych
w ramach obszarów Natura 2000 mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ wykonania kompensacji przyrodniczej. W jaki sposób
bêdzie ona wykonana powinno zostaæ przes¹dzone na etapie decyzji œrodowiskowej, po przes¹dzeniu parametrów
przebudowy ujœcia. Prawo unijne i polskie dopuszcza mo¿liwoœæ negatywnego oddzia³ywania na obszar Natura 2000
w sytuacji kiedy przemawia za tym nadrzêdny interes publiczny oraz wobec braku racjonalnych alternatyw, a takie
kryteria spe³nia omawiane zadanie.
Ograniczenie negatywnego wp³ywu budowy ostróg i wa³ów
W przypadku, kiedy budowa ostróg bêdzie odbywaæ siê z l¹du oraz w przypadku remontu wa³ów konieczne
bêdzie ograniczenie niekorzystnego oddzia³ywania siedliskowych zniszczeñ na populacje ptaków. Mo¿na to
osi¹gn¹æ poprzez w³aœciw¹ organizacjê prac budowlanych. Jest to mo¿liwe, je¿eli nie bêdzie siê rozpoczynaæ inwestycji ani przygotowañ do nich (np. wycinanie drzew i krzewów) w okresie gdy ptaki odbywaj¹ lêgi, lub przygotowuj¹
siê do nich. Prace rozpoczête przed lub po tym okresie, np. w roku poprzednim, mog¹ byæ kontynuowane. Takie postêpowanie powinno ograniczyæ straty w lêgach.
W celu ograniczenia mo¿liwoœci wyst¹pienia skumulowanego oddzia³ywania na obszary Natura 2000 w dolinie Wis³y proponuje siê wykonanie jednego raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko dla zadañ polegaj¹cych na odbudowie ostróg i odbudowie wa³ów w dolinie Wis³y (zadania B03, B04, B05, B06, B07, B08, B11).
Ograniczenie negatywnego wp³ywu na Jezioro Dru¿no
Ograniczenie negatywnego wp³ywu dotyczy przede wszystkim okresu prowadzenia ewentualnej wycinki
drzew oraz prowadzenia prac budowlanych. Bior¹c pod uwagê zapisy dotycz¹ce ochrony ptaków zawarte w planie
ochrony rezerwatu „Jezioro Dru¿no” i powtórzone w planie ochrony OSO, roboty mog¹ byæ prowadzone w okresie
od 31 lipca do 1 kwietnia ka¿dego roku (graniczenie czasowe nie dotyczy wa³ów czo³owych okalaj¹cych rezerwat).
Roboty zwi¹zane z usuwaniem drzew lub ich czêœci wchodz¹cych na teren kana³ów - torów wodnych bêd¹
wykonywane w okresie od 16 paŸdziernika do 31 grudnia ka¿dego roku.
Ze wzglêdu na wymagania tarliskowe (nie naruszone dno i brak jakichkolwiek zak³óceñ zarówno w trakcie wêdrówki na tar³o jak w okresie tar³a) wa¿nych gatunków ryb i minoga nale¿y stwierdziæ, ¿e pog³êbianie rzeki W¹skiej
od jej ujœcia do pierwszego jazu, tj. na odcinku ok. 5,5 km nie mo¿e byæ prowadzone w okresie od 1 marca do 31
lipca. To wzglêdy ichtiologiczne wymuszaj¹ rozszerzenie tego czasu równie¿ na miesi¹c marzec.
W celu ograniczenia skumulowanego negatywnego oddzia³ywania etapu budowy zaleca siê przeprowadzenie
jednego postêpowania w sprawie OOŒ dla wa³ów czo³owych jeziora Dru¿no oraz cieków uchodz¹cych do Jeziora
(zadania C04.1 do C04.7).
Propozycja ograniczenia wp³ywu na ichtiofaunê
W odniesieniu do proponowanych w „Programie ¯u³awskim” prac zabezpieczenia przeciwpowodziowego
oraz przewidywanego oddzia³ywania ich na ichtiofaunê, sformu³owaæ mo¿na dzia³ania oraz sposoby ich realizacji,
pozwalaj¹ce na zmniejszenie/minimalizacjê negatywnych skutków.

Minimalizacja wp³ywu regulacji Wis³y, budowy ostróg oraz wyd³u¿enia kierownic w jej ujœciu
Scharakteryzowane wymagania œrodowiskowe ryb okreœlaj¹ potrzebê zachowania bogatego zró¿nicowania
siedlisk oraz swobodnego do nich dostêpu, a tak¿e otwartego dla wêdrówek ryb, w tym dwuœrodowiskowych gatunków wêdrownych, korytarza ekologicznego, którym jest g³ówne koryto Wis³y. Przewidywane oddzia³ywanie na ryby
i ich siedlisko zabiegów regulacyjnych, wskazuje nastêpuj¹cy sposób ich przeprowadzenia oraz zakres.
• Przy wykonywaniu budowli regulacyjnych wykorzystane powinny zostaæ materia³y naturalne, takie jak materace wiklinowe, narzut kamieni oraz wype³nione kamieniem kosze siatkowe. Jest to korzystne od strony wymagañ ichtiofauny.
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• Niedopuszczalne jest zamykanie przestrzeni miêdzyostrogowych, biegn¹cymi od g³ówek ostróg równolegle do
brzegu tamami pod³u¿nymi. Dzia³anie takie jest szkodliwe dla ryb, niszczy bowiem dotychczasow¹ ró¿norodnoœæ
siedliskow¹.
• Konieczne do ubezpieczenia odcinki brzegu powinny byæ umacniane tam¹ pod³u¿n¹ z kamienia ³amanego i wikliny. Powinna biec ona po linii brzegu i byæ tak skonstruowana, aby na ca³ej wysokoœci, tj. od dna rzeki do poziomu wody œredniej rocznej, posiada³a luŸn¹ konstrukcjê tworzon¹ przez narzut kamieni, pomiêdzy którymi
powstanie system luk i szczelin. Wówczas powstanie nowe siedlisko, które stanowi³o bêdzie rekompensatê utraconego na umacnianym brzegu dotychczasowego zró¿nicowania siedliskowego.
• W przypadku zamykania bocznych odnóg tamami poprzecznymi, wykonywanymi na œredni¹ i nisk¹ wodê, tamy
te powinny zamykaæ wejœcie do bocznej odnogi od strony wody górnej. Odnoga od strony wody dolnej powinna
pozostaæ otwarta. Dziêki temu powstanie limniczne siedlisko, przep³ukiwane tylko przy wysokich stanach rzeki.
Bêdzie ono w pewnym zakresie stanowiæ formê kompensacji, starorzeczy utraconych w nastêpstwie obwa³owania rzeki i koncentracji jej nurtu.
• Odnoœnie do modernizacji oraz budowy wa³ów prace powinny byæ tak prowadzone aby pozosta³y zachowane starorzecza i boczne odnogi, które znajduj¹ siê po wewnêtrznej stronie wa³ów. Formê kompensacji stanowiæ mo¿e
przywrócenie sta³ych po³¹czeñ pomiêdzy znajduj¹cymi siê w miêdzywalu starorzeczami a g³ównym korytem Wis³y.
• W trakcie remontu oraz wyd³u¿ania kierownic w ujœciu Wis³y rozwa¿yæ nale¿y mo¿liwoœæ wykonania specjalnych
przepustów w formie pionowych szczelin o szerokoœci oko³o 1. metra, otwartych od poziomu dna do oko³o 0,5 m
poni¿ej lustra wody. Stanowi³y bêd¹ one u³atwienie i formê kompensacji za utrudnienia migracji ryb.

10. Propozycje rozwi¹zañ alternatywnych
Alternatywy dla Programu ¯u³awskiego
Propozycje rozwi¹zañ alternatywnych dla przyjêtych w „Programie ¯u³awskim” dzia³añ stanowi¹ propozycje zmiany
kolejnoœci celów szczegó³owych „Programu ¯u³awskiego” i szerszego uwzglêdnienia dzia³añ nietechnicznych nawi¹zuj¹cych
do katalogu dobrych praktyk Unii Europejskiej, stanowi¹cych wskazówkê podejœcia do ochrony przed powodzi¹.
Zmiana hierarchii celów szczegó³owych powinna dotyczyæ promowania dzia³añ nietechnicznych, tj. stworzenia
podstaw do szerszego wprowadzania dzia³añ nieinwestycyjnych, w tym dzia³añ renaturalizacyjnych, oraz lepszego rozpoznania zjawisk powodziowych, w tym modelowania matematycznego wybranych uk³adów hydrologicznych, niezbêdnego do nowoczesnego zarz¹dzania ryzykiem powodziowym. Wskazane w niniejszej Prognozie obszary problemowe ochrony przed powodzi¹, winny zostaæ uwzglêdnione w „Programie ¯u³awskim”, w tym w dzia³aniach
planowanych do roku 2015 i w kolejnych latach.
W hierarchii celów szczegó³owych Programu nale¿y równie¿ uwzglêdniæ wa¿ny aspekt anga¿owania spo³ecznoœci lokalnej (w tym samorz¹dów i jednostek prowadz¹cych akcje przeciwpowodziowe) w ochronê przed powodzi¹, w tym odpowiednie szkolenia. Winno to obejmowaæ edukacjê w zakresie prawid³owych zachowañ w sytuacjach zagro¿enia powodzi¹ (ludnoœci, s³u¿b i decydentów) oraz uœwiadamianie ludnoœci skali i rodzaju zagro¿eñ oraz
szkolenia obejmuj¹ce zasady postêpowania w przypadku powodzi. Jest to jeden z najwa¿niejszych instrumentów
zarz¹dzania ryzykiem na obszarze tak silnie zagro¿onym jak ¯u³awy.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w przypadku zdecydowanej wiêkszoœci dzia³añ inwestycyjnych i modernizacyjnych, nie wystêpuj¹ ¿adne racjonalne alternatywy. Polegaj¹ one bowiem na odtwarzaniu lub rekonstrukcji istniej¹cych obiektów oraz ich dostosowaniu do zmiennych warunków hydrologicznych.
Propozycj¹ alternatywn¹, zalecan¹ do uwzglêdnienia w „Programie ¯u³awskim” jest równie¿ uwzglêdnienie
wskazanych w Prognozie obszarów problemowych ochrony przed powodzi¹, których powinien dotyczyæ monitoring
planowany do prowadzenia w I etapie.

Propozycje rozwi¹zañ alternatywnych dla zadañ I etapu
W przypadku zdecydowanej wiêkszoœci dzia³añ inwestycyjnych i modernizacyjnych, nie wystêpuj¹ ¿adne racjonalne alternatywy. Polegaj¹ one bowiem na odtwarzaniu lub rekonstrukcji istniej¹cych obiektów oraz ich dostosowaniu do zmiennych warunków hydrologicznych, co w przypadku szczególnego obszaru ¯u³aw, sztucznie utrzymywanego, jest podstaw¹ zapewnienia bezpieczeñstwa na tym obszarze.
Jako wariant zaproponowano natomiast kolejnoœæ realizacji wytypowanych do 2015 roku dzia³añ. Wykorzystano w tym celu podzia³ na ró¿ne stopnie zagro¿eñ powodziowych, przyporz¹dkowuj¹c poszczególne zadania do
ró¿nych poziomów zagro¿eñ:
I poziom
– zagro¿enie od Wis³y o skali regionalnej,
II poziom
– zagro¿enie o skali sub-reionalnej od mniejszych cieków,
III poziom
– zagro¿enie o skali lokalnej.
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Przyporz¹dkowanie dzia³añ do poszczególnych skal zagro¿eñ znajduje siê w tabeli poni¿ej.
Tabela 5. Podzia³ zadañ w zale¿noœci od skali zagro¿enia powodziowego
Stopieñ
zagro¿enia

ród³o zagro¿enia

Zasiêg zagro¿enia

Poziom I

Koryto wielkiej wody
Wis³y

Poziom II

Rzeki i kana³y uk³adów ¯u³awy Wielkie,
polderowych i terenów ¯u³awy Gdañskie,
¯u³awy Elbl¹skie,
grawitacyjnych

Poziom III

Podstawowa sieæ
melioracyjna

Skala regionalna

Skala
sub-regionalna

Skala lokalna

¯u³awy Wilane

Dzia³ania przeciwdzia³aj¹ce zagro¿eniom

 odbudowa wa³ów Wis³y (zadanie B04+B05, B06, B07, B08, B11)
 odbudowa ostróg (zadanie B03)
 przed³u¿enie kierownic w ujciu Wis³y (zadanie B02)
porz¹dkowanie koryta rzeki Mot³awy A44
przebudowa Kana³u Raduni (zadania A01.1 A01.2 )
porz¹dkowanie koryta wielkiej wody Tugi (zadanie DW01)
porz¹dkowanie koryta wielkiej wody rzeki Elbl¹g (zadania: C01,
C02a, C02b, C02c, C03)
 przebudowa koryt cieków sp³ywaj¹cych z wysoczyzny do jez.
Dru¿no (zadania: DE73 rz. Dzierzgoñ, DE74 rz. W¹ska, DE54b
rz. Kumiela i DE 55 rz. Srebrny Potok)
 obwa³owanie rzeki W¹ska uchodz¹cej do jez. Dru¿no,
na odcinku ¿u³awskim, (zad. DE09)
 zwiêkszenie bezpieczeñstwa polderów (wa³y wewnêtrzne) - wa³y
czo³owe jez. Dru¿no (zadania: C04.1, C04.2, C04.3, C04.4, C04.5,
C04.6, C04.7)





Poldery jednosekcyj- Przebudowa przepompowni:
ne i sekcje polderowe  nr 33 Woc³awy (950 ha) zad. DG04
 nr 15 Cedry Wielkie (1047 ha) zad. DG05
 nr 9 Dziewiêæ W³ók (1057 ha) zad. DG06
 nr 36 Trutnowy (1170 ha) zad. DG07
 nr 17 Cedry Ma³e (821 ha) zad. DG08
 nr 39 Suchy D¹b (2884 ha) zad. DG09
 nr 37 B³otnik (989 ha) zad. DG10
 nr 19 Trzcinowo (380 ha) zad. DG12
 nr 11 Wilinka (716 ha) zad. DG13
 nr 18 Trzcinowo (338 ha) zad. DG14
 nr 6W Grochowo (3421 ha) zad. DW04
 budowa pompowni Wybicko (1230 ha) zad. DW05
 nr 80W Stara Wis³a wraz z przebudow¹ kana³u A-80 o zbyt ma³ym
przekroju poprzecznym  zad. DW07
 nr 65 K³awki wraz z odbudow¹ kana³u Ap.65 K³awki (1 618 ha)
 zad. DE23
 nr 23 Majkowo (1 633 ha) zad. DE28
 nr 58 Nowe Pole (518 ha) zad. DE33
 Fiszewka F (4 492 ha) zad. DE35
 nr 31 Gajowiec (456 ha) - zad. DE36
 nr 71 D³u¿yna (1 194 ha) zad. DE37
 nr 73 Topolno (322 ha) zad. DE39
 nr 2d Z³otnica (273 ha) zad. DE40
 nr 67 Stalewo (400 ha) zad. DE41
 nr &a Kêpniewo (90 ha) zad. DE42
 nr 72 D³u¿yna (657 ha) zad. DE44
 nr 19 Jezioro (322 ha) zad. DE45

Jako wariant realizacyjny zaleca siê w zwi¹zku z tym realizacjê w pierwszej kolejnoœci, jako najpilniejszych
dzia³añ w dolinie Wis³y, w dalszej kolejnoœci dzia³añ na rzekach Radunia i Mot³awa, rzeka Elbl¹g, rzeka W¹ska, Dzierzgoñ i Szkarpawa.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e dla zadania przebudowa ujœcia Wis³y nie ma racjonalnego wariantu. Ujœcie musi ulec
przebudowie, poniewa¿ pozostawienie go w obecnej formie grozi powodzi¹ zatorow¹ (warto dodaæ , ¿e historyczne
powodziowe na obszarze ¯u³aw to w³aœnie powodzie zatorowe). Wariantowo mo¿na i nale¿y rozpatrywaæ sposób
przebudowy ujœcia. W tym celu prowadzone s¹ obecnie badania modelowe. Analizowany jest równie¿ wariant utrzymania obecnej d³ugoœci kierownic i sta³ej pracy pog³êbiarki. Wszystkie te warianty bêd¹ poddane ocenie w ramach
procedury decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach.
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Propozycje wariantowego podejœcia do wybranych dzia³añ
Zaproponowano nastêpuj¹ce wariantowe podejœcie do dzia³añ technicznych:
• poprzez odpowiedni sposób zagospodarowania zlewni, który mo¿e korzystnie wp³ywaæ na przep³ywy ni¿ówkowe, jakoœæ œrodowiska, poprawê bilansu wodnego, przyczyniaj¹c siê równie¿ do ³agodzenia fali powodziowej;
• maksymalne ograniczenie budowy nowych wa³ów, które w sposób niekorzystny mog¹ wp³ywaæ na œrodowisko
przyrodnicze, oraz rozwa¿enie likwidacji wa³ów, tam gdzie chroni¹ one tereny niezamieszka³e o niskiej wartoœci
ekonomicznej;
• sposób prowadzenia robót utrzymaniowych maksymalnie ograniczaj¹cy wp³yw na ³achy i wyspy tworz¹ce siê w
nurcie i ujœciu Wis³y.

11. Napotkane trudnoœci w Prognozowaniu
Trudnoœci w Prognozowaniu oddzia³ywañ dotycz¹ przede wszystkim niepewnoœci w rozpoznawaniu zagro¿eñ
powodziowych oraz planowanych dzia³añ, które maj¹ im przeciwdzia³aæ. B³êdy w prognozowaniu mog¹ siê nastêpnie przek³adaæ na b³êdne decyzje i w przypadku „twardych” dzia³añ hydrotechnicznych niekorzystnie przekszta³caæ
œrodowisko, nie osi¹gaj¹c za³o¿onego efektu poprawy ochrony przeciwpowodziowej. Dlatego wykonawcy Prognozy
uznali za konieczne wskazanie na szereg obszarów koncentracji problemów oraz w konsekwencji koniecznoœæ prowadzenia badañ wybranych obszarów, które nazwano obszarami problemowymi. Warto dodaæ, ¿e w czasie przygotowania Prognozy zaistnia³a powódŸ sztormowa, o skali wczeœniej niespotykanej, która wskaza³a na kolejny obszar
problemowy: system rzeki Szkarpawa i Tuga.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e zadania zaplanowane do 2015 roku, nie wprowadzaj¹ nowych rozwi¹zañ i koncentruj¹ siê na odbudowie istniej¹cego, wypróbowanego systemu przeciwpowodziowej w najbardziej newralgicznych miejscach, dlatego nie wymagaj¹ prowadzenia dodatkowych badañ. Wyj¹tek stanowi zadanie polegaj¹ce na
przebudowie ujœcia Wis³y, dla którego prowadzone s¹ obecnie badania modelowe.
Trudnoœci w prognozowaniu koncentruj¹ siê szczególnie w ujœciu Wis³y Przekop, gdzie sukcesywnie wyd³u¿ane s¹ kierownice, ograniczaj¹ce wyp³ycanie siê ujœcia i umo¿liwiaj¹ce odprowadzenie lodów sp³ywaj¹cych rzek¹.
Regulacjê Wis³y za pomoc¹ falochronów (zwanych kierownicami) rozpoczêto ju¿ 2 lata po wykonaniu Przekopu
Wis³y i kontynuuje siê do chwili obecnej. Po wykonaniu Przekopu w 1985 roku u wylotu rzeki natychmiast zaczê³a
tworzyæ siê forma akumulacyjna, zwana sto¿kiem usypowym. Czynnikiem decyduj¹cym o tempie narastania sto¿ka
by³y i s¹ iloœci osadów przenoszonych przez rzekê. Punktem wyjœcia zarówno do zrozumienia tych procesów, jaki
i oceny skutecznoœci dotychczas wybudowanych konstrukcji mog¹ byæ analizy batymetrii ujœcia z wielolecia. Pracê
tak¹ wykonano w 2005 roku, wynika z niej, ¿e odk³adany przez Wis³ê materia³ spowodowa³, ¿e ju¿ w pierwszym
pó³roczu „pracy” ujœcia kubatura powsta³ego sto¿ka wynosi³a 13 mln m3. Do koñca 2002 roku w rejonie ujœcia
od³o¿y³o siê w sumie oko³o 126 mln m3 osadów. Na przestrzeni ponad 100-letnich prac stwierdzono, ¿e jedynym
uzasadnionym rozwi¹zaniem by³a budowa, a nastêpnie stopniowe wyd³u¿anie falochronów.
W trakcie prac nad niniejsz¹ Prognoz¹ prowadzono badania modelowe, które maj¹ na celu ustalenie optymalnych parametrów kierownic z punktu widzenia zachowania dro¿noœci ujœcia dla pracy lodo³amaczy i zachowania
mo¿liwoœci formowania siê ³ach po zewnêtrznej stronie kierownic. Trzeba jednak podkreœliæ, ¿e prognozowanie skutków budowy kierownic obarczone jest du¿ym b³êdem. Zjawiska zachodz¹ce w ujœciu rzeki podlegaj¹ wp³ywom
dwóch ¿ywio³ów: morza i du¿ej rzeki, co powoduje ogromne trudnoœci w opisie matematycznym procesów zachodz¹cych w ujœciu Wis³y.
Cenne ³achy, które pojawiaj¹ siê w najwy¿szych punktach sto¿ka s¹ zjawiskami efemerycznymi, co oznacza,
¿e w zale¿noœci od stanów wód, zjawisk powodziowych (po ka¿dym wiêkszym sztormie i powodzi ³achy s¹ rozmywane) oraz sytuacji batymetrycznej ujœcia Wis³y, pojawiaj¹ siê one w d³u¿szych lub krótszych odstêpach czasu. Dlatego
tak trudne jest uchwycenie przybli¿onej powierzchni tych ³ach oraz prognozowanie jak zachowaj¹ siê one w czasie
przebudowy ujœcia, poniewa¿ dzia³ania techniczne stanowi¹ tylko czêœæ czynników, które mog¹ wp³ywaæ na ich formowanie siê.

12 . Aspekty spo³eczne
Ochrona przed powodzi¹ jest kluczowym zagadnieniem ze spo³ecznego punktu widzenia. Dlatego w ramach
„Programu ¯u³awskiego”, przygotowano szereg dzia³añ, maj¹cych na celu dotarcie z informacj¹ od szerokiego grona
mieszkañców, przygotowano harmonogram konsultacji spo³ecznych, uwzglêdniaj¹cych opracowanie materia³ów
informacyjnych, przygotowanie ankiet i organizacjê spotkañ otwartych dla spo³eczeñstwa.
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Konsultacje spo³eczne zaplanowano zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony œrodowiska i ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko. Ze wzglêdu na znaczny zasiêg przestrzenny Programu oraz du¿¹ iloœæ osób potencjalnie
zainteresowanych uczestnictwem w konsultacjach przyjêto rozszerzon¹ wersjê, w stosunku do tego, co jest wymagane polskim prawem.
Wykonawca Prognozy opracowa³ stosowne prezentacje multimedialne i inne materia³y informacyjne (w tym
ankiety umo¿liwiaj¹ce informacjê zwrotn¹). Zosta³y równie¿ przygotowane i przekazane do mediów odpowiednie
informacje o przebiegu prac w formie informacji prasowych.
W proces konsultacji zaanga¿owany by³ Zespó³ Konsultacyjny Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030”, powo³any przez Dyrektora RZGW w Gdañsku, którego kolejne posiedzenie, poœwiêcone wyra¿eniu opinii o projekcie Programu wraz z Prognoz¹, odby³o siê 19 listopada 2009 roku.
W dniu 5 listopada, tj. w przeddzieñ rozpoczynaj¹cych siê konsultacji spo³ecznych odby³a siê konferencja prasowa, której efektem by³a informacja w g³ównym wydaniu Panoramy TVP3 Gdañsk oraz artyku³y w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Ba³tyckim i stronach internetowych.
Od 6 listopada oba dokumenty zosta³y upublicznione na stronach internetowych RZGW (www.rzgw.gda.pl) i KZGW
(www.kzgw.gov. pl) oraz wy³o¿one do wgl¹du w Regionalnym Zarz¹dzie Gospodarki Wodnej w Gdañsku ul. Rogaczewskiego
9/19 (sala 229 w pn., wt., czw., pt. 8.00-15.00, œr. 8.00-18.00) i w Biurze Regionalnym Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w Elbl¹gu, ul. Czerwonego Krzy¿a 2-6 (sala 102 pn.-pt. 9.00-15.00).
W celu zebrania opinii spo³eczeñstwa przygotowano ankiety, które by³y dostêpne na stronach internetowych
oraz w siedzibach starostw; zosta³y zorganizowane dwa spotkania otwarte dla spo³eczeñstwa: w Elbl¹gu w dniu 16
listopada o godzinie 14.00 w Centrum Kultury i Wspó³pracy Miêdzynarodowej „Œwiatowid” (Plac Jagielloñczyka 1,
sala kinowa) oraz w Gdañsku w dniu 23 listopada w Regionalnym Zarz¹dzie Gospodarki Wodnej w Gdañsku (ul. Rogaczewskiego 9/19, sala 312), godzina 14.00.
Celem spotkañ by³a prezentacja projektu „Programu ¯u³awskiego” oraz wniosków i rekomendacji strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, a tak¿e dyskusja nad wymienionymi dokumentami z mo¿liwoœci¹ sk³adania
uwag i wniosków.
Szczegó³owe sprawozdanie z procesu konsultacji spo³ecznych zamieszczono w oddzielnym zeszycie pt. „Sprawozdanie z konsultacji spo³ecznych prowadzonych w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw - do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)”.

13. Zalecenia monitoringowe i wskaŸniki
Zalecenia monitoringowe
Niektóre zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, planowane do realizacji do roku 2015 zlokalizowane s¹ w obrêbie obszarów chronionych, w tym dwóch rezerwatów i 6 obszarów Natura 2000. Z tego wzglêdu zaleca siê przeprowadzenie badañ monitoringowych fauny i siedlisk, aby umo¿liwiæ w³aœciw¹ ocenê oddzia³ywania
wybranych zadañ na przedmiot i cele ochrony obszarów Natura 2000.
Dla zadania polegaj¹cego na przebudowie ujœcia Wis³y winno siê przeprowadziæ badania monitoringowe obejmuj¹ce okres lêgowy i zimowy tak¿e migracje wiosenne i jesienne oraz inwentaryzacjê przyrodnicz¹ siedlisk, które
umo¿liwi¹ ocenê na etapie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko oraz wykonaæ. Jest to zbie¿ne ze stanowiskiem
Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Gdañsku uzgadniaj¹cym zakres raportu (postanowienie z dnia 24
wrzeœnia 2009 roku znak: RDOŒ-22-WOO.6670/23-3/09/KP/AT). Zaleca siê równie¿ przeprowadzenie analizy przekszta³cenia koryta rzeki (m.in. zanik piaszczystych ³ach w wynik zmiany nurtu, miejsc cennych dla ptaków i fok).
Dla zadañ polegaj¹cych na odbudowie wa³ów rzeki Wis³y oraz ostróg na Wiœle, zaleca siê przeprowadzenie
inwentaryzacji przyrodniczej w miejscach planowanych robót i zaplecza budowy (jeœli bêdzie zlokalizowane w obrêbie obszaru chronionego) oraz monitoring ptaków lêgowych, zimuj¹cych i migruj¹cych.
Dla zadañ zlokalizowanych w obrêbie obszarów Natura 2000 i rezerwatu Jeziora Dru¿no nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu fauny i/lub siedlisk, poniewa¿ jest to obszar posiadaj¹cy wieloletnio dokumentacjê przyrodnicz¹.
Zaleca siê jednak lepsze rozpoznanie hydrologicznych zjawisk wystêpuj¹cych w zlewni rzeki Elbl¹g/Dzierzgoñ poprzez
wyposa¿enie rzek: Kumiela, Babica, Bierutówka, W¹ska, Dzierzgoñ, Tyna, Balewka i Elbl¹g w wodowskazy pomiarowe.

WskaŸniki
W Prognozie wskazano koniecznoœæ monitorowania stanu ekologicznego wód wed³ug kryteriów biologicznych na podstawie danych WIOŒ, wskazuj¹c jednoczeœnie, ¿e obecnie monitoring dostosowywany jest do wymogów
unijnych i podejmowane s¹ pierwsze próby oceny ekologicznej wód.

165

Streszczenie „Programu ¯u³awskiego – 2030”

Proponuje siê nastêpuj¹ce wskaŸniki oceny wp³ywu realizacji „Programu ¯u³awskiego” na œrodowisko:
• stan morfologiczny koryt rzecznych – d³ugoœæ badanych rzek w poszczególnych klasach,
• liczba gatunków i siedlisk objêtych monitoringiem przyrodniczym na obszarze ¯u³aw w zwi¹zku z realizacj¹ „Programu ¯u³awskiego”,
• liczba mieszkañców, w tym pracowników administracji, przeszkolonych w zakresie problematyki zagro¿enia powodziowego i metod przeciwdzia³ania powodziom oraz ograniczania ich skutków,
• liczba punktów (stacji, posterunków) monitoringu hydro-meteorologicznego w których nast¹pi³o zwiêkszenie zakresu prowadzonych pomiarów,
• liczba punktów (stacji, posterunków) monitoringu hydro-meteorologicznego w których nast¹pi³a wymiana i/lub
modernizacja urz¹dzeñ pomiarowych.
W niniejszej Prognozie przytoczono wybrane informacje o stanie ekologicznym wód opublikowane przez
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Œrodowiska, ale s¹ to dane wybiórcze, poddawane obecnie weryfikacji. Wskazano na problem z ocen¹ wp³ywu „Programu ¯u³awskiego” na jakoœæ wód, poniewa¿ miejsca poboru próbek zosta³y
zmienione w 2007 roku, a nastêpnie zmieniono w 2008 roku kryteria oceny (zgodnie z RDW) – dotychczasowe ci¹gi
pomiarowe jakoœci wód nie bêd¹ miarodajne przy analizie jakoœci wód w kolejnych latach realizacji zadañ „Programu
¯u³awskiego”.

14. Najistotniejsze wnioski
W wyniku przeprowadzonych analiz œrodowiskowych mo¿na stwierdziæ, ¿e:
• Dekapitalizacja infrastruktury przeciwpowodziowej ¯u³aw, w powi¹zaniu ze zmianami klimatycznymi i ekstremalnymi zjawiskami hydrologiczno-meteorologicznymi jest przyczyn¹ pog³êbiania siê zagro¿eñ powodziowych
obszaru zamieszka³ego przez oko³o æwieræ miliona mieszkañców, zagospodarowanego mieniem wysokiej wartoœci o bogatych zasobach dziedzictwa kulturowego, oraz unikalnych zasobach przyrody i krajobrazu.
• Odbudowa i modernizacja kluczowych elementów infrastruktury przeciwpowodziowej jest koniecznym warunkiem powstrzymania procesów degradacji spo³ecznej i gospodarczej tego szczególnego subregionu oraz zapocz¹tkowania d³ugotrwa³ego procesu równowa¿enia rozwoju.
• „Program ¯u³awski” jest zgodny z postanowieniami:
– dokumentów nadrzêdnych dotycz¹cych ochrony œrodowiska (m.in. Polityki Ekologicznej Pañstwa na lata
2009–2012 z perspektyw¹ do roku 2016 oraz wojewódzkich programów ochrony œrodowiska: pomorskiego i
warmiñsko-mazurskiego);
– planów zagospodarowania przestrzennego województw: pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego;
– dokumentów Unii Europejskiej w zakresie ochrony przed powodzi¹, w tym tzw. Dyrektywy Powodziowej.
• „Program ¯u³awski” przyczyni siê do zdecydowanej poprawy os³ony przeciwpowodziowej ¯u³aw, przez realizacjê najpilniejszych zadañ z zakresu ochrony przed powodzi¹ wa¿nych oœrodków miejskich, jak Elbl¹g i Gdañsk
oraz obszarów wiejskich.
Realizacja I etapu Programu w sposób zdecydowany ogranicza ryzyka zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ wyst¹pienia
katastrofalnej powodzi na ¯u³awach.
• W I etapie wykonane zostan¹ zadania ograniczaj¹ce zagro¿enia od ¿u³awskiego odcinka Wis³y (ostrogi, wa³y przeciwpowodziowe i przebudowa ujœcia Wis³y), które chroni¹ przed zagro¿eniami o skali regionalnej. W dalszej kolejnoœci
wykonane zostan¹ zadania ograniczaj¹ce zagro¿enia od: Gdañskiego Wêz³a Wodnego (koryto Mot³awy i Kana³u
Raduni), od strony Zalewu Wiœlanego (rzeka Elbl¹g i rzeka Tuga), Jeziora Dru¿no (wa³y czo³owe jeziora, cieki
uchodz¹ce do jeziora) – chroni¹ce przed zagro¿eniem o skali ponadlokalnej. Ochrona wewnêtrznego terytorium
¯u³aw poprawi siê w wyniku modernizacji stacji pomp zwiêkszaj¹c ochronê przed zagro¿eniem o skali lokalnej.
• „Program ¯u³awski” w obrêbie którego wystêpuje szereg obszarów cennych przyrodniczo wysokiej rangi (rezerwaty,
obszary Natura 2000) przyczyni siê do ograniczenia ryzyka wyst¹pienia katastrofy ekologicznej – ska¿enia wód i gleby w wyniku mo¿liwego zalania takich obiektów po³o¿onych na ¯u³awach jak: Rafineria Grupy Lotos w Gdañsku,
oczyszczalnie œcieków w Gdañsku i Elbl¹gu, G³ówny Punkt Zasilania „Gdañsk-B³onia”, ha³da fosfogipsów itp.
• Na poziomie oceny strategicznej nie stwierdzono znacz¹cego negatywnego wp³ywu planowanych dzia³añ na integralnoœæ obszarów Natura 2000. W celu ograniczenia potencjalnego negatywnego wp³ywu na te obszary procesu realizacji, sformu³owano zalecenie odnoœnie terminów i sposobów prowadzenia prac, które winny byæ uwzglêdnione na etapie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, oraz przedstawiono propozycjê monitoringu
przyrodniczego maj¹cego na celu dobre rozpoznanie siedlisk i gatunków chronionych na etapie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach. Zaproponowano równie¿ sposób grupowania zadañ planowanych do realizacji do

166

Streszczenie „Programu ¯u³awskiego – 2030”

2015 roku, które winny mieæ opracowany wspólny raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko ze wzglêdu na mo¿liwoœæ wyst¹pienia skumulowanego oddzia³ywania etapu budowy.
• Rejon planowanej przebudowy ujœcia Wis³y i zwi¹zana z tym ingerencja w siedlisko chronione wydmy bia³ej uznano za obszar, dla którego brak danych oraz trudnoœci w modelowaniu i prognozowaniu oddzia³ywañ uniemo¿liwiaj¹ na obecnym etapie przygotowania tego zadania ocenê stopnia wp³ywu na obszar Natura 2000. Stosuj¹c
jednak zasadê przezornoœci wskazano na brak racjonalnych alternatyw dla tego zadania oraz nadrzêdny interes
publiczny oraz zaproponowano ewentualny typ dzia³añ kompensacyjnych.
• Realizacja Programu przyczyni siê do ochrony dziedzictwa kulturowego, chroni¹c przed zalaniem wielu cennych
obiektów wpisanych do rejestru zabytków, w tym objêtych ochron¹ UNESCO – Zamek Krzy¿acki w Malborku, zabytkowe starówki Gdañska i Elbl¹ga.
• Brak realizacji „Programu ¯u³awskiego” stopniowo zwiêksza ryzyko zwi¹zane ze skutkami katastrofalnej powodzi,
która przy niesprzyjaj¹cych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych mog³aby mieæ regionalny zasiêg, zagra¿aj¹c dziesi¹tkom tysiêcy osób, skutkuj¹c szkodami w œrodowisku o charakterze katastrofy ekologicznej oraz ogromnymi stratami materialnymi, gospodarczymi i spo³ecznymi.
• Projekt „Programu ¯u³awskiego” wraz z innymi realizowanymi programami i przedsiêwziêciami z zakresu ochrony wód, ochrony ekosystemów od wody zale¿nych, turystyki kwalifikowanej oraz dziedzictwa kulturowego i rekreacji jest istotnym czynnikiem zapocz¹tkowuj¹cym proces d³ugotrwa³ego równowa¿enia rozwoju tego unikalnego obszaru.
• Wa¿nym elementem Programu jest prowadzenie badañ w I etapie, umo¿liwiaj¹cych prawid³owe wdra¿anie Dyrektywy Powodziowej. W Prognozie okreœlono obszary problemowe ochrony przed powodzi¹, które bêd¹ wymaga³y podjêcia takich badañ.
Zaleca siê nastêpuj¹ce zmiany w projekcie „Programu ¯u³awskiego” maj¹ce na celu zwiêkszenie spójnoœci z
Dyrektyw¹ Powodziow¹ i ochron¹ œrodowiska:
• zmianê hierarchii celów, zgodnie z Dyrektyw¹ Powodziow¹, eksponuj¹c¹ dzia³ania nietechniczne, w tym
dzia³ania rewitalizacyjne oraz zaanga¿owanie lokalnej spo³ecznoœci;
• uwzglêdnienie w dzia³aniach obszarów problemowych zidentyfikowanych w niniejszej Prognozie.
Podsumowuj¹c, realizacja Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030
(z uwzglêdnieniem etapu 2015)”, z wykorzystaniem zaleceñ zawartych w niniejszej Prognozie, bêdzie pozytywnie
wp³ywaæ na warunki ¿ycia i bezpieczeñstwo ludzi, œrodowisko i dziedzictwo kulturowe oraz bêdzie stanowiæ impuls do
d³ugotrwa³ego procesu równowa¿enia rozwoju ¯u³aw. Prognozowane niekorzystne oddzia³ywania dotycz¹ce etapu realizacji bêd¹ mieæ lokalny zasiêg i mog¹ byæ w znacznym stopniu ³agodzone poprzez sposób prowadzenia robót oraz
dostosowanie harmonogramu prac do warunków przyrodniczych.
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Zgodnie z zapisami „Ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko” (zwanej dalej
Ustawy OOŒ):
Art. 55
1. Organ opracowuj¹cy projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, bierze pod uwagê ustalenia zawarte
w prognozie oddzia³ywania na œrodowisko, opinie organów, o których mowa w art. 57 i 58, oraz rozpatruje uwagi
i wnioski zg³oszone w zwi¹zku z udzia³em spo³eczeñstwa.
2. Projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, nie mo¿e zostaæ przyjêty, o ile nie zachodz¹ przes³anki,
o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, je¿eli ze strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko wynika, ¿e mo¿e on znacz¹co negatywnie oddzia³ywaæ na obszar Natura 2000.
3. Do przyjêtego dokumentu za³¹cza siê pisemne podsumowanie zawieraj¹ce uzasadnienie wyboru przyjêtego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi¹zañ alternatywnych, a tak¿e informacjê, w jaki sposób zosta³y
wziête pod uwagê i w jakim zakresie zosta³y uwzglêdnione:
1) ustalenia zawarte w prognozie oddzia³ywania na œrodowisko;
2) opinie w³aœciwych organów, o których mowa w art. 57 i 58;
3) zg³oszone uwagi i wnioski;
4) wyniki postêpowania dotycz¹cego transgranicznego oddzia³ywania na œrodowisko, je¿eli zosta³o przeprowadzone;
5) propozycje dotycz¹ce metod i czêstotliwoœci przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowieñ
dokumentu.
4. Organ opracowuj¹cy projekt dokumentu przekazuje przyjêty dokument wraz z podsumowaniem, o którym
mowa w ust. 3, w³aœciwym organom, o których mowa w art. 57 i 58.
5. Organ opracowuj¹cy projekt dokumentu jest obowi¹zany prowadziæ monitoring skutków realizacji postanowieñ przyjêtego dokumentu w zakresie oddzia³ywania na œrodowisko, zgodnie z czêstotliwoœci¹ i metodami,
o których mowa w ust. 3 pkt 5.
W zwi¹zku z powy¿szym RZGW w Gdañsku, jako organ opracowuj¹cy (z upowa¿nienia Prezesa KZGW) projekt Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu
2015)” zwanego „Programem ¯u³awskim – 2030” przedstawia podsumowanie procedury jego zatwierdzenia.

1.

Uzasadnienie wyboru przyjêtego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych
rozwi¹zañ alternatywnych

Kszta³t „Programu ¯u³awskiego – 2030” jest efektem wieloletniego procesu diagnozowania i programowania
poprawy bezpieczeñstwa powodziowego, opartego na ekspertyzach i opracowaniach, przygotowywanych w ci¹gu
minionej dekady.
Pierwszy poziom rozwa¿añ alternatywnych dotyczy³ celu g³ównego Programu
Po analizie mo¿na przyj¹æ, ¿e dla okreœlonego celu g³ównego nie ma racjonalnych alternatyw, ze wzglêdu na
charakter obszaru ¯u³aw Wiœlanych, wyj¹tkowego na terenie Polski, zarówno ze wzglêdu na warunki naturalne, jak
i prowadzon¹ tu od kilkuset lat dzia³alnoœæ cz³owieka. Warunki te stanowi¹ unikatowy system przyrodniczo-techniczny, którego funkcjonowanie zale¿ne jest od utrzymywanej przez ludzi infrastruktury przeciwpowodziowej, chroni¹cej przed zalaniem teren depresyjny lub po³o¿ony na wysokoœciach bliskich poziomowi wody w Wiœle i morzu.
Historia konstruowania infrastruktury przeciwpowodziowej na ¯u³awach, w formie polderów przeciwpowodziowych z sieci¹: obwa³owañ, kana³ów, rowów, wa³ów oraz pompowni, siêga dzia³añ prowadzonych od po³owy
XIII wieku przez Zakon Krzy¿acki, a do jej rozwoju technicznego przyczynili siê zasiedlaj¹cy te tereny od po³owy
XVI wieku osadnicy olenderscy. Najwy¿szy poziom techniczny infrastruktura przeciwpowodziowa uzyska³a w XIX
oraz XX wieku.
Cel i cele szczegó³owe Programu oraz przypisane im dzia³ania wynikaj¹ z wieloletniego analizowania zjawisk
powodziowych wystêpuj¹cych na terenie ¯u³aw, zmian w sposobie zagospodarowania zlewni oraz stanu istniej¹cej
infrastruktury przeciwpowodziowej, których wyrazem by³o opracowanie szeregu programów i koncepcji, które nie
zosta³y jednak zrealizowane ze wzglêdów finansowych.
Nale¿y podkreœliæ, ¿e cel g³ówny Programu jest w pe³ni zgodny z celem dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim (Dyrek-
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tywa Powodziowa). Celem Dyrektywy Powodziowej, która stanowi uzupe³nienie przepisów Ramowej Dyrektywy
Wodnej w zakresie obejmuj¹cym problematykê powodzi, jest ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie nastêpstw powodzi w pañstwach Unii Europejskiej, a tak¿e stworzenie mechanizmów umo¿liwiaj¹cych w³aœciwe
zarz¹dzanie ryzykiem, jakie mo¿e powodowaæ powódŸ dla zdrowia ludzi, œrodowiska, dzia³alnoœci gospodarczej
i dziedzictwa kulturowego. Ponadto, dyrektywa nak³ada na pañstwa cz³onkowskie obowi¹zek opracowania szeregu
dokumentów: wstêpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagro¿enia powodziowego, map ryzyka powodziowego
i – opracowanych na podstawie powy¿szych – planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym.
Natomiast podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym gospodarowanie wodami w Polsce jest ustawa z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019) wraz z póŸniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi. Ustawa okreœla, miêdzy innymi, kompetencje i obowi¹zki organów odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami. Jednoczeœnie ustawa wskazuje, ¿e ochrona przed powodzi¹ oraz susz¹ jest zadaniem organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej.
W zwi¹zku z powy¿szym cel g³ówny Programu zosta³ sformu³owany prawid³owo, jest w pe³ni uzasadniony
i konieczny do realizacji. Innymi s³owy, dla celu g³ównego Programu, jakim jest „Zwiêkszenie skutecznoœci ochrony
przeciwpowodziowej stymuluj¹cej wzrost potencja³u dla zrównowa¿onego rozwoju ¯u³aw”, niemo¿liwe by³o okreœlenie alternatywy. Nie mo¿na bowiem rozpatrywaæ alternatywnej realizacji celu i zasiêgu geograficznego Programu,
z uwagi na to, ¿e ochrona przeciwpowodziowa dotyczy obszaru istniej¹cego, przekszta³conego i zamieszkiwanego
przez cz³owieka od kilkuset lat a zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej tego terenu jest ustawowym zadaniem
administracji publicznej.
Drugi poziom rozwa¿añ alternatywnych dotyczy³ metod realizacji ww. celu. Analizê rozwa¿anych wariantów
przedstawiono poni¿ej.
Fundamentem „Programu ¯u³awskiego – 2030” s¹ opracowane na prze³omie XX i XXI wieku kompleksowe
programy (oddzielnie opracowane dla ¯u³aw Gdañskich i Wiœlanych i oddzielnie dla ¯u³aw Elbl¹skich) wychodz¹ce
od analizy stanu istniej¹cego zagro¿eñ powodziowych i zabezpieczeñ przeciwpowodziowych oraz uwzglêdniaj¹ce
charakterystykê i u¿ytkowanie doliny i delty Wis³y:
• „Kompleksowy regionalny program ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wis³y (¯u³awy Gdañskie i ¯u³awy
Wielkie) od ujœcia do km rzeki 845+000”, opracowane pod kierownictwem merytorycznym dr in¿. Kazimierza
Cebulaka, Arcadis Wroc³aw 1999r.
• „Kompleksowy regionalny Program ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw Elbl¹skich i nizinno-depresyjnej czêœci
Elbl¹ga” pod kierownictwem dr in¿. Tadeusza Liziñskiego, Instytut Melioracji i U¿ytków Zielonych w Falentach,
Elbl¹g 2001.
Przytoczne wy¿ej programy identyfikowa³y konieczne do wykonania prace, dostosowane do zró¿nicowanej
specyfiki zagro¿eñ przeciwpowodziowych ¯u³aw, identyfikowa³y miêdzy innymi pola niewiedzy i konieczne badania, uwzglêdnia³y równie¿ zarz¹dzanie ryzykiem powodziowym i dzia³ania „miêkkie” (m. in. koniecznoœæ anga¿owania spo³eczeñstwa). Programy te, nie zosta³y jednak zrealizowane, ze wzglêdu na brak œrodków finansowych.
Kolejnym wa¿nym etapem przybli¿aj¹cym do ostatecznego kszta³tu „Programu ¯u³awskiego - 2030” by³ program
dwóch samorz¹dów: Województwa Pomorskiego i Warmiñsko-Mazurskiego – „Program dla ¯u³aw” (luty 2005r.),
s³u¿¹cy realizacji celów Narodowego Planu Rozwoju 2007 – 2013, który zosta³ oparty na wczeœniejszych opracowaniach i dokumentach. Program odnosi³ siê do najwa¿niejszych sfer funkcjonowania ¯u³aw: spo³ecznej, gospodarczej
i przyrodniczej, zale¿nych, jak nigdzie indziej w kraju, od skutecznej os³ony przeciwpowodziowej. Program, mimo
zaanga¿owania samorz¹dów wojewódzkich i kompleksowego charakteru nie zosta³ zrealizowany równie¿ ze wzglêdu na brak œrodków finansowych.
Ze wzglêdu na ci¹gle narastaj¹ce zagro¿enie powodziowe na ¯u³awach i koniecznoœæ pilnej realizacji zadañ
usprawniaj¹cych funkcjonowanie istniej¹cego systemu, uwzglêdniaj¹cych konkluzje przytoczonych programów,
powsta³a, w 2008 roku Koncepcja Programowo-Przestrzenna, „Kompleksowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego ¯u³aw” opracowana przez konsorcjum firm: MGGP S.A., DHI Polska Sp. z o.o., DHI A.S. oraz INW-EKO
CONSULT. G³ównym za³o¿eniem Koncepcji by³o okreœlenie zakresu niezbêdnych dzia³añ inwestycyjnych koniecznych do zabezpieczenia przed zagro¿eniami powodziowymi terytorium ¯u³aw Wiœlanych.
Zakres opracowania obejmowa³:
• Analizê aktualnych zagro¿eñ powodziowych,
• Analizê istniej¹cego systemu ochrony przeciwpowodziowej,
• Koncepcjê docelowego systemu ochrony przeciwpowodziowej,
• Okreœlenie zakresu niezbêdnych zadañ inwestycyjnych wraz z okreœleniem priorytetów w tym zakresie,
• Okreœlenie skutków zaniechania dzia³añ inwestycyjnych,
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• Wskazanie zakresu zadañ inwestycyjnych, które mog¹ byæ dofinansowane ze œrodków Funduszu Spójnoœci na lata
2007-2013,
• Wskazanie potencjalnych Ÿróde³ dofinansowania pozosta³ych zadañ inwestycyjnych.
Poniewa¿ w Koncepcji analizowano ponad 200 zadañ konieczne by³o okreœlenie metodyk i kryteriów oceny
poszczególnych zadañ. Wykorzystano metodykê opart¹ na ocenie zadañ pod k¹tem wybranych kryteriów oraz kalkulacji oceny ogólnej. Na podstawie analizy grup priorytetowych dokonano selekcji zadañ, które mo¿na bêdzie obj¹æ
wnioskiem o dofinansowanie ze œrodków Funduszu Spójnoœci.
Wszystkie zadania objête Koncepcj¹ zosta³y ocenione pod k¹tem dziewiêciu kryteriów natury technicznej, jak
i prawno-inwestycyjnej: zasiêg oddzia³ywania, zaludnienie na terenach zagro¿onych, prawdopodobieñstwo powodzi, lokalizacja wzglêdem ¯u³aw, efektywnoœæ, przygotowanie inwestycji, wykup gruntu, zgodnoœæ z celami PO „Infrastruktura i Œrodowisko” oraz zagro¿enia œrodowiskowe.
Wytypowane zadania poddano weryfikacji w Koreferacie do Koncepcji Programowo-Przestrzennej wykonanej przez firmê Proeko CDM Sp. z o.o. Autorzy koreferatu zarekomendowali odmienn¹ drogê selekcji zadañ. Dla potrzeb analizy poszczególnych zadañ inwestycyjnych ujêtych w Koncepcji przyjêto nastêpuj¹ce za³o¿enia:
• Zakresem planowanego przedsiêwziêcia objêto wy³¹cznie zadania, które znajduj¹ siê na terenie ¯u³aw Wiœlanych, subregionu Dolnej Wis³y, ograniczonego warstwic¹ 10 m npm, bez wzglêdu na to czy pe³ni¹ funkcje rolnicze czy te¿ stanowi¹ czêœæ obszarów miejskich,
• Bezwzglêdny priorytet przyznano wa³om przeciwpowodziowym, które s¹ podstawowym elementem biernej
ochrony przeciwpowodziowej,
• W ramach czynnej ochrony przeciwpowodziowej najwa¿niejsze przedsiêwziêcie stanowi lodo³amanie na Wiœle.
Z uwagi jednak na brak strategicznych wytycznych dotycz¹cych œwiadczenia us³ugi lodo³amania w skali kraju
(utrzymywanie lodo³amaczy wraz z za³ogami przez RZGW – wykonywanie us³ugi si³ami w³asnymi, czy te¿ zlecenie us³ugi na zewn¹trz) nie zakwalifikowano tego zadania do realizacji w ramach obecnej perspektywy finansowej,
• W ramach dostêpnych œrodków technicznych bardzo wa¿n¹ rolê na ¯u³awach sprawuj¹ stacje pomp. Pe³ni¹ one
rolê podwójn¹: regulacji stosunków wodnych w glebie dla potrzeb rolnictwa oraz ochrony przeciwpowodziowej
polderu. Stanowi¹ one najwa¿niejszy element ochrony przeciwpowodziowej wewn¹trz polderu,
• Stan kana³ów polderowych jest wa¿ny, ale przy sprawnie dzia³aj¹cych pompowniach ma on znaczenie drugorzêdne,
• Podstawowym przeznaczeniem ostróg na Wiœle jest koncentracja nurtu dla potrzeb ¿eglugi. Tym niemniej czêœæ
z nich pe³ni podwójn¹ rolê stanowi¹c równoczeœnie ochronê stopy wa³u. W zwi¹zku z powy¿szym wybrane ostrogi
winny zostaæ odbudowane w ramach œrodków finansowych projektu Kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw Wiœlanych.
Ostateczny kszta³t Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030”
ustalono wiêc w wyniku wieloetapowego wariantowania. Wariantowo rozwa¿ano zarówno katalog wskazanych
wczeœniej dzia³añ, które winne byæ zawarte w Programie, jak równie¿ cele szczegó³owe oraz ich hierarchiê. Analizowano dwa podstawowe warianty:
Wariant „zidentyfikowanych potrzeb”
Wariant ten uwzglêdnia listê ponad 200 zadañ inwestycyjnych z zakresu ochrony przed powodzi¹. Poszczególni
administratorzy cieków i urz¹dzeñ wodnych, na obszarze objêtym Programem, dokonali identyfikacji przeciwpowodziowych zadañ ochronnych w aspekcie oceny stanu technicznego istniej¹cych urz¹dzeñ, analizy zdarzeñ powodziowych z przesz³oœci oraz potrzeb inwestycyjnych wykazanych we wczeœniejszych opracowaniach.
W oparciu o przyjête kryteria i wskaŸniki Koncepcja Programowo – Przestrzenna opracowana w 2008 roku
wskaza³a hierarchiê i warunki realizacji zadañ inwestycyjnych dla obszaru ¯u³aw Wiœlanych. Do ustalania hierarchii
zadañ wykorzystano analizê wielokryterialn¹, która wskaza³a ich stopieñ wa¿noœci w realizacji koniecznych do wykonania zadañ inwestycyjnych w ochronie przeciwpowodziowej tego obszaru. Dokonano tak¿e oszacowania wartoœci
realizacji poszczególnych zadañ, co pozwoli³o na wstêpne okreœlenie kosztów realizacji „Programu ¯u³awskiego –
2030” w uk³adzie g³ównych obszarów problemowych. Wariant ten przewidywa³ realizacjê Programu tylko w uk³adzie
tych zg³oszonych zadañ, co w d³u¿szej perspektywie nie gwarantowa³o osi¹gniêcia w 2030 roku kompleksowej
ochrony przed powodzi¹ tego obszaru, ze wzglêdu na to, ¿e w przedstawionym katalogu zadañ nie by³y ujête wszystkie
obiekty s³u¿¹ce ochronie przeciwpowodziowej, a nastêpuj¹ca w tak d³ugim okresie czasu ich dekapitalizacja musi
mieæ wp³yw na stopieñ bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego.
W przypadku przyjêcia takiego wariantu Programu, w perspektywie jego realizacji do roku 2030, nie by³oby
mo¿liwe uwzglêdnienie zachodz¹cych w czasie zmian, które mia³yby zdecydowany wp³yw na ochronê przeciwpowodziow¹.
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Wariant „ekspercki”
Wariant wypracowany przez Zespó³ Konsultantów sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli administratorów cieków
i urz¹dzeñ wodnych, z obszaru objêtego Programem, oraz ekspertów w dziedzinie gospodarki wodnej, planowania
przestrzennego i ochrony przyrody. W wariancie tym w oparciu o stosowane obecnie narzêdzia, w tym analizê czynników sprzyjaj¹cych (szanse) i ograniczaj¹cych (zagro¿enia) ochronê przeciwpowodziow¹ ¯u³aw, opracowan¹
z udzia³em spo³ecznym specjalistów, okreœlono cel g³ówny i cele szczegó³owe Programu. Zidentyfikowane zosta³y równie¿ obszary problemowe. Równolegle z opracowanym Programem prowadzone s¹ prace legislacyjne, które wdro¿¹ realizacjê postanowieñ Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŸdziernika 2007r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim (Dyrektywa Powodziowa), do polskich przepisów prawnych.
Docelowym efektem wprowadzenia tej dyrektywy bêd¹ plany zarz¹dzania ryzykiem powodzi w zlewniach.
Dotychczas urz¹dzenia przeciwpowodziowe projektowane by³y na wodê stuletni¹, bez wzglêdu na rodzaj i stopieñ
potrzebnej ochrony. Tymczasem definiowanie celów ochrony powinno wi¹zaæ siê z zagospodarowaniem terenu,
który ma podlegaæ ochronie.
Obszar ¯u³aw Wiœlanych ze wzglêdu na swoj¹ specyfikê wymaga prac badawczych w zakresie modelowania
i prognozowania zdarzeñ powodziowych, tak aby móc dokonaæ racjonalnego wyboru dzia³añ inwestycyjnych, jak
i dzia³añ nie inwestycyjnych, a skutkuj¹cych podniesieniem stopnia os³ony przeciwpowodziowej.
W tej sytuacji, w wyniku szeregu dyskusji i opinii, w tym stanowiska ekspertów Jaspers do opracowanej Koncepcji Programowo – Przestrzennej oraz okreœlonego horyzontu czasowego wdro¿enia Dyrektywy Powodziowej, beneficjenci zdecydowali o przygotowaniu dokumentu o cechach programu z okresem realizacji do 2030 roku. Ostatecznie bior¹c pod uwagê powy¿sze uwarunkowania, Zespó³ Konsultacyjny zaaprobowa³ nastêpuj¹c¹ formu³ê
opracowania Programu:
• W Programie, którego okres realizacji zak³ada siê do 2030 roku, ustanowiono I Etap jego realizacji do 2015 roku,
dla którego okreœlone zosta³y zadania. Wszystkie zadania inwestycyjne, realizowane w ramach I etapu, dotycz¹
odtworzenia b¹dŸ modernizacji obiektów istniej¹cych, realizacja których nie budzi³a w¹tpliwoœci, a efektywnoœæ
wydatkowanych œrodków odniesie najwiêkszy skutek. Wyboru zadañ – 43 zadania podstawowe i 5 zadañ rezerwowych, które uznane zosta³y za priorytetowe i daj¹ce znacz¹cy efekt poprawy zabezpieczenia przeciwpowodziowego, dokonano w oparciu o Koreferat do Koncepcji Programowo-Przestrzennej przedsiêwziêcia „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw”. Zaproponowano kolejnoœæ realizacji wytypowanych do
2015 roku dzia³añ. Wykorzystano w tym celu podzia³ na ró¿ne stopnie zagro¿eñ powodziowych, przyporz¹dkowuj¹c poszczególne zadania do ró¿nych poziomów zagro¿eñ: I poziom – zagro¿enie od Wis³y o skali regionalnej,
II poziom – zagro¿enie o skali sub-regionalnej, III poziom – zagro¿enie o skali regionalnej.
• Dla pozosta³ych etapów do 2030 wyznaczono dzia³ania (obszary problemowe), których uszczegó³owienie poparte bêdzie badaniami modelowymi, analiz¹ zdarzeñ hydrologicznych, czêstotliwoœci ich wystêpowania na obszarze wymagaj¹cym ochrony przeciwpowodziowej, z uwzglêdnieniem zagospodarowania przestrzennego i zró¿nicowanego poziomu ochrony. Wyniki tych prac wska¿¹ kierunki jakie nale¿y przyj¹æ, aby zapewniæ skuteczn¹
ochronê przeciwpowodziow¹, z uwzglêdnieniem ochrony œrodowiska naturalnego na obszarze objêtym Programem.
Porównuj¹c oba warianty Programu, wariant „ekspercki” charakteryzuje siê podejœciem, które harmonizuje
z wymaganiami Dyrektywy Powodziowej, daj¹c równie¿ mo¿liwoœæ realizacji I Etapu Programu do 2015 roku, polegaj¹cego na poprawie stanu istniej¹cego priorytetowych obiektów ochrony przeciwpowodziowej oraz stworzeniu
systemu monitoringu zagro¿eñ powodziowych na ¯u³awach. Zaproponowane w Programie alternatywy dotycz¹ odmiennej filozofii podejœcia do ochrony przeciwpowodziowej w kierunku dzia³añ „miêkkich”, które znacznie mniej
przekszta³caj¹ œrodowisko (w tym dzia³añ renaturalizacyjnych) oraz szerszego anga¿owania spo³ecznoœci lokalnych
w ochronê przed powodzi¹, sposobu zagospodarowania zlewni cieków sp³ywaj¹cych z otaczaj¹cych ¯u³awy terenów
wysoczyznowych.
Strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko poddany zosta³ projekt Programu przedstawiaj¹cy tzw. wariant „ekspercki”. W wyniku analizy i wniosków przedstawionych w Prognozie, w „Programie ¯u³awskim – 2030”,
zmieniono hierarchiê celów szczegó³owych, zgodnie z Dyrektyw¹ Powodziow¹, eksponuj¹c¹ dzia³ania nietechniczne, w tym dzia³ania rewitalizacyjne oraz zaanga¿owanie lokalnej spo³ecznoœci.
Podsumowuj¹c czêœæ dotycz¹c¹ rozwa¿añ alternatywnych wyboru zadañ planowych do wykonania w ramach
I Etapu Programu (do 2015 roku), zosta³ on dokonany w wyniku wieloletnich rozwa¿añ przeprowadzonych w ró¿nego rodzaju dokumentach strategicznych, opiniach, ekspertyzach, Koncepcji Programowo – Przestrzennej, Koreferacie oceniaj¹cym Koncepcjê oraz stanowiska Zespo³u Konsultantów.
Natomiast wybór zadañ do kolejnych etapów realizacji Programu (lata 2015 – 2030) bêdzie rezultatem wykonania I etapu Programu, wniosków z realizacji zadania pn. system monitoringu ryzyka powodziowego oraz planu
zarz¹dzania ryzykiem powodziowym, jako docelowego elementu wdra¿ania Dyrektywy Powodziowej na obszarze
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¯u³aw. Przygotowane zostan¹ scenariusze zagro¿eñ powodziowych, które bêd¹ pomocne w wyborze alternatywnych wariantów ochrony przeciwpowodziowej problemowych obszarów ¯u³aw, w tym zadañ do realizacji. Wa¿nym
elementem kolejnych etapów wdra¿ania Dyrektywy bêd¹ konsultacje spo³eczne, w których poddawane zostan¹ ocenie spo³ecznej proponowane warianty rozwi¹zañ.
Kolejny poziom rozwa¿anych wariantów alternatywnych dotyczy³ sposobu realizacji poszczególnych zadañ
W przypadku zdecydowanej wiêkszoœci zadañ inwestycyjnych i modernizacyjnych planowanych do realizacji
w Etapie I Programu i kolejnych, nie wystêpuj¹ ¿adne racjonalne alternatywy lokalizacyjne. Polegaj¹ one bowiem na
odtwarzaniu lub rekonstrukcji istniej¹cych obiektów oraz ich dostosowaniu do zmiennych warunków hydrologicznych, co w przypadku szczególnego obszaru ¯u³aw, sztucznie utrzymywanego, jest podstaw¹ zapewnienia bezpieczeñstwa na tym obszarze.
Oceny oddzia³ywania na œrodowisko stanowi¹ d³ugofalowy, wieloetapowy proces dochodzenia do wywa¿onych rozstrzygniêæ z punktu widzenia za³o¿onych celów oraz minimalizacji skutków œrodowiskowych. Strategiczna
ocena oddzia³ywania na œrodowisko stanowi pierwszy etap, maj¹cy przede wszystkim na celu ocenê przyjêtych celów oraz zidentyfikowanie oddzia³ywañ, które nie mog¹ byæ minimalizowane na etapie decyzji œrodowiskowej
poszczególnych zadañ inwestycyjnych i ocenianej na tym etapie potrzeby wykonania raportu o oddzia³ywaniu planowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko. Na tym etapie dla ka¿dego zadania inwestycyjnego bêd¹ rozwa¿ane alternatywne rozwi¹zania lokalizacyjne (dotyczyæ to bêdzie przede wszystkim nowo planowanych zadañ), technologiczne,
harmonogramu i organizacji prac itp. Jest to podejœcie zgodne z postanowieniami dyrektywy o ocenach strategicznych, która zaleca unikania powielania dzia³añ podlegaj¹cych ocenie, które mog³yby byæ lepiej realizowane na ni¿szym poziomie. Tym bardziej, ¿e chocia¿ w I Etapie wskazane zosta³y zadania, to jednak dla czêœci z nich nieznane s¹
jeszcze wszystkie warianty rozwi¹zañ, z powodu trwaj¹cych dla nich prac koncepcyjnych i projektowych. Natomiast
zgodnie z wczeœniejszymi wyjaœnieniami, dla kolejnych etapów wskazano katalog dzia³añ, nieznane s¹ wiêc jeszcze
konkretne zadania. Zaproponowano natomiast sposób wy³onienia tych zadañ, wiêc na tym etapie trudno jest mówiæ
o alternatywnych rozwi¹zaniach dotycz¹cych sposobu realizacji.
Je¿eli jednak na etapie przeprowadzania oceny oddzia³ywania na œrodowisko stwierdzone zostanie ryzyko kolizji (co nie przes¹dza o mo¿liwoœci znacz¹cego negatywnego oddzia³ywania) z cennymi przyrodniczo siedliskami,
bêd¹ rozwa¿ane wszystkie alternatywy dotycz¹ce zmian lokalizacyjnych, organizacji i harmonogramu robót, metod
ochrony przeciwpowodziowej. Realizacja zadañ bêdzie mo¿liwa tylko wtedy, kiedy nie bêdzie ¿adnej innej racjonalnej alternatywy oraz zachodz¹ przes³anki nadrzêdnego interesu publicznego. Zaproponowane zostan¹ równie¿
dzia³ania kompensacyjne, gdyby w ci¹gu dalszych rozwa¿añ okaza³o siê, ¿e realizacja danego zadania mo¿e spowodowaæ znacz¹ce negatywne oddzia³ywania na obszar Natura 2000.
Wykonano wiêc analizê zadañ I Etapu planowanych do realizacji do 2015 roku pod wzglêdem wymagañ oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Dokonano kwalifikacji poszczególnych zadañ (screening) bazuj¹c na Aneksie I i II
Dyrektywy OOŒ. Do prawid³owej interpretacji zapisów dyrektywy OOS wykorzystano wyjaœnienia zawarte w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (maj 2009) dotycz¹ce miêdzy innymi kwalifikacji przedsiêwziêæ
dotycz¹cych regulacji rzek i przebudowy urz¹dzeñ przeciwpowodziowych. W œwietle Aneksu II Dyrektywy OOŒ,
oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ wymagaæ wszelkie zmiany b¹dŸ rozbudowy ju¿ zatwierdzonych, zrealizowanych lub bêd¹cych w trakcie realizacji przedsiêwziêæ wymienionych w Aneksie I lub II mog¹cych znacz¹co niekorzystnie oddzia³ywaæ na œrodowisko. Podobna kwalifikacja bêdzie dokonywana dla zadañ planowanych do realizacji
w kolejnych etapach Programu.
Podsumowuj¹c punkt 1. dotycz¹cy uzasadnienia wyboru przyjêtego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi¹zañ alternatywnych, mo¿na stwierdziæ, ¿e dokonano analizy na kilku poziomach przedmiotowego
Programu. Wyniki analizy prowadz¹ do wniosku, ¿e na tym etapie jego przygotowania, zidentyfikowano i przeanalizowano w kontekœcie wymogów ochrony œrodowiska, wszystkie alternatywne dzia³ania, mog¹ce skutecznie s³u¿yæ
realizacji celów za³o¿onych w Programie.
Wp³yw realizacji „Programu ¯u³awskiego – 2030” na zmniejszenie ryzyka powodzi oraz ograniczenie ewentualnych strat jest jednoznacznie korzystny ze wzglêdu na poprawê bezpieczeñstwa powszechnego, poprawê ochrony
¿ycia i zdrowia ludzi, ich mienia, potencja³u gospodarczego, zasobów kulturowych oraz œrodowiska przyrodniczego
w tym obszarów Natura 2000. Brak realizacji Programu stopniowo zwiêksza ryzyko zwi¹zane ze skutkami katastrofalnej powodzi, która przy niesprzyjaj¹cych warunkach hydrologiczno-meteorologicznych mog³aby mieæ regionalny zasiêg, zagra¿aj¹c dziesi¹tkom, a nawet setkom tysiêcy osób, skutkuj¹c szkodami w œrodowisku o charakterze katastrofy
ekologicznej oraz ogromnymi stratami materialnymi, gospodarczymi i spo³eczno-kulturowymi. Realizacja I etapu
Programu w ju¿ znacz¹cy sposób ogranicza ryzyko zwi¹zane z katastrofaln¹ powodzi¹ na ¯u³awach.
W zwi¹zku z powy¿szym RZGW w Gdañsku (na podstawie pe³nomocnictwa Prezesa KZGW), jako organ opracowuj¹cy przedmiotowy Program, stwierdza zasadnoœæ przyjêcia opracowanego dokumentu jakim jest „Program
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¯u³awski – 2030” w odniesieniu do rozpatrywanych rozwi¹zañ alternatywnych. Pe³ne teksty „Programu ¯u³awskiego
– 2030”, Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko i niniejszego „Podsumowania procedury zatwierdzenia Programu”,
znajduj¹ siê na stronie www.gdansk.rzgw.gov.pl.

2. Sposób i zakres uwzglêdnienia w Programie ustaleñ zawartych w prognozie oddzia³ywania
na œrodowisko
W wyniku wniosków przedstawionych w przeprowadzonej prognozie oddzia³ywania na œrodowisko, w „Programie ¯u³awskim – 2030”:
• Wprowadzono klasyfikacjê zagro¿eñ powodziowych ¯u³aw oraz ich hierarchizacjê i wynikaj¹c¹ z niej klasyfikacjê
potrzeb w zakresie realizacji infrastruktury przeciwpowodziowej – rozdzia³ 6.3,
• Wprowadzono dzia³anie polegaj¹ce na opracowaniu matematycznych modeli prognostycznych umo¿liwiaj¹cych
predykcjê maksymalnych poziomów wód powodziowych, uwzglêdniaj¹cych wszystkie zagro¿enia powodziowe,
ze szczególnym uwzglêdnieniem ujœcia Wis³y-Przekop, Gdañskiego Wêz³a Wodnego i basenu jez. Druzno z rz.
Elbl¹g i Zalewem Wiœlanym w ramach I celu szczegó³owego Programu,
• Wprowadzono omówienie zasad realizacji Programu w œwietle „dobrych praktyk” ochrony przeciwpowodziowej
– rozdzia³ 7.3,
• Zmianie uleg³a kolejnoœæ dzia³añ. Zmodyfikowany tzw. wariant „ekspercki” – zawiera ten sam katalog celów
szczegó³owych, jednak dzia³ania techniczne stanowi¹ ostatni, pi¹ty cel szczegó³owy. Na pierwszym miejscu znajduj¹ siê dzia³ania „nietechniczne”, w tym „anga¿owanie spo³eczeñstwa”, „badania” i dopiero „dzia³ania techniczne”. Ujêcie to jest zgodne z za³o¿eniem dyrektywy powodziowej,
• Poszerzono listê wskaŸników oceny wp³ywu realizacji Programu na œrodowisko – rozdzia³ 12.1.
Od 6 listopada 2009r. oba dokumenty: projekt „Programu ¯u³awskiego – 2030” i Prognoza zosta³y upublicznione na stronach internetowych RZGW (www.rzgw.gda.pl od 01.03.2010 zmiana na www.gdansk.rzgw.gov.pl)
i KZGW (www.kzgw.gov.pl). Zakres Prognozy jest zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach
oddzia³ywania na œrodowisko, a tak¿e z dodatkowymi wymaganiami i uœciœleniami zakresu prognozy wynikaj¹cymi
z zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz stanowiska Generalnego Dyrektora Ochrony
Œrodowiska (GDOŒ). G³ówny Inspektor Sanitarny (GIS) nie zg³osi³ dodatkowych wymagañ do zakresu Prognozy. Pismo dyrektora GDOŒ uzgadniaj¹cego zakres Prognozy (znak: DOOŒ-074/546/330/2009/MK) z dnia 28 maja 2009 r.
zosta³o do³¹czone do niniejszego podsumowania procedury zatwierdzaj¹cej przedmiotowy Program (za³¹cznik 1).
Pismo GIS z dnia 15.05.2009r. (znak: GIS-HŒ-NZ-073-12-1/DS/09) równie¿ do³¹czono do podsumowania
(za³¹cznik 2).

3. Sposób i zakres uwzglêdnienia opinii w³aœciwych organów
W ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko dla „Programu ¯u³awskiego – 2030” w³aœciwymi
organami opiniuj¹cymi (zgodnie z art. 57 ust. 1 i art. 58 ust 1, Ustawy OOŒ) byli Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska oraz G³ówny Inspektor Sanitarny.
Po zapoznaniu siê z projektem przedmiotowego Programu oraz Prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, G³ówny
Inspektor Sanitarny w piœmie z dnia 05.01.2010r. (znak: GIS-HŒ-NZ-073-27-1/JL/09/10) stwierdzi³, ¿e nie wnosi uwag do
przedmiotowego projektu Programu. Pismo GIS do³¹czone zosta³o do niniejszego podsumowania (za³¹cznik 3).
Generalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w piœmie z dnia 22.12.2009r. (znak: DOOŒ-077/10742/1772/09/
MK-128) opiniuj¹cym zapisy projektu Programu oraz Prognozy przedstawi³ uwagi, do których szczegó³owo odniesiono siê w trakcie procedury strategicznej oceny. Opinia GDOŒ zosta³a równie¿ do³¹czona do podsumowania
(za³¹cznik 4).
Organ opracowuj¹cy projekt Programu oraz wykonawca Prognozy, dokonali korekty obu dokumentów uwzglêdniaj¹c w nich uwagi przekazane w czasie konsultacji i opiniowania w³aœciwych organów. W zwi¹zku z powy¿szym
organ opracowuj¹cy projekt Programu, dok³adaj¹c nale¿ytej starannoœci, maj¹c te¿ na uwadze, ¿e aspekt oddzia³ywania na œrodowisko postanowieñ projektu Programu ma istotne znaczenie w jego przysz³ej realizacji, poprosi³ Generalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska o wyra¿enie opinii dotycz¹cej sposobu i zakresu uwzglêdnienia uwag przekazanych ww.
piœmie z dnia 22.12.2009r. Opinia GDOŒ z dnia 3.03.2010r. (znak: DOOŒ-077/622-2/512/10/MK-28) w tej sprawie zosta³a do³¹czona do podsumowania, jak te¿ sposób jej uwzglêdnienia w Programie i Prognozie (za³¹cznik 5).
Poni¿ej przedstawiono uwagi GDOŒ przekazane w piœmie z dnia 22.12.2009r. oraz zaprezentowano sposób
ich uwzglêdnienia w opracowanych dokumentach:
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Uwagi do Projektu Programu
Uwaga 1
Wskazane jest przeredagowanie niektórych zapisów w projekcie Programu np. w rozdziale „Przes³anki i cele opracowania programu” wœród unikatowych walorów obszaru wymienia siê „wyj¹tkowe rozproszone i zwarte budownictwo” gdzie wymienione okreœlenia wzajemnie siê wykluczaj¹.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w „Programie ¯u³awskim 2030”
UWZGLÊDNIONO poprzez poprawienie sformu³owania w rozdziale 2.

Uwaga 2
W przes³anych dokumentach nale¿y uwzglêdniæ zmiany publikacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody tj. Dz.
U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w „Programie ¯u³awskim 2030”
UWZGLÊDNIONO poprzez poprawienie informacji w rozdziale 2.

Uwaga 3
W rozdziale 4 projektu Programu „Powi¹zania z dokumentami programowo-strategicznymi” oraz w rozdziale 3.3. prognozy
„Powi¹zania Programu z innymi dokumentami” brakuje odniesienia siê do projektu „Programu wodno-œrodowiskowego kraju”.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w „Programie ¯u³awskim 2030”
UWZGLÊDNIONO poprzez dodanie akapitu w rozdziale 5.1.7.

Uwagi do Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko
Uwaga 1
„W rozdziale 8.4.1 „Kolizje z obszarami cennymi przyrodniczo objêtymi ochron¹” na str. 107 nale¿y poprawiæ b³¹d semantyczny
w zdaniu: „Na obszarze tym obowi¹zuj¹ zakazy i nakazy wprowadzone rozporz¹dzeniem Nr 1 Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego…”.
Nawi¹zuj¹c do powy¿szego, uprzejmie informujê, ¿e wskazane rozporz¹dzenie dotyczy ustanowienia planu ochrony dla parku
krajobrazowego, które to zgodnie z ustaw¹ o ochronie przyrody nie zawiera zakazów i nakazów, a m.in. cele ochrony przyrody,
wskazanie obszarów realizacji dzia³añ ochronnych, ustalenia do studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw.
Zbiór zakazów dotycz¹cych dzia³añ podejmowanych na terenie parku krajobrazowego, co do zasady, zawiera rozporz¹dzenie ustanawiaj¹ce park, tu – rozporz¹dzenie Nr 8 Wojewody Warmiñsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbl¹skiej (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 20, poz. 505 ze zm.”).
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Uwzglêdniono w uzupe³nionym tekœcie Prognozy – rozdzia³ 8.4.1.
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 2
„W stosunku do przedsiêwziêæ realizowanych w s¹siedztwie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Dru¿no”
(PLB280013) oraz specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Jezioro Dru¿no” (PLH280028), nie przedstawiono:
a. mo¿liwoœci wyst¹pienia negatywnego oddzia³ywania planowanych inwestycji na przedmiot ochrony specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Natura 2000 „Jezioro Dru¿no”, w tym nocka ³ydkow³osego (Myotis dasycneme), wydrê (Lutra lutra), bobra
europejskiego (Castor fiber), siedliska przyrodnicze (w tym priorytetowe siedliska 91D0 - bory i lasy bagienne, 91E0 - ³êgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe),
b. potencjalnej zmiany poziomu wód gruntowych,
c. analizy mo¿liwego negatywnego oddzia³ywania na cele ochrony ww. obszarów Natura 2000 przedsiêwziêcia polegaj¹cego na
budowie wrót sztormowych na rzece Elbl¹g.
d. sposobów postêpowania z materia³em wydobytym z dna rzeki W¹skiej oraz zwi¹zanych z tym mo¿liwych negatywnych oddzia³ywañ na cele ochrony ww. obszarów Natura 2000”
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Uwzglêdniono w uzupe³nionym tekœcie Prognozy – rozdz. 8.5.2.
Prognoza ma charakter ostrzegawczy i koncentruje siê na tych zagadnieniach, które mo¿na minimalizowaæ na poziomie oceny
strategicznej. Pierwszy etap „Programu ¯u³awskiego - 2030” obejmuje przede wszystkim dzia³ania o charakterze modernizacyjnym dotycz¹cym istniej¹cych obiektów infrastruktury powodziowej takich jak wa³y, ostrogi, pompownie, itd. Wa¿nym aspektem
Prognozy by³ wstêpny screening zadañ planowanych do realizacji do roku 2015 oraz wskazanie tych zadañ, które winny zostaæ
objête jednym raportem o oddzia³ywaniu na œrodowisko, aby zminimalizowaæ potencjalne skumulowane oddzia³ywania etapu
budowy planowanych przedsiêwziêæ, co zostanie uwzglêdnione w kolejnych etapach przygotowania inwestycji.
Ad. 2a
Przedstawiono wstêpn¹ analizê wp³ywu na te gatunki, na które w opinii wykonawców Prognozy, mo¿e oddzia³ywaæ realizacja zadañ w obrêbie i w s¹siedztwie obszaru, tj. na ptaki i ryby; siedliska, w tym priorytetowe nie s¹ zagro¿one, poza ewentualnym spo-
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sobem prowadzenia prac, co jednak bêdzie mo¿na przeanalizowaæ na etapie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, kiedy
w raporcie bêd¹ zaproponowane sposoby prowadzenia robót – w Prognozie wskazano jakie ograniczenia nale¿y wprowadziæ, aby
zminimalizowaæ te oddzia³ywania.
Na tym etapie Prognozy nie stwierdzono równie¿ mo¿liwoœci wyst¹pienia istotnego negatywnego oddzia³ywania na nocka
³ydkow³osego (Myotis dasycneme), wydrê (Lutra lutra), bobra europejskiego (Castor fiber).
Ad. 2b
Nie prognozuje siê istotnej zmiany poziomu wód gruntowych, poniewa¿ wszystkie dzia³ania planowane do roku 2015 dotycz¹ istniej¹cych obiektów w zakresie ich modernizacji i lepszego (bardziej niezawodnego) funkcjonowania:
– przebudowa wa³ów czo³owych jeziora Dru¿no jest konieczna nie tylko dla zapewnienia ochrony mieszkañców, ale przede
wszystkim dla funkcjonowania chronionego ekosystemu Jeziora Dru¿no;
– przebudowa stacji pomp zak³ada zast¹pienie starych agregatów pompowych nowymi, typu zatapialnego, które s¹ mniej awaryjne i mniej energoch³onne; bêd¹ one pracowa³y w taki sam sposób, tj. na ustalonym dopuszczalnym poziomie pompowania;
– pog³êbianie koryta rzeki W¹ska – polega na usuniêciu osadów nanoszonych rzek¹ i wyp³ycaj¹cych tym samym Jezioro Dru¿no –
nie spowoduje istotnych zmian poziomu wód gruntowych ze wzglêdu na niewielki zakres prac w obrêbie obszaru chronionego;
– prace na rzece Dzierzgoñ, prowadzone bêd¹ w znacznym oddaleniu od obszaru jez. Dru¿no i nie wp³yn¹ na zmiany poziomu
wód gruntowych w obrêbie obszarów Natura 2000.
Ad. 2c
„Program ¯u³awski – 2030” dopuszcza budowê wrót sztormowych, nie wskazuj¹c ich lokalizacji. Decyzja w tej sprawie zale¿eæ
bêdzie miêdzy innymi od wyników modelowania oraz rozpoznania prognozowanych zagro¿eñ oraz opracowania planów
zarz¹dzania ryzykiem. Je¿eli zaplanowane zostan¹ wrota sztormowe na rzece Elbl¹g, wówczas w raporcie nale¿y rozwa¿yæ, jaki
wp³yw bêd¹ one wywieraæ na hydrologiê Jeziora Dru¿no. Obecnie przypuszcza siê, ¿e cofka od Zatoki Elbl¹skiej ma rewitalizuj¹cy
wp³yw na jakoœæ wód w jeziorze, jednak nie s¹ to w pe³ni rozpoznane zjawiska. W zwi¹zku z tym w Prognozie wskazano ten obszar, jako problemowy, do dalszych dzia³añ i zalecono, ¿eby przysz³e rozwa¿ania na temat budowy wrót na rzece Elbl¹g poprzedziæ uzupe³niaj¹cymi badaniami i modelowaniem, które bêdzie uwzglêdnia³o specyfikê tego skomplikowanego uk³adu hydrologicznego, w tym implikacje dla Jeziora Dru¿no, ze wzglêdu na stwierdzany dwukierunkowy przep³yw wód w rzece Elbl¹g.
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e koniecznoœæ modelowania nie dotyczy zadañ planowanych do realizacji w rejonie Jeziora Dru¿no do roku
2015 tj. przebudowy wa³ów i pompowni, poniewa¿ s¹ to dzia³ania niebudz¹ce w¹tpliwoœci i niewp³ywaj¹ce negatywnie na obszary chronione.
Ad 2d
Postêpowanie z urobkiem wydobytym z rzeki W¹skiej jest zadaniem rozwi¹zywanym w raporcie oddzia³ywania na œrodowisko na
poziomie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach; w Prognozie natomiast zwrócono na to uwagê oraz zalecono, ¿eby materia³ wydobyty z rzeki gromadzono poza cennymi siedliskami w dolinie rzeki.
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 3
„W czêœci poœwiêconej inwestycji polegaj¹cej na przebudowie ujœcia Wis³y, brakuje informacji dotycz¹cych:
a. analizy mo¿liwego negatywnego oddzia³ywania na populacje gatunków ptaków zimuj¹cych i migruj¹cych oraz ich siedliska
(przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 „Ujœcie Wis³y”, obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Wis³y”)
b. mo¿liwego negatywnego oddzia³ywania na siedliska przyrodnicze, bêd¹ce przedmiotem ochrony w obszarze Natura 2000
„Ostoja w Ujœciu Wis³y” (PLH220044) (w tym priorytetowe siedlisko przyrodnicze 2130 - nadmorskie wydmy szare)”.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Uwzglêdniono w tekœcie Prognozy o wskazane informacje – rozdz. 8.5.1.
Mo¿liwe oddzia³ywania przebudowy ujœcia Wis³y dotycz¹ jedynie ³ach (wydmy bia³ej) formuj¹cych siê w ujœciu Wis³y, pozosta³e
siedliska nie bêd¹ zagro¿one (w tym siedlisko priorytetowe wydma szara). Oddzia³ywania na te siedliska i gatunki chronione mog¹
dotyczyæ jedynie etapu budowy kierownic, który mo¿na minimalizowaæ. Obecnie nie jest znany zarówno sposób wykonania prac
(wiadomo jedynie, ¿e bêd¹ prowadzone od strony wody, bez ingerencji w l¹dow¹ czêœæ obszaru chronionego), ich czas trwania,
a co najwa¿niejsze d³ugoœæ i kszta³t kierownic.
Dla dobrego rozpoznania ornitologicznego obszaru zosta³y przeprowadzone badania monitoringowe, w tym ptaków migruj¹cych
i zimuj¹cych oraz wykonana zosta³a inwentaryzacja przyrodnicza siedlisk, które umo¿liwi¹ ocenê, na etapie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko. W 2009 roku wykonana zosta³a inwentaryzacja przyrodnicza dla potrzeb planu ochrony rezerwatu Mewia
£acha, która bêdzie udostêpniona wykonawcom raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Œrodowiska w Gdañsku, w uzgodnieniu zakresu raportu dla przebudowy ujœcia Wis³y (postanowienie z dnia 24 wrzeœnia 2009 roku
znak:RDOŒ-22-WOO.6670/23-3/09/KP/AT) zaleci³ miêdzy innymi analizê ornitologiczn¹ w oparciu o dane obejmuj¹ce okresy
lêgu i wychowania m³odych, migracji jesiennych i wiosennych oraz zimowania ptaków, a tak¿e analizê przekszta³cenia koryta rzeki
(m.in. zanik piaszczystych ³ach w wynik zmiany nurtu, miejsc cennych dla ptaków i fok).
Niezale¿enie od przysz³ego rozwi¹zania sposobu przebudowy ujœcia Wis³y, nie ma innej alternatywy – nie mo¿na skutecznie zapobiegaæ zagro¿eniom od powodzi zatorowych (które s¹ najgroŸniejsze, powoduj¹ce katastrofalne skutki), ni¿ udra¿nianie sztucznie
przekopanego ujœcia Wis³y. Sprawdzonym rozwi¹zaniem, w miarê stabilnym, s¹ tak zwane kierownice. Jest to rodzaj ostróg umo¿liwiaj¹cych skuteczne przemieszczanie rumowiska niesionego przez rzekê poza wyp³acon¹ czêœæ ujœciow¹ Wis³y. Odpowiednia
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g³êbokoœæ rzeki w tym miejscu jest niezbêdnym warunkiem pracy lodo³amaczy od strony Zatoki Gdañskiej do koryta rzeki Wis³y.
Brak odpowiedniej g³êbokoœci w odcinku ujœciowym wyklucza prowadzenie akcji lodo³amania na rzece Wiœle, co mo¿e stanowiæ
katastrofalne zagro¿enie powodziowe dla obszaru ¯u³aw i miasta Gdañska. Wariantowanie sposobu przebudowy kierownic odbywa siê obecnie z wykorzystaniem modelowania, w celu wypracowania kompromisu miêdzy ochron¹ przeciwpowodziow¹
a ochron¹ przyrody.
W³aœciwa organizacja prac budowlanych mo¿e istotnie zredukowaæ negatywne oddzia³ywania etapu budowy. Powinna ona
wygl¹daæ w ten sposób, ¿e nie powinno siê rozpoczynaæ inwestycji w okresie, gdy ptaki odbywaj¹ lêgi. Z kolei rozwa¿enie ograniczenia d³ugoœci wyd³u¿anych kierownic (np. do 100-150 m) oraz etapowanie realizacji umo¿liwi z jednej strony poprawê dro¿noœci
ujœcia rzeki, z drugiej strony umo¿liwi budowanie przez rzekê oraz pr¹dy morskie nowych mielizn i wysp, a tym samym zachowanie ci¹g³oœci siedlisk przyrodniczych.
Podsumowuj¹c, na obecnym etapie nie stwierdzono znacz¹cego negatywnego oddzia³ywania na siedliska i integralnoœæ obszaru
Natura 2000 oraz rezerwatu przyrody zlokalizowanego w ujœciu Wis³y.
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 4
„W rozdziale 8.5. „Wp³yw na obszary Natura 2000”
a. w odniesieniu do specjalnego obszaru ochrony siedlisk “Dolna Wis³a” (PLH 220033) nie wspomniano o p³azach (np. kumaku
nizinnym Bombina bombina) oraz siedliskach przyrodniczych, bêd¹cych przedmiotem ochrony ww. obszaru
b. w odniesieniu do specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja w Ujœciu Wis³y” (PLH220044) nie zamieszczono
informacji o siedliskach przyrodniczych oraz gatunkach ryb, bêd¹cych przedmiotem ochrony ww. obszaru
c. w odniesieniu do obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Dru¿no” (PLB280013) b³êdnie wskazano powierzchniê obszaru (wed³ug SDF powierzchnia obszaru wynosi 5995,7 ha).”
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Uwzglêdniono w tekœcie Prognozy o wskazane informacje – rozdz. 8.5.1, 8.5.2.
Ad. 4a
Na poziomie prognozy, dysponuj¹c ogólnymi informacjami o charakterze planowanych przedsiêwziêæ, nie stwierdzono
znacz¹cego negatywnego oddzia³ywania na kumaka nizinnego i traszkê grzebieniast¹ oraz na siedliska przyrodnicze bêd¹ce
przedmiotem ochrony obszaru PLH220033, takie jak starorzecza i naturalne zbiorniki eutroficzne, zalewane muliste brzegi rzek,
ciep³olubne œródl¹dowe murawy napiaskowe, murawy kserotermiczne, zio³oroœla nadrzeczne, ni¿owe œwie¿e ³¹ki u¿ytkowane
ekstensywnie, gr¹dy œrodkowoeuropejskie i subkontynentalne oraz ³êgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe a tak¿e
ciep³olubne d¹browy.
Ze wzglêdu na koniecznoœæ rozpoznania terenu przed rozpoczêciem prac w Prognozie zalecono przeprowadzenie badañ terenowych
w rejonie planowanych prac, tj. inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk oraz ptaków odbywaj¹cych lêgi, migruj¹cych i zimuj¹cych w rejonie planowanych prac.
Ad. 4b
W obszarze PLH220044 „Ostoja w Ujœciu Wis³y” ochron¹ objête s¹ nastêpuj¹ce siedliska: ujœcia rzek (estuaria), inicjalne stadia
wydm bia³ych, nadmorskie wydmy bia³e, nadmorskie wydmy szare, nadmorskie wydmy z zaroœlami rokitnika, nadmorskie wydmy
z zaroœlami wierzby piaskowej, pomorski kwaœny las brzozowo-dêbowy oraz SDF wymienia jeden gatunek ryby: ciosa.
Ad 4c
Skorygowano powierzchniê obszaru PLB280013
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 5
„Na str. 119 zamieszczono b³êdn¹ informacjê, i¿ „dru¿nieñskie obszary sieci Natura 2000 powo³ane zosta³y jako jeden obszar na
mocy obu dyrektyw (ptasiej i siedliskowej) jako PLC280001 rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska w 2004”. Rozporz¹dzeniem
Ministra Œrodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313,
ze zm.) wyznaczono jedynie obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Jezioro Dru¿no” (PLB280013)”.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Uwzglêdniono w uzupe³nionym tekœcie Prognozy – rozdz. 8.5.2.
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 6
„Nie przedstawiono analizy oddzia³ywania na œrodowisko, w tym na obszary Natura 2000, realizacji przedsiêwziêcia polegaj¹cego
na budowie ostróg na Wiœle”.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Uzupe³niono w tekœcie Prognozy o dodatkowe informacje w streszczeniu oraz w rozdzia³ach 8.1.2, 8.4.3 i 8.5.1.
W Prognozie stwierdzono, ¿e:
W zakresie wp³ywu na ichtiofaunê:
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• „Korzystne jest wykonywanie budowli z materaca faszynowego i narzutu kamiennego (ostrogi, tamy). Na takim materiale rozwija
siê bogata flora glonów, niektóre roœliny naczyniowe i bogata fauna zwierz¹t bezkrêgowych, stanowi¹cych pokarm ryb (Mikulski
i Tarwid 1951). …
• Uzyskana poprzez budowê ostróg koncentracja nurtu i zwiêkszenie g³êbokoœci wody w korycie jest w okresie stanów œrednich
i niskich korzystna dla ryb, zw³aszcza migracji dwuœrodowiskowych gatunków ryb wêdrownych.”
W zakresie wp³ywu na dynamikê procesów korytowych:
„Jedn¹ z metod regulacji nurtu, maj¹c¹ na celu zapobieganie erozji brzegów jest budowa ostróg. S¹ to prostopad³e do brzegu konstrukcje faszynadowo-kamienne u³o¿one prostopadle do obu brzegów. Ich funkcj¹ jest zwiêkszenie przepustowoœci rzeki (i zwiêkszenie
jej g³êbokoœci) i zmniejszenie ryzyka wylania w okresach wysokiej wody. S³u¿¹ one równoczeœnie sprawnemu przeprowadzeniu wód
powodziowych i lodów. Ostrogi prowadz¹ do odsuniêcia nurtu od brzegu, przez co redukuj¹ mo¿liwoœæ wyst¹pienia erozji w punktach
newralgicznych. Miêdzy ostrogami odk³ada siê czêœæ rumowiska niesiony wraz z nurtem, co prowadzi do znacznego wyp³acenia rzeki
w tym rejonie. Ostrogi w dolnym odcinku Wis³y wystêpuj¹ w kilometrze 892 do 931, jednak s¹ prawie ca³kowicie zniszczone (wiêkszoœæ
w 90 %). Kszta³towanie siê ³ach w dolinie Wis³y w wyniku dzia³ania ostróg pokazuje fot. 3. Jak widaæ z fot. 3 ostrogi przyczyniaj¹ siê
do zmian w dynamice przep³ywu jedynie na odcinku oko³o kilkuset metrów.
Ostrogi ulegaj¹ zniszczeniu w specyficzny sposób - najczêœciej g³owica ostrogi zostaje od³¹czona od brzegu, a nurt rzeki przerzuca siê
na odcinek miêdzy g³owic¹ a brzegiem (fot. 1 i 2), powoduj¹c silne zjawisko niszczenia brzegu (fot. 4-6). Szacuje siê, ¿e ubytek brzegu siêga miejscami 10 metrów rocznie. Oznacza to, ¿e niepodejmowanie odbudowy ostróg prowadzi w szybkim tempie do bezpoœredniego zagro¿enia stabilnoœci wa³ów oraz uniemo¿liwia pracê lodo³amaczy – kluczowego elementu czynnej ochrony przeciwpowodziowej przeciwdzia³aj¹cej najpowa¿niejszej formie zagro¿enia – zatorów zimowych.
W I etapie „Programu ¯u³awskiego - 2030” do odbudowy wybrane zosta³y ostrogi, które os³aniaj¹ stopê wa³u przeciwpowodziowego na odcinkach gdzie miêdzywale jest bardzo w¹skie lub go nie ma wcale.
Do odbudowy/remontu ostróg, które powinny byæ prowadzone praktycznie po kilkadziesi¹t sztuk rocznie, wykorzystuje siê wiklinê (fot.
7), któr¹ w tym celu sadzi siê w miêdzywalu. Plantacje wikliny ograniczaj¹ koniecznoœæ transportu tego materia³u na plac budowy.
Ze wzglêdu na wieloletnie przerwy w remontach ostróg, na odcinku Dolnej Wis³y dosz³o do zniszczenia wiêkszoœci ostróg, co w sposób istotny mo¿e zagra¿aæ stabilnoœci wa³ów przeciwpowodziowych i utrudniaæ lub uniemo¿liwiaæ poruszanie siê lodo³amaczy, co
mo¿e skutkowaæ powodzi¹ zatorow¹ w okresie wiosennego sp³ywu lodów.”
W zakresie wp³ywu na obszary Natura 2000:
„Oddzia³ywania negatywne zale¿ne bêd¹ od zastosowania technologii prowadzenia prac. W przypadku odbudowy ostróg od strony
l¹dowej z wybudowaniem tymczasowych dróg dojazdowych na obszarze miêdzywala, zniszczeniu ulegn¹ siedliska przyrodnicze,
w tym potencjalne miejsca lêgowe gatunków ptaków wymienionych w Za³¹czniku I Dyrektywy Ptasiej – derkacza Crex crex, jarzêbatki Sylvia nisoria oraz g¹siorka Lanius collurio. Czêœciowemu zniszczeniu w trakcie prac budowlanych mog¹ ulec tak¿e potencjalne
miejsca ¿erowania ptaków wodno-b³otnych, na mieliznach utworzonych poni¿ej ostróg. Z biegiem czasu mielizny te powinny byæ
odtworzone przez rzekê.
W przypadku odbudowy ostróg z wykonaniem ca³oœci prac z wody z zastosowaniem sprzêtu p³ywaj¹cego zniszczenia bêd¹ wyraŸnie
mniejsze i dotyczyæ bêd¹ jedynie samych ostróg i ich najbli¿szego otoczenia. Czêœciowemu zniszczeniu w trakcie prac budowlanych
mog¹ ulec potencjalne miejsca ¿erowania ptaków wodno-b³otnych na mieliznach utworzonych poni¿ej ostróg. Z biegiem czasu mielizny te powinny byæ odtworzone przez rzekê.”
Powy¿sze stwierdzenia zawarte w Prognozie uzupe³niono w zakresie koniecznoœci monitoringu:
Dla zadañ polegaj¹cych na odbudowie wa³ów rzeki Wis³y oraz ostróg na Wiœle, zaleca siê przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w miejscach planowanych robót i zaplecza budowy (jeœli bêdzie zlokalizowane w obrêbie obszaru chronionego) oraz
monitoring ptaków lêgowych, zimuj¹cych i migruj¹cych.
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 7
„Na rys. 8 (str. 72) nieprecyzyjne oznaczono granice obszarów Natura 2000.”
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
W opinii autorów granice oznaczono precyzyjnie.
___________________________________________________________________________________________________________
Uwaga 8
„W podrozdziale 8.13.1 „Inne Projekty i Programy dotycz¹ce obszaru ¯u³aw” rozdzia³u dotycz¹cego oddzia³ywañ skumulowanych
oprócz przytoczenia projektów ingeruj¹cych, w ró¿nym stopniu, w teren ¯u³aw, wskazana jest analiza mo¿liwych skumulowanych
oddzia³ywañ na œrodowisko, w tym na obszary Natura 2000, realizowanych lub planowanych do realizacji dzia³añ wynikaj¹cych ze
wskazanych planów lub programów. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na presjê wywo³an¹ rozwojem turystyki”.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Uzupe³niono rozszerzaj¹c o nastêpuj¹ce zapisy – rozdz. 8.13.1.
Lokalizacjê zadañ I etapu „Programu ¯u³awskiego – 2030” i Projektu „Pêtli ¯u³awskiej” pokazano na rysunku 14. £¹czna pojemnoœæ planowanej bazy ¿eglarskiej w ramach „Pêtli ¯u³awskiej” oceniona zosta³a na ponad 791 jednostek, co stanowi ponad
dwukrotny wzrost w stosunku do stanu istniej¹cego (obecnie 341 jednostek; po rozbudowie dodatkowo 450 jednostek). Najwiêkszy
przyrost przewidywany jest w portach Zalewu Wiœlanego, w tym we Fromborku, o czym decyduje przewidywana intensyfikacja
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sportów wodnych i jachtingu. Na wzrost bazy ¿eglarskiej na ca³ym obszarze istotny wp³yw ma tak¿e budowa nowych obiektów na
Martwej Wiœle oraz na Dolnej Wiœle i Nogacie. Potencjalny wzrost presji na œrodowisko zwi¹zany z prawdopodobnym zwiêkszeniem natê¿enia ruchu turystycznego, w tym turystyki wodnej analizowany by³ na etapie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko. Generalnie wzrost presji turystycznej, zak³adaj¹cy ekstensywne wykorzystanie dróg wodnych, nie powinien negatywnie
oddzia³ywaæ na obszary Natura 2000, a dzia³ania planowane do realizacji, w wiêkszoœci zlokalizowane s¹ poza obszarami chronionymi. Dla dzia³añ zlokalizowanych w obrêbie obszarów chronionych zalecono w Prognozie wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i uzyskanie decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach w zakresie wp³ywu na obszary Natura 2000.
Dodano równie¿ tabelaryczne zestawienie przedsiêwziêæ wchodz¹cych w sk³ad Projektu „Pêtli ¯u³awskiej”.
Projekt p.t. „Ochrona wód Zatoki Gdañskiej”, dotycz¹cy odprowadzania wód opadowych z terenu Gdañska, wp³ywa uzupe³niaj¹co na dzia³ania zaplanowane w ramach „Programu ¯u³awskiego – 2030” poniewa¿ czêœæ z nich dotyczy dzia³añ w dzielnicach Gdañska, po³o¿onych na terenach wysoczyznowych, z których wody odprowadzane s¹ do cieków ¯u³awskich (przede
wszystkim do Kana³u Raduni). Projekt ten mo¿na potraktowaæ, zatem jako dzia³anie uzupe³niaj¹ce. Obecnie nie jest mo¿liwe
przeanalizowanie oddzia³ywañ skumulowanych, ze wzglêdu na brak danych o planowanych dzia³aniach. Podkreœliæ nale¿y natomiast, ¿e skumulowane oddzia³ywania bêd¹ mia³y pozytywny wp³yw na ochronê przeciwpowodziow¹ ¯u³aw. Obszar objêty Projektem po³o¿ony jest poza obszarami Natura 2000.
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 9
„W nawi¹zaniu do zamieszczonego na str. 152 zwrotu: „nadrzêdny interes spo³eczny” pragnê poinformowaæ, i¿ zgodnie z zapisami
ustawy o ochronie przyrody powinno u¿ywaæ siê okreœlenia „nadrzêdny interes publiczny”.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Skorygowano w uzupe³nionej wersji Prognozy – rozdz. 9.2.
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 10
„Nale¿y doprecyzowaæ metody analizy skutków realizacji projektu Programu. Maj¹c na uwadze rodzaj zaplanowanych dzia³añ
w odniesieniu do charakteru przyrodniczego przedmiotowego obszaru nale¿y zaproponowaæ w³aœciwy monitoring fauny i siedlisk”.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Uzupe³niono w Prognozie o nastêpuj¹ce wskaŸniki i zalecenia monitoringu – rozdz. 12.1 i 12.2.
Dodatkowo proponuje siê uwzglêdnienie nastêpuj¹cych wskaŸników wp³ywu realizacji „Programu ¯u³awskiego –2030” na œrodowisko:
– stan morfologiczny koryt rzecznych - d³ugoœæ odcinków rzek w poszczególnych klasach,
– liczba gatunków i siedlisk objêtych monitoringiem przyrodniczym na obszarze ¯u³aw,
– liczba mieszkañców, w tym pracowników administracji, przeszkolonych w zakresie problematyki zagro¿enia powodziowego
i metod przeciwdzia³ania powodziom oraz ograniczania ich skutków,
– liczba punktów (stacji, posterunków) monitoringu hydro-meteorologicznego uwzglêdniaj¹ca nowe punkty pomiarowe lub punkty
w których nast¹pi³o zwiêkszenie zakresu prowadzonych pomiarów lub za³o¿ono
– liczba punktów (stacji, posterunków) monitoringu hydro-meteorologicznego w których nast¹pi³a wymiana i/lub modernizacja
urz¹dzeñ pomiarowych.
Niektóre zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, planowane do realizacji do roku 2015 zlokalizowane s¹ w obrêbie obszarów chronionych, w tym dwóch rezerwatów i 6 obszarów Natura 2000. Z tego wzglêdu zaleca siê przeprowadzenie badañ
monitoringowych fauny i siedlisk, aby umo¿liwiæ w³aœciw¹ ocenê oddzia³ywania wybranych zadañ na przedmiot i cele ochrony
obszarów Natura 2000.
Dla zadania polegaj¹cego na przebudowie ujœcia Wis³y winno siê przeprowadziæ badania monitoringowe obejmuj¹ce okres lêgowy i
zimowy tak¿e migracje wiosenne i jesienne oraz inwentaryzacjê przyrodnicz¹ siedlisk, które umo¿liwi¹ ocenê na etapie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko oraz wykonaæ. Jest to zbie¿ne ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Gdañsku
uzgadniaj¹cym zakres raportu (postanowienie z dnia 24 wrzeœnia 2009 roku znak: RDOŒ-22-WOO.6670/23-3/09/KP/AT). Zaleca
siê równie¿ przeprowadzenie analizy przekszta³cenia koryta rzeki (m.in. zanik piaszczystych ³ach w wyniku zmiany nurtu, miejsc
cennych dla ptaków i fok).
Dla zadañ polegaj¹cych na odbudowie wa³ów rzeki Wis³y oraz ostróg na Wiœle, zaleca siê przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w miejscach planowanych robót i zaplecza budowy (jeœli bêdzie zlokalizowane w obrêbie obszaru chronionego) oraz
monitoring ptaków lêgowych, zimuj¹cych i migruj¹cych.
Dla zadañ zlokalizowanych w obrêbie obszarów Natura 2000 i rezerwatu Jeziora Dru¿ono nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu fauny i/lub siedlisk, poniewa¿ jest to obszar posiadaj¹cy wieloletni¹ dokumentacjê przyrodnicz¹.
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 11
„Nie wskazano rozwi¹zañ alternatywnych co stanowi naruszenie wymogów art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. b) ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku… transponuj¹cej Dyrektywê 2001/42/WE w sprawie oceny wp³ywu niektórych planów i programów na œrodowisko. Pragnê zauwa¿yæ, i¿ propozycje rozwi¹zañ opcjonalnych mog¹ dotyczyæ zarówno kwestii technicznych, przestrzennych czy
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ram czasowych realizacji programu. Je¿eli organ opracowuj¹cy projekt dokumentu uzna, ¿e nie jest mo¿liwe przedstawienie rozwi¹zañ alternatywnych, powinien on zgodnie z dyspozycj¹ zawart¹ w ustawie o udostêpnianiu informacji o œrodowisku… wyjaœniæ
brak mo¿liwoœci okreœlenia takich rozwi¹zañ, w tym wskazaæ napotkane trudnoœci wynikaj¹ce z niedostatków techniki lub luk we
wspó³czesnej wiedzy”.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w „Programie ¯u³awskim 2030” w rozdz. 3.2 oraz w Prognozie w rozdz. 3.2, 9, 11 i 13.
Z uwagi na to, ¿e odpowiedŸ na przedmiotow¹ uwagê stanowi punkt 1 niniejszego dokumentu, pominiêto w tym miejscu jej treœæ.
Wp³yw realizacji „Programu ¯u³awskiego – 2030” na zmniejszenie ryzyka powodzi oraz ograniczenie ewentualnych strat jest jednoznacznie korzystny ze wzglêdu na poprawê bezpieczeñstwa powszechnego, poprawê ochrony ¿ycia i zdrowia ludzi, ich mienia,
potencja³u gospodarczego, zasobów kulturowych oraz œrodowiska przyrodniczego w tym obszarów Natura 2000. Brak realizacji
Programu stopniowo zwiêksza ryzyko zwi¹zane ze skutkami katastrofalnej powodzi, która przy niesprzyjaj¹cych warunkach
hydrologiczno-meteorologicznych mog³aby mieæ regionalny zasiêg, zagra¿aj¹c dziesi¹tkom, a nawet setkom tysiêcy osób, skutkuj¹c szkodami w œrodowisku o charakterze katastrofy ekologicznej oraz ogromnymi stratami materialnymi, gospodarczymi
i spo³eczno-kulturowymi. Realizacja I etapu Programu w ju¿ znacz¹cy sposób ogranicza ryzyko zwi¹zane z katastrofaln¹ powodzi¹
na ¯u³awach.
W Prognozie dodano rozdzia³ 11. dotycz¹cy napotkanych trudnoœci w prognozowaniu, w którym zamieszczono informacje rozproszone wczeœniej w innych jej rozdzia³ach:
Problem oceny maksymalnych rzêdnych zwierciad³a wody miarodajnych dla projektowania urz¹dzeñ ochrony przeciwpowodziowej
Powodzie s¹ zdarzeniami losowymi i projektuj¹c dowoln¹ inwestycjê musimy ustaliæ dopuszczalne ryzyko jej zawodnoœci. Uzyskanie
100% niezawodnoœci jest niemo¿liwe ze wzglêdu na wielk¹ niepewnoœæ oszacowañ rozk³adów prawdopodobieñstwa przep³ywów
i stanów powodziowych oraz ogromne koszty. W praktyce godzimy siê na pewne ryzyko i projektujemy zak³adaj¹c pewne niewielkie
prawdopodobieñstwo zawodnoœci. ¯eby unikn¹æ subiektywizmu takich za³o¿eñ ustalano obowi¹zuj¹ce normy. Aktualnie w Polsce
obowi¹zuje rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz.578 i 579).
W przypadku ¯u³aw, gdy zagro¿enia powodziowe s¹ wywo³ane przez najwy¿sze stany wody (niezwi¹zane tylko z najwy¿szymi
przep³ywami, lecz równie¿ z innymi czynnikami) cytowane rozporz¹dzenie wprowadza pojêcie „najwy¿szego obliczeniowego stanu
wody Hm”, zdefiniowanego w § 43:
„§ 43. Najwy¿szy obliczeniowy stan wody, zwany dale „Hm” wyznacza siê, jako najwy¿szy ze stanów obserwowanych lub na podstawie analizy przyczyn powstawania wyj¹tkowych stanów wody, takich jak zatory lodowe, cofki wiatrowe”.
W § 49 cytowanego rozporz¹dzenia zdefiniowano „bezpieczne wzniesienie budowli hydrotechnicznych ponad poziom wód i przepuszczanie wód”:
„§ 49. 1. Korony budowli piêtrz¹cych, spody konstrukcji mostowych, k³adek, belek poddŸwigowych i innych konstrukcji rozpiêtych
nad wod¹ oraz powierzchnie niezalewane) i górne krawêdzie elementów uszczelniaj¹cych wznosi siê ponad charakterystyczne poziomy wody na bezpieczn¹ wysokoœæ zwan¹ dalej „bezpiecznym wzniesieniem budowli”.
Paragraf 49 dotyczy budowli hydrotechnicznych, ale oczywist¹ intencj¹ ustawodawcy (wynikaj¹c¹ z wprowadzenia pojêcia „powierzchni niezalewanych”) jest okreœlenie rzêdnej bezpiecznej w tym sensie, ¿e prawdopodobieñstwo jej przekroczenia jest znikomo
ma³e. OdpowiedŸ na pytanie, jakie to prawdopodobieñstwo mo¿na uzyskaæ poprzez interpretacjê rozporz¹dzenia. W przypadku
rzek swobodnie p³yn¹cych, gdy maksymalne rzêdne s¹ wywo³ane tylko maksymalnymi przep³ywami ustawodawca zaleca (§ 49. p. 3.
ust. 2), aby by³a to rzêdna odpowiadaj¹ca „przejœciu przep³ywu kontrolnego Qk”.
Prawdopodobieñstwo przekroczenia przep³ywu kontrolnego Qk zale¿y od klasy budowli chroni¹cej przed powodzi¹ (w naszym
przypadku wa³u). W objaœnieniach do za³¹cznika 2 cytowanego rozporz¹dzenia napisano:
10) Budowle hydrotechniczne wymienione w lp. 3 (chodzi o budowle ochrony przeciwpowodziowej, przypis autora) nie mog¹ byæ
zaliczane do klasy ni¿szej ni¿ I, jeœli ich zniszczenie mo¿e mieæ katastrofalne skutki dla aglomeracji i zabytków oraz zak³adów przemys³owych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki...
Wa³y chroni¹ce ¯u³awy od wylewów Wis³y, Kana³u Raduni, Mot³awy oraz rzeki Elbl¹g i jej dop³ywów musz¹ byæ zaliczone do obiektów
klasy I.
Powy¿szy wywód prowadzi do wniosku, ¿e „bezpiecznym wzniesieniem budowli” powinien byæ poziom zwierciad³a wody „Hm”
o prawdopodobieñstwie przekroczenia 0,001% „woda tysi¹cletnia”. Istnieje tu wyraŸna sprzecznoœæ z pierwszym zaleceniem zawartym w „§ 43. Najwy¿szy obliczeniowy stan wody, zwany dale „Hm” wyznacza siê jako najwy¿szy ze stanów obserwowanych lub na
podstawie analizy przyczyn powstawania wyj¹tkowych stanów wody, takich jak zatory lodowe, cofki wiatrowe”, bowiem najwy¿szy
zaobserwowany stan nie mo¿e byæ uto¿samiany z wod¹ tysi¹cletni¹. Pozostaje wiêc mo¿liwoœæ wyznaczenia tego stanu poprzez „analizy przyczyn powstawania wyj¹tkowych stanów wody, takich jak zatory lodowe, cofki wiatrowe”.

Przyczyny powstawania wyj¹tkowo wysokich stanów wody w obszarze ¯u³aw s¹ ró¿ne. Górne odcinki cieków
przep³ywaj¹cych przez ¯u³awy (o charakterze górskim), takie jak: czêœæ rzek p³yn¹cych z Wysoczyzny Elbl¹skiej, rzeka
Elbl¹g poza zasiêgiem cofki od Zalewu Wiœlanego, rzeka Radunia i jej Kana³ oraz rzeka Liwa to cieki, na których zastosowaæ mo¿na standardow¹ metodê oceny miarodajnych rzêdnych zwierciad³a wody poniewa¿ g³ównym czynnikiem
kszta³tuj¹cym te rzêdne s¹ przep³ywy. W Zatoce Gdañskiej oraz Zalewie Wiœlanym czynnikiem powoduj¹cym wezbrania s¹ wiatry sztormowe (na Zalewie równie¿ poprzez wlew spiêtrzonych wiatrem wód morskich poprzez Cieœninê
Pilawsk¹). Wieloletnie serie obserwacyjne z mareografów w Zatoce Gdañskiej i Zalewie Wiœlanym pozwalaj¹ zastoso-
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waæ tu metody analizy statystycznej. Natomiast na akwenach tworz¹cych g³ówne zagro¿enie dla ¯u³aw tj. Wiœle, rzece
Elbl¹g i Jeziorze Druzno sytuacja jest bardziej skomplikowana.
Ujœciowy odcinek Wis³y
Ujœciowy odcinek Wis³y definiujemy dla potrzeb niniejszego opracowania, jako odcinek od pocz¹tku doliny Kwidzyñskiej do zatoki
Gdañskiej. Na odcinku tym najwy¿sze rzêdne zwierciad³a wody kszta³tuj¹:
– wezbrania (opadowe, roztopowe i mieszane) Wis³y,
– spiêtrzenia wiatrowe wód Wis³y (osi¹gaj¹ kilkadziesi¹t centymetrów przy sinych pó³nocnych wiatrach),
– spiêtrzenia sztormowe Zatoki Gdañskiej,
– zatory lodowe i zatory œry¿owe zarówno w Wiœle jak i w jej ujœciu.
Mamy wiêc do czynienia z piêcioma, czêsto wzajemnie skorelowanymi czynnikami, co czyni analizê statystyczn¹ zadaniem niewykonalnym. Warto podkreœliæ, ¿e najgroŸniejsza historyczna powódŸ na ¯u³awach Gdañskich w roku 1829 by³a spowodowana przerwaniem lewego wa³u poni¿ej Tczewa podczas wzbrania roztopowego po³¹czonego z zatorem lodowym.”
Wezbrania rzeki Elbl¹g i jeziora Druzno
Wahania stanu wody w rzece Elbl¹g i Jeziorze Dru¿no kszta³tuj¹ przede wszystkim wahania zwierciad³a wody w Zalewie Wiœlanym
oraz dop³yw wody rzekami uchodz¹cymi do jeziora. Podczas wysokiego stanu Zalewu obserwuje siê pr¹d powrotny i wówczas wody
Zalewu nap³ywaj¹ do jeziora. Powoduje to znaczne podniesienie stanu wody w jeziorze (wahania przekraczaj¹ wówczas 1 m, stwarzaj¹c zagro¿enie powodziowe). Nap³ywowi wód z Zalewu towarzyszy znaczny wzrost zasolenia wód rzeki i jeziora. Z drugiej strony
ma³a przepuszczalnoœæ utworów powierzchniowych oraz znaczne nachylenie terenu na pó³nocnym wschodzie i po³udniu zlewni,
powoduj¹ gwa³towny sp³yw zarówno wód opadowych jak i roztopowych. Przep³yw odwrotny, z Zalewu Wiœlanego do Jeziora Druzno, pojawia siê zarówno w okresie letnim, kiedy to stan w jeziorze jest stosunkowo niski, w wyniku parowania oraz przesi¹kania
wody do obszarów depresyjnych, jak i podczas jesienno-zimowych sztormów morskich. Najwiêcej wody nap³ywa do jeziora w paŸdzierniku i w czerwcu, najmniej, w marcu i kwietniu. Przewagê nap³ywu w okresie letnim t³umaczy siê d³u¿szym czasem trwania
nap³ywów, nap³ywy zimowe charakteryzuj¹ siê z kolei wiêksz¹ gwa³townoœci¹, co wynika z oddzia³ywania sztormów morskich.
Wiosn¹ na wahania stanu wody jeziora maj¹ z kolei wyraŸniejszy wp³yw dop³ywy wód roztopowych ze zlewni. Wtedy wystêpuj¹ najwiêksze (ponad 20-centymetrowe) ró¿nice stanów wody pomiêdzy Jeziorem Druzno i Zalewem Wiœlanym. Najmniejsze, kilkucentymetrowe ró¿nice wystêpuj¹ latem. Najwy¿szy odp³yw z jeziora obserwowany jest zazwyczaj w kwietniu, najni¿szy w czerwcu i lipcu.
Wiosna charakteryzuje siê równie¿ wiêksz¹ amplitud¹ zmian stanu wody w jeziorze. W okresie obserwacji powojennych najwy¿sze
amplitudy stanu wody w Jeziorze Druzno (przekrój wodowskazowy ¯ukowo) i na rzece Elbl¹g (przekrój wodowskazowy Elbl¹g) wynios³y, odpowiednio, 160 i 244 cm.
Zgodnie z informacjami podanymi wy¿ej teren otaczaj¹cy rzekê Elbl¹g i Jezioro Dru¿no mo¿e byæ zagro¿ony:
• Wezbraniem Zalewu Wiœlanego wywo³anym przez wiatry sztormowe,
• Wezbraniem roztopowym, lub roztopowo – opadowym w zlewni rzeki Elbl¹g. Wezbrania takie wystêpuj¹ najczêœciej w sezonie
zimowo – wiosennym. Je¿eli wyst¹pi wysokie wezbranie w zlewni rzeki Elbl¹g jednoczeœnie z wysokim wezbraniem sztormowym
sytuacja staje siê wyj¹tkowo krytyczna. Mo¿na przyj¹æ, ¿e jednoczesne wyst¹pienie najwy¿szego dotychczas zaobserwowanego
wezbrania sztormowego oraz najwy¿szego dotychczas zaobserwowanego wezbrania roztopowo – opadowego spowodowa³oby
zalanie znacznej czêœci Elbl¹ga,
• Wezbraniem wywo³anym opadem nawalnym w zlewniach rzeki Kumiela i Srebrny Potok. W ostatnim dziesiêcioleciu obserwuje
siê znaczny wzrost czêstotliwoœci wystêpowania oraz intensywnoœci opadów nawalnych w pasie przymorskim. Klimatolodzy
wi¹¿¹ to zjawisko z globalnym ociepleniem (Prof. Halina Lorenc, informacja ustna). W 2001 i 2009 roku szczególnie intensywny
opad wyst¹pi³ w rejonie Gdañska powoduj¹c groŸn¹ powódŸ (nawet w obszarach pozbawionych naturalnych cieków np. rejon
Urzêdu Miasta Gdañsk, tory kolejowe przy Dworcu G³ównym w Gdañsku) i zwi¹zane z ni¹ wielkie szkody. Wyst¹pienie podobnego opadu w zlewni rzeki Kumieli z pewnoœci¹ zagrozi³oby zalaniem terenu Elbl¹ga.
Podobnie jak w przypadku ujœciowego odcinka Wis³y opisany wy¿ej skomplikowany ³añcuch przyczynowy formowania siê zagro¿eñ
powodziowych wyklucza pos³ugiwanie siê standardowymi metodami analizy statystycznej przy okreœlaniu maksymalnych rzêdnych
zwierciad³a wody.
Proponowane rozwi¹zania dla obszarów problemowych

Zidentyfikowano trzy obszary problemowe, w których wystêpuje dyskutowany problem trudnoœci z ustaleniem
miarodajnych dla projektowania rzêdnych wielkich wód:
– ujœciowy odcinek Wis³y,
– Gdañski Wêze³ Wodny (Radunia, Kana³ Raduni, Mot³awa),
– rzeka Elbl¹g i Jezioro Druzno.
Proponuje siê opracowaæ dla ka¿dego z tych obszarów model matematyczny pozwalaj¹cy racjonalnie oceniæ maksymalne rzêdne
zwierciad³a wody poprzez uwzglêdnienie wp³ywu wszystkich wymienionych czynników kszta³tuj¹cych te rzêdne.
W przypadku Wis³y powinien to byæ model hydrodynamiczny ruchu nieustalonego pozwalaj¹cy modelowaæ wp³yw Zatoki
Gdañskiej, zatorów lodowych, wiatru (o ile oka¿e siê on istotnym) oraz awarii obwa³owañ.
W przypadku Gdañskiego Wêz³a Wodnego oraz systemu Rzeka Elbl¹g – Jezioro Druzno powinna to byæ kompilacja modeli odp³ywu
ze zlewni klasy opad/tajanie – odp³yw z modelem hydrodynamicznym odp³ywu nieustalonego.
Po przeprowadzeniu kalibracji wymienionych modeli nale¿y wykorzystaæ je do:
– oszacowania rzêdnych wielkich wód przy ró¿nych kombinacjach czynników kszta³tuj¹cych te rzêdne,
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– prac projektowych,
– badañ symulacyjnych ró¿nych sytuacji powodziowych „modeli akcji przeciwpowodziowych”,
– prowadzenia szkoleñ m. in w postaci gier decyzyjnych.
Problem oceny ryzyka powodzi
Powy¿ej podniesiono problem oceny rzêdnych wielkich wód miarodajnych dla projektowania. Wykazano, ¿e brak jest mo¿liwoœci
racjonalnej oceny prawdopodobieñstwa przewy¿szenia tych rzêdnych. Stwarza to trudny problem oszacowania ryzyka powodzi,
bowiem ryzyko definiowane jest, jako wypadkowa prawdopodobieñstwa wyst¹pienia powodzi i wywo³anych przez powódŸ szkód.
Sytuacjê komplikuje fakt, i¿ powódŸ na ¯u³awach to zazwyczaj skutek awarii wa³u, a ta najczêœciej wystêpuje nie wskutek przelania
wody przez koronê, lecz jest wynikiem zniszczenia wa³u przy poziomie wody ni¿szym od korony.
Makowski (Makowski J., 1998: Dolna Wis³a i jej obwa³owania historyczne kszta³towanie, obecny stan i zachowanie w czasie znacznych wezbrañ. Czêœæ druga: odcinek od Torunia do Bia³ej Góry. Instytut Budownictwa Wodnego PAN, Biblioteka Naukowa Hydrotechnika nr 27) wyró¿nia piêæ nastêpuj¹cych przyczyn przerwania wa³ów na odcinku Wis³y Pomorskiej:
– przelewanie sie wody i wody z lodem przez koronê wa³ów,
– zsuw odwodnej skarpy (erozja boczna I obrywanie siê skarpy odwodnej,
– rozmakanie korpusu wa³u, prowadz¹ce do up³ynnienia gruntu,
– sufozja gruntu w pod³o¿u wa³u,
– wyparcie niew³aœciwie umiejscowionego, okreœlonego rodzaju gruntu.
Aktualnie wielkie zagro¿enie awari¹ wa³ów powoduje szósta niewymieniona wy¿ej przyczyna:
– dzikie zwierzêta g³ównie lisy, borsuki i bobry kopi¹ce nory w korpusie wa³ów.
Wydaje siê, ¿e na ¿u³awskiej czêœci obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Wis³y" a tak¿e na obszarze „Ujœcie Wis³y" mimo du¿ej populacji bobra problem ten jest marginalny. Zwi¹zane jest to przede wszystkim z szerokim miêdzywalem, gdzie zwierzêta te g³ównie
przebywaj¹. Kopi¹ tam nory lub buduj¹ ¿eremia i nie docieraj¹ ju¿ do oddalonych znacznie od wody wa³ów przeciwpowodziowych.
Problem nor kopanych w wa³ach przeciwpowodziowych przez bobra istnieje jednak na pewno na rzekach: Tuga, Szkarpawa, Radunia
i Mot³awa, a tak¿e na obszarze Natura 2000 „Jezioro Dru¿no". W odniesieniu do tych miejsc gdzie zagro¿enie jest ju¿ obecnie realne,
lub prawdopodobne w przysz³oœci, nale¿y przy przebudowie wa³ów zastosowaæ technologie uniemo¿liwiaj¹ce kopanie nor, np. odpowiednio umieszczane siatki stalowe.
Oszacowanie mo¿liwoœci awarii wa³u w kategoriach prawdopodobieñstwa jest oczywiœcie niemo¿liwe. Tak wiêc ryzyko powodzi
posiadaj¹ce podstawowe znaczenie w nowoczesnym podejœciu do problemu (t. j. jako „zarz¹dzanie ryzykiem”) i zapisane w obowi¹zuj¹cym prawie mo¿e byæ w rozwa¿anym obszarze szacowana wy³¹cznie w kategoriach jakoœciowych. Brak zasad takiego szacunku, a ich ustalenie stanowi wa¿ny problem badawczy”.
Uzupe³niono ten rozdzia³ o poni¿sze akapity:
Trudnoœci w prognozowaniu oddzia³ywañ dotycz¹ przede wszystkim niepewnoœci w rozpoznawaniu zagro¿eñ powodziowych
oraz planowanych dzia³añ, które maj¹ im przeciwdzia³aæ. B³êdy w prognozowaniu mog¹ siê nastêpnie przek³adaæ na b³êdne decyzje i w przypadku „twardych” dzia³añ hydrotechnicznych niekorzystnie przekszta³caæ œrodowisko, nie osi¹gaj¹c za³o¿onego efektu
poprawy ochrony przeciwpowodziowej. Dlatego wykonawcy Prognozy uznali za konieczne wskazanie na szereg obszarów koncentracji problemów oraz w konsekwencji koniecznoœæ prowadzenia badañ wybranych obszarów, które nazwano obszarami problemowymi. Warto dodaæ, ¿e w czasie przygotowania Prognozy zaistnia³a powódŸ sztormowa, o skali wczeœniej niespotykanej,
która wskaza³a na kolejnych obszar problemowy: systemu rzeki Szkarpawa i Tuga.
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e zadania zaplanowane do 2015 roku, nie wprowadzaj¹ nowych rozwi¹zañ i koncentruj¹ siê na odbudowie istniej¹cego, wypróbowanego systemu przeciwpowodziowego w najbardziej newralgicznych miejscach, dlatego nie wymagaj¹ prowadzenia dodatkowych badañ. Wyj¹tek stanowi zadanie polegaj¹ce na ujœciu Wis³y, dla którego prowadzone s¹ badania
modelowe.
Rozszerzono omówienie zidentyfikowanych problemów dotycz¹cych ujœcia Wis³y:
W trakcie prac nad niniejsz¹ Prognoz¹ prowadzono badania modelowe, które maj¹ na celu ustalenie optymalnych parametrów
kierownic z punktu widzenia zachowania dro¿noœci ujœcia dla pracy lodo³amaczy i zachowania mo¿liwoœci formowania siê ³ach po
zewnêtrznej stronie kierownic.
Zjawiska zachodz¹ce w ujœciu rzeki podlegaj¹ wp³ywom dwóch ¿ywio³ów: morza i du¿ej rzeki. Cenne ³achy, które pojawiaj¹ siê
w ujœciu s¹ zjawiskami efemerycznymi, co oznacza, ¿e w zale¿noœci od stanów wód, zjawisk powodziowych (po ka¿dym wiêkszym
sztormie i powodzi, ³achy s¹ rozmywane) oraz sytuacji batymetrycznej ujœcia Wis³y, pojawiaj¹ siê one w d³u¿szych lub krótszych
odstêpach czasu. Dlatego tak trudne jest uchwycenie przybli¿onej powierzchni tych ³ach oraz prognozowanie jak zachowaj¹ siê
one w czasie przebudowy ujœcia, poniewa¿ dzia³ania techniczne stanowi¹ tylko czêœæ czynników, które mog¹ wp³ywaæ na formowanie siê ³ach.
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 12
„Nawi¹zuj¹c do powy¿szego punktu, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie w pe³ni zosta³ spe³niony wymóg art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy
udostêpnianiu informacji o œrodowisku… nakazuj¹cy przedstawienie rozwi¹zañ maj¹cych na celu kompensacjê przyrodnicz¹ negatywnych oddzia³ywañ na œrodowisko, mog¹cych byæ rezultatem realizacji przedsiêwziêæ planowanych w ramach przedmiotowego
Programu, w szczególnoœci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnoœæ tego obszaru.
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Ponadto, wobec niesprecyzowanego stanowiska wobec wyst¹pienia znacz¹cego negatywnego wp³ywu na przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000 (str. 118, 123, 152, 162) pragnê zwróciæ uwagê na art. 55 ust. 2 ustawy udostêpnianiu informacji o œrodowisku… zgodnie z którym projekt dokumentu, którego realizacja mo¿e znacz¹co negatywnie oddzia³ywaæ na obszary Natura 2000,
nie mo¿e zostaæ przyjêty, o ile nie zachodz¹ przes³anki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody. W myœl wskazanego
artyku³u ustawy o ochronie przyrody warunkiem koniecznym do przyjêcia tego dokumentu znacz¹co negatywnie oddzia³ywuj¹cego
na obszar Natura 2000 jest wykazanie nadrzêdnego interesu publicznego (w tym o charakterze spo³ecznym lub gospodarczym) przy
braku rozwi¹zañ alternatywnych, a tak¿e zapewnienie wykonania kompensacji przyrodniczej niezbêdnej do zapewnienia spójnoœci
i w³aœciwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000.”
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Uzupe³niono Prognozê o nastêpuj¹ce zapisy – rozdz. 10.2.
Na obecnym poziomie przygotowania zadania polegaj¹cego na przebudowie ujœcia Wis³y, nie mo¿na jednoznacznie przes¹dziæ,
czy oddzia³ywanie na ³achy tworz¹ce siê w ujœciu, stanowi¹ce cenne siedlisko ptaków i fok, bêdzie znacz¹ce czy nieznacz¹ce. Jest
to w du¿ej mierze uzale¿nione od wyników modelowania matematycznego, które obecnie prowadzone jest przez konsorcjum
firm Wuprohyd i Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdañsku. Istotne jest uzyskanie odpowiedzi, w jaki sposób zachowywaæ
siê bêd¹ ³achy tworz¹ce siê w ujœciu, je¿eli kierownice bêd¹ wyd³u¿ane sukcesywnie, po 200–300 metrów. Modelowanie powinno
obejmowaæ oprócz prognozowanych zmian w samym ujœciu, równie¿ sposób oddzia³ywania kierownic na zmiany pr¹dów wzd³u¿
brzegów, w tym na mo¿liwoœæ tworzenia siê ³ach po zachodniej i wschodniej stronie kierownic, abrazji brzegu morskiego itp.
Nale¿y dodaæ, ¿e prognozy te s¹ obarczone pewnym b³êdem, dlatego wskazane by³oby, w myœl zasady ostro¿noœci, wyd³u¿aæ kierownice etapowo, ka¿dorazowo obserwuj¹c sposób zachowania siê ³ach.
Je¿eli w wyniku modelowania oka¿e siê, ¿e wyd³u¿anie kierownic w kilku etapach nie zapewnia bezpieczeñstwa powodziowego
i konieczna jest g³êboka ingerencja w ujœcie, która spowoduje brak mo¿liwoœci formowania siê ³ach przez wiele lat, wówczas konieczne bêdzie wykonanie dzia³añ kompensacyjnych.
Kompensacja przyrodnicza powinna koncentrowaæ siê na odtworzeniu siedliska wydmy bia³ej (³ach) w s¹siedztwie ujœcia lub, je¿eli nie bêdzie to mo¿liwe na odtworzeniu jego funkcji. Obecnie trudno przes¹dziæ jakiego typu dzia³ania mog¹ zostaæ uznane za
dzia³ania kompensuj¹ce. Mo¿na rozwa¿aæ regularne uzupe³nianie sto¿ka po wschodniej stronie kierownicy urobkiem z pog³êbiania ujœcia Wis³y lub innych rejonów wybrze¿a. Dzia³anie to ma sens jeœli sto¿ek nie bêdzie poddany zbyt silnej erozji morskiej.
Innym rozwa¿anym sposobem mo¿e byæ budowa sztucznej wyspy, która musia³aby posiadaæ tak¹ konstrukcjê, ¿eby mog³a byæ
przemywana w czasie wy¿szych stanów wód, poniewa¿ inaczej bêdzie na ni¹ wkraczaæ naturalna sukcesja roœlinna.
Mo¿liwe jest równie¿, ¿e po zakoñczeniu badañ modelowych, na etapie decyzji œrodowiskowej, zaproponowane zostan¹ jeszcze
inne rozwi¹zania, które obecnie nie s¹ rozwa¿ane.
Je¿eli w wyniku modelowania oka¿e siê, ¿e sukcesywne wyd³u¿anie kierownic zapewnia oprócz okresowej poprawy bezpieczeñstwa powodziowego (dro¿noœci ujœcia) równie¿ mo¿liwoœæ odbudowywania sto¿ka, nie bêdzie potrzeby wykonywania dzia³añ
kompensacyjnych.
Podsumowuj¹c, „Program ¯u³awski – 2030” mo¿e byæ przyjêty poniewa¿, jak wykazano wczeœniej dla przebudowy ujœcia Wis³y
nie ma ¿adnej racjonalnej alternatywy oraz zachodz¹ przes³anki nadrzêdnego interesu publicznego. Zaproponowano równie¿
ewentualne dzia³ania kompensacyjne, gdyby w toku dalszych prac okaza³o siê, ¿e przebudowa ujœcia mo¿e spowodowaæ
znacz¹ce negatywne oddzia³ywania na obszar Natura 2000 PLB220004 oraz PLH220044.
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 13
„Nawi¹zuj¹c do powy¿szego punktu, nale¿y zauwa¿yæ, ¿e nie w pe³ni zosta³ spe³niony wymóg art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy
udostêpnianiu informacji o œrodowisku… nakazuj¹cy przedstawienie rozwi¹zañ maj¹cych na celu kompensacjê przyrodnicz¹ negatywnych oddzia³ywañ na œrodowisko, mog¹cych byæ rezultatem realizacji przedsiêwziêæ planowanych w ramach przedmiotowego
Programu, w szczególnoœci na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnoœæ tego obszaru.”
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Uwzglêdniono w Prognozie – tak jak powy¿ej.

Poni¿ej przedstawiono uwagi GDOŒ przekazane w piœmie z dnia 03.03.2010r. oraz zaprezentowano sposób
ich uwzglêdnienia w opracowanych dokumentach:
Uwaga 1
W¹tpliwoœci wzbudza nadal niesprecyzowane stanowisko wobec oceny wp³ywu przebudowy ujœcia Wis³y na obszary Natura
2000. Na str. 3 za³¹cznika stwierdzono, i¿ „na obecnym etapie nie stwierdzono znacz¹cego negatywnego oddzia³ywania na siedliska
i integralnoœæ obszaru Natura 2000 oraz rezerwatu przyrody zlokalizowanego w ujœciu Wis³y.” Jednoczeœnie na str. 17 za³¹cznika
wskazano, i¿ „na obecnym poziomie przygotowania zadania polegaj¹cego na przebudowie ujœcia Wis³y, nie mo¿na jednoznacznie przes¹dziæ, czy oddzia³ywanie na ³achy tworz¹ce siê w ujœciu, stanowi¹ce cenne siedlisko ptaków i fok, bêdzie znacz¹ce czy
nieznacz¹ce. Jest to w du¿ej mierze uzale¿nione od wyników modelowania matematycznego (…)”, a na str. 18 za³¹cznika wskazano, i¿ „Program ¯u³awski – 2030” mo¿e byæ przyjêty poniewa¿, jak wykazano wczeœniej dla przebudowy ujœcia Wis³y nie ma ¿ad-
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nej racjonalnej alternatywy oraz zachodz¹ przes³anki nadrzêdnego interesu publicznego. Zaproponowano równie¿ ewentualne
dzia³ania kompensacyjne, gdyby w toku dalszych prac okaza³o siê, ¿e przebudowa ujœcia mo¿e spowodowaæ znacz¹ce negatywne
oddzia³ywania na obszar Natura 2000 PLB220004 oraz PLH220044.” Nieœcis³oœci odnoœnie powy¿szej kwestii znajduj¹ siê równie¿ w poprawionej prognozie, w której na str. 192 stwierdzono, i¿ „spoœród wy¿ej wymienionych zadañ, jedynie zadanie w ujœciu
Wis³y, mo¿e wp³yn¹æ znacz¹co na siedlisko (fragment wydmy bia³ej w ujœciu Wis³y) w obrêbie obszaru Natura 2000. (…) Okreœlenie procentowe lub iloœciowe ubytku tego siedliska na poziomie Prognozy nie jest niemo¿liwe, poniewa¿ obecnie trwaj¹ badania
modelowe, analizuj¹ce w wielu wariantach kszta³t i d³ugoœæ kierownic. W zwi¹zku z tym problem oceny wp³ywu tego zadania na
obszar Natura 2000 na etapie Prognozy wskazano jako obszar niepewnoœci.” Natomiast na str. 244 ww. dokumentu wskazano, i¿
„rejon planowanej przebudowy ujœcia Wis³y i zwi¹zana z tym ingerencja w siedlisko chronione wydmy bia³ej uznano za obszar dla
którego brak danych oraz trudnoœci w modelowaniu i prognozowaniu oddzia³ywañ uniemo¿liwiaj¹ na etapie oceny strategicznej
okreœlenia stopnia wp³ywu na obszar Natura 2000. Uwzglêdniaj¹c jednak zasadê przezornoœci wskazano na brak racjonalnych alternatyw dla tego zadania oraz nadrzêdny interes publiczny oraz zaproponowano ewentualny typ dzia³añ kompensacyjnych”.
Na tej samej stronie stwierdzono tak¿e, i¿ „na poziomie oceny strategicznej nie stwierdzono znacz¹cego negatywnego wp³ywu
planowanych dzia³añ na integralnoœæ obszarów Natura 2000.” Wobec powy¿szego nale¿y ujednoliciæ stanowisko wobec kwestii
oddzia³ywania na cele ochrony obszarów Natura 2000.
Ponadto, pragnê zwróciæ uwagê na zapis na str. 212 poprawionej prognozy, i¿ „w przypadku wyst¹pienia znacz¹cego negatywnego wp³ywu na siedliska i siedliska gatunków chronionych w ramach obszarów Natura 2000 mo¿e zaistnieæ koniecznoœæ
wykonania kompensacji przyrodniczej.” Uprzejmie informujê, i¿ je¿eli przedsiêwziêcie mo¿e znacz¹co negatywnie oddzia³ywaæ
na cele ochrony obszaru Natura 2000 wykonanie kompensacji przyrodniczej, niezbêdnej do zapewnienia spójnoœci i w³aœciwego
funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000, jest obligatoryjne, przy czym nale¿y równie¿ spe³niæ pozosta³e przes³anki art. 34
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, ze zm.) tj. wykazaæ wymogi nadrzêdnego interesu publicznego oraz brak rozwi¹zañ alternatywnych.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Uzupe³niono Prognozê o nastêpuj¹ce zapisy – rozdz. 8.5, 11 i 13.
Stanowisko autorów Prognozy odnoœnie wp³ywu przebudowy Ujœcia Wis³y na obszary Natura 2000 jest jednoznaczne – mianowicie wyraŸnie wskazuje siê, ¿e na obecnym etapie przygotowania inwestycji nie mo¿na przes¹dziæ czy oddzia³ywanie to bêdzie
znacz¹ce czy nieznacz¹ce. Wynika to przede wszystkim z braku ostatecznego rozstrzygniêcia, w jakim stopniu ujœcie bêdzie przebudowane. Taki poziom niewiedzy jest zjawiskiem bardzo czêstym szczególnie w prognozach i dopuszczalnym przez prawo unijne i krajowe.
W celu ukierunkowania dalszego procesu oceny wskazano w zwi¹zku z tym mo¿liwe dzia³ania minimalizuj¹ce (m.in. ograniczenie
d³ugoœci kierownic) oraz warunkowo (jeœli nie bêdzie mo¿liwe udowodnienie na etapie modelowania braku znacz¹cych negatywnych oddzia³ywañ) mo¿liwe dzia³ania kompensacyjne.
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 2
W¹tpliwoœci wzbudza opis wp³ywu odbudowy ostróg na Wiœle na obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej
Wis³y” (PLB040003). Przedstawione informacje o negatywnym wp³ywie na ten obszar dotycz¹ jedynie etapu budowy ostróg.
W ocenie pominiêto etap funkcjonowania tej inwestycji, która ma na celu koncentracjê nurtu i zwiêkszenia g³êbokoœci rzeki, co za
tym idzie ma zapobiec tworzeniu siê piaszczystych ³awic. Nale¿y wskazaæ, i¿ piaszczyste ³achy s¹ miejscem lêgowym i miejscem
odpoczynku dla populacji gatunków ptaków, bêd¹cych przedmiotami ochrony w ww. obszarze Natura 2000. Zatem ograniczenie
mo¿liwoœci tworzenia siê ³ach mo¿e mieæ znaczenie dla zachowania w³aœciwego stanu ochrony wspomnianych gatunków ptaków.
Maj¹c powy¿sze na uwadze, a tak¿e konsekwencje wynikaj¹ce z art. art. 55 ust. 2 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr
199 poz. 1227 ze zm.) koniecznym jest dowiedzenie braku negatywnego oddzia³ywania na obszary Natura 2000 lub w przypadku
braku mo¿liwoœci wykluczenia takiego oddzia³ywania- udowodnienie przes³anek, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie
przyrody, warunkuj¹cych przyjêcie tego dokument.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
UWZGLÊDNIONO poprzez podkreœlanie w Prognozie (rozdz. 8.5, 11 i 13), ¿e s¹ to dzia³ania odtworzeniowe, nie zmieniaj¹ce
w sposób istotny procesów fluwialnych w korycie rzeki. W odniesieniu do etapu funkcjonowania odbudowanych ostróg nie
przewiduje siê znacz¹cego oddzia³ywania na obszary Natura 2000.

Uwaga 3
Zapisy rozdzia³u dotycz¹cego propozycji rozwi¹zañ alternatywnych w przekazanej Prognozie oddzia³ywania na œrodowisko, s¹
ró¿ne od tych, które znajduj¹ siê pod „uwag¹ 11” na str. 8 za³¹cznika. W zwi¹zku z powy¿szym wnoszê o uzupe³nienie ostatecznej
wersji Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko o przedstawione wyjaœnienia odnoœnie przyjêtej metodyki poszukiwania rozwi¹zañ
alternatywnych.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Zdaniem autorów Prognozy nie ma potrzeby zmiany opisu rozwi¹zañ alternatywnych, poniewa¿ opis przedstawiony w Programie
oraz Podsumowaniu nie ró¿ni siê co do meritum, a jedynie co do formy opisu.
___________________________________________________________________________________________________________
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Uwaga 4
Odnosz¹c siê do uwagi dotycz¹cej nieprecyzyjnego oznaczenia granic obszarów Natura 2000 na rys. 8 poprzedniej wersji Prognozy (w nowej wersji Prognozy jest to rys. 3 na str. 25, rys. 8 na str. 136 oraz rys. 14 na str. 206), informujê, i¿ obszary Natura 2000,
których granice nieprecyzyjnie oznaczono to obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Ujœcie Wis³y” (PLB220004) oraz obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Zatoka Pucka” (PLB220005). Nale¿y wskazaæ, i¿ przy ujœciu Wis³y Œmia³ej po³o¿ony
jest wspomniany obszar Natura 2000 „Ujœcie Wis³y” (PLB220004). Tymczasem z ww. rysunku wynika, i¿ teren ten stanowi czêœæ
obszaru Natura 2000 „Zatoka Pucka” (PLB220005). Nale¿y podkreœliæ, i¿ precyzyjne oznaczenie obszaru przy ujœciu Wis³y Œmia³ej
jest istotne z uwagi na inne gatunki ptaków, bêd¹ce przedmiotami ochrony w obu obszarach. Ponadto, przy ujœciu Wis³y Œmia³ej
po³o¿ony jest specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja w Ujœciu Wis³y (PLH220044), który tak¿e wymaga prawid³owego oznaczenia.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
Zdaniem autorów Prognozy granice obszarów chronionych zosta³y przedstawione w Prognozie prawid³owo; rysunek zawarty
w Prognozie ma charakter pogl¹dowy i zwi¹zku z tym, w miejscach gdzie trzy formy ochrony siê nak³adaj¹, nie wszystkie granice s¹
widoczne. Informacje, ¿e ujœcie Wis³y Œmia³ej w³¹czone jest do PLH220044 oraz PLB220004 znajduje siê w tekœcie Prognozy
w rozdziale 8.5.1.
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 5
Na str. 213 Prognozy nale¿y dodaæ wyraz „nie” do zapisu: „(…) roboty mog¹ byæ prowadzone w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca
ka¿dego roku” tak, aby wynika³o z powy¿szego zapisu, i¿ ww. prace nie mog¹ byæ prowadzone w tym okresie.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
UWZGLÊDNIONO poprzez dopisanie w rozdz. 9.2 s³owa „nie”, tak aby przytoczone w piœmie zdanie mia³o prawid³owe brzmienie.
___________________________________________________________________________________________________________

Uwaga 6
W¹tpliwoœci budzi, zamieszczony na str. 241 Prognozy, jeden ze wskaŸników wp³ywu realizacji „Programu ¯u³awskiego” na œrodowisko wyra¿ony liczb¹ gatunków i siedlisk objêtych monitoringiem przyrodniczym na obszarze ¯u³aw. Nie jest jasne czy powy¿szy zapis nale¿y rozumieæ jako zmiany liczebnoœci populacji gatunków zwierz¹t i roœlin oraz zmiany powierzchni ich siedlisk oraz
siedlisk przyrodniczych bêd¹cych w zasiêgu oddzia³ywania zadañ planowanych do realizacji w ramach Programu, czy te¿ jako
okreœlenie jaka liczba gatunków i siedlisk, która zosta³a objêta monitoringiem. Proponuje siê zmianê brzmienia tego punktu, tak
aby z zapisu wynika³o, i¿ wp³yw realizacji Programu bêdzie badany w oparciu o zmiany liczebnoœci populacji gatunków zwierz¹t
i roœlin oraz zmiany powierzchni ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych.
Sposób i zakres uwzglêdnienia uwagi w Prognozie
UWZGLÊDNIONO poprzez rozwiniêcie w rozdz. 12.2 opisu wskaŸnika monitorowania wp³ywu „Programu ¯u³awskiego-2030”
na œrodowisko „liczba gatunków i siedlisk objêtych monitoringiem” tak aby nie budzi³o w¹tpliwoœci, ¿e chodzi o te obszary, na które Program mo¿e oddzia³ywaæ

4. Zg³oszone uwagi i wnioski w trakcie konsultacji spo³ecznych
Za organizacjê i przeprowadzenie konsultacji spo³ecznych projektu Programu oraz Prognozy odpowiada³
organ prowadz¹cy w tej sprawie stosowne postêpowanie, czyli w aktualnym stanie prawnym Regionalny Zarz¹d
Gospodarki Wodnej w Gdañsku, na podstawie pe³nomocnictwa Prezesa Krajowego Zarz¹du Gospodarki Wodnej.
Konsultacje spo³eczne przeprowadzono zgodnie z zapisami ustawy OOŒ. Ze wzglêdu na znaczny zasiêg przestrzenny Programu oraz du¿¹ iloœæ osób potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w konsultacjach przyjêto rozszerzon¹ wersjê, w stosunku do tego, co jest wymagane polskim prawem. Wyd³u¿ono czas trwania konsultacji, przygotowano ankiety, które rozpowszechniono wœród mieszkañców, zorganizowano konferencjê prasow¹ w celu
dotarcia do szerokiego grona osób z informacj¹ oraz dwa spotkania otwarte dla spo³eczeñstwa.
Wykonawca Prognozy opracowa³ stosowne prezentacje multimedialne i inne materia³y informacyjne (w tym
ankiety umo¿liwiaj¹ce informacjê zwrotn¹). Zosta³y równie¿ przygotowane i przekazane do mediów odpowiednie
informacje o przebiegu prac w formie komunikatów prasowych.
W proces konsultacji zaanga¿owany by³ równie¿ Zespó³ Konsultacyjny Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw - do roku 2030”, powo³any przez Dyrektora RZGW w Gdañsku, którego jedno z posiedzeñ (18 listopada 2009 roku) poœwiêcono wyra¿eniu opinii o projekcie Programu wraz z Prognoz¹.
W dniu 5 listopada, tj. w przeddzieñ rozpoczynaj¹cych siê konsultacji spo³ecznych odby³a siê konferencja prasowa, której efektem by³a informacja w g³ównym wydaniu Panoramy TVP3 Gdañsk oraz artyku³y w Gazecie Wyborczej, Dzienniku Ba³tyckim i stronach internetowych.
W dniu 6 listopada ukaza³y siê w Gazecie Wyborczej w wydaniu pomorskim i warmiñsko – mazurskim obwieszczenia o rozpoczêciu konsultacji spo³ecznych projektu Programu.
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W celu zebrania opinii spo³eczeñstwa przygotowano ankiety, które zamieszczono na stronach internetowych
RZGW w Gdañsku i KZGW oraz w ich siedzibach i siedzibach starostw oraz zorganizowano dwa spotkania otwarte:
• w Elbl¹gu – 16 listopada 2009 roku w Centrum Kultury i Wspó³pracy Miêdzynarodowej „Œwiatowid”,
• w Gdañsku – 23 listopada 2009 roku w Regionalnym Zarz¹dzie Gospodarki Wodnej w Gdañsku.
Celem spotkañ by³a prezentacja projektu „Programu ¯u³awskiego – 2030” oraz wniosków i rekomendacji strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, a tak¿e dyskusja nad wymienionymi dokumentami z mo¿liwoœci¹
sk³adania uwag i wniosków.
Pe³na dokumentacja przeprowadzonych konsultacji stanowi Za³¹cznik 6 niniejszego podsumowania.
W ramach przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych rozpoczêtych 6 listopada 2009r a zakoñczonych 14
grudnia 2009 r. otrzymano szereg zapytañ, postulatów, uwag i ankiet przekazanych przez reprezentantów ró¿nych
stowarzyszeñ, organów administracji publicznej oraz osób prywatnych.
Odpowiedzi na wszystkie skierowane uwagi i zadane pytania zosta³y udzielone i nie zosta³y pozostawione bez
rozpatrzenia. Dokonano równie¿ analizy wyników ankiet. Zestawienie otrzymanych uwag wraz z odpowiedziami
znajduje siê w wy¿ej wymienionym sprawozdaniu z konsultacji spo³ecznych, stanowi¹cym Za³¹cznik 6.

5. Wyniki postêpowania dotycz¹cego transgranicznego oddzia³ywania na œrodowisko
W zwi¹zku z ocen¹ przedstawion¹ w Prognozie oddzia³ywania na œrodowisko, na etapie budowy i funkcjonowania nie przewiduje siê powstania oddzia³ywañ o zasiêgu transgranicznym. Znaczna wiêkszoœæ zadañ dotyczy prac,
które maj¹ na celu utrzymanie obecnego poziomu ochrony przed powodzi¹ i nie spowoduj¹ istotnych zmian, które
oddzia³ywa³yby poza kraj, a granica pañstwa (na Zalewie Wiœlanym) oddalona jest o oko³o 35 km od zadania zlokalizowanego najbardziej w kierunku wschodnim (wa³y na rzece Elbl¹g).

6. Propozycje dotycz¹ce metod i czêstotliwoœci przeprowadzania monitoringu skutków realizacji
postanowieñ dokumentu
Metody i czêstotliwoœæ przeprowadzania ww. monitoringu przedstawiono w rozdziale 12 „Programu
¯u³awskiego – 2030” oraz w rozdziale 11, który omawia strukturê instytucjonaln¹, wskazuj¹c Jednostkê Zarz¹dzaj¹c¹
Programem ¯u³awskim, umocowan¹ w Regionalnym Zarz¹dzie Gospodarki Wodnej w Gdañsku, jako odpowiedzialn¹ za prowadzenie monitoringu.
Jednym z podstawowych sposobów monitorowania skutecznoœci realizacji zaplanowanych celów i dzia³añ
oraz ich wp³ywu na œrodowisko, jest zastosowanie metod wskaŸnikowych. W poni¿szej tabeli, dla ka¿dego celu strategicznego zaproponowano po kilka wskaŸników, podaj¹c jednostkê w jakiej ma byæ wyliczony oraz orientacyjne
Ÿród³a danych s³u¿¹ce jego obliczeniu. Czêœæ z nich mo¿na tak¿e wyraziæ wielkoœci¹ œrodków przeznaczonych na realizacjê okreœlonych typów dzia³añ, jednak w poni¿szym zestawieniu celowo pominiêto wskaŸniki o charakterze
finansowym. W trakcie opracowania listy wskaŸników wykorzystano tak¿e propozycje zawarte w „Katalogu wskaŸników obowi¹zkowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2007–2013”, dobieraj¹c wskaŸniki monitoruj¹ce dzia³ania przewidziane w Programie.
Ocena skutecznoœci dzia³añ przy wykorzystaniu metod wskaŸnikowych polega z regu³y na porównaniu ich wartoœci w okresie przed rozpoczêciem realizacji Programu, w trakcie jego wdra¿ania oraz po jego zakoñczeniu. Pe³ne
osi¹gniêcie celów monitoringu skutecznoœci Programu wymaga dodatkowo okreœlenia wartoœci wyjœciowej zalecanych wskaŸników (rok 2010) oraz, dla niektórych z nich, po¿¹danej wartoœci docelowej. W odniesieniu do wyjœciowych i docelowych wartoœci wskaŸników w roku 2015, zostan¹ one okreœlone przez Jednostkê Zarz¹dzaj¹c¹ Programem ¯u³awskim (JZP¯), na pocz¹tku realizacji Programu, tj. w roku 2010. Natomiast wartoœci docelowe wskaŸników
w roku 2030 bêdzie mo¿na okreœliæ dopiero po sformu³owaniu listy dzia³añ planowanych do wykonania w latach
2016–2030, której sporz¹dzenie umo¿liwi przygotowanie wstêpnej oceny ryzyka powodziowego, map zagro¿enia
i ryzyka powodziowego oraz planów zarz¹dzania ryzykiem powodziowym wymaganych Dyrektyw¹ Powodziow¹.
Przedstawione propozycje wskaŸników nale¿y traktowaæ opcjonalnie i w fazie realizacji Programu mo¿liwe jest
zastosowanie tylko niektórych z nich, a tak¿e uzupe³nienie zestawu o nowe wskaŸniki, w miarê postêpów monitorowania i wynikaj¹cych z niego potrzeb. Wskazane jest monitorowanie skutecznoœci wdra¿ania Programu w cyklu rocznym.
Bie¿¹ce monitorowanie wdra¿ania Programu musi umo¿liwiæ odpowiednio wczeœniejsze przygotowanie nastêpnego etapu jego realizacji, dlatego zakres zadañ etapu II Programu powinien zostaæ opracowany i zatwierdzony najpóŸniej
do koñca 2013 roku, aby p³ynnie realizowaæ inwestycje. St¹d te¿ poszczególne etapy mo¿na oceniaæ w trakcie i po zakoñczeniu ich realizacji, natomiast kolejny etap musi byæ gotowy ju¿ dwa lata wczeœniej ni¿ zakoñczy siê I Etap Programu.
Monitorowanie skutecznoœci realizacji Programu odbywa³oby siê po zakoñczeniu realizacji ka¿dego z jego
etapów, czyli sprawdzonoby ka¿dy z etapów i przeprowadzonoby jego podsumowanie.
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Tabela. 1. Proponowane wskaŸniki s³u¿¹ce monitorowaniu celów realizacji Programu
Monitorowane cele

I.

Poprawa rozpoznania zagro¿enia powodziowego i mo¿liwoci przeciwdzia³ania
mu, przy wykorzystaniu najlepszych
dostêpnych technologii i narzêdzi, oraz
zgodnie z wymaganiami prawodawstwa
wspólnotowego i krajowego.
II.

Jednostki

ród³a
informacji

Typ
wskaŸnika

Liczba opracowanych planów zarz¹dzania
dorzeczem (zawieraj¹ca: plany gospodarowania
wodami, program wodno-rodowiskowy oraz
plany zarz¹dzania ryzykiem wystêpowania
powodzi)

sztuki

RZGW Gdañsk

P

Liczba wybudowanych obiektów ma³ej retencji

sztuki

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

m

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

R

Powierzchnia terenów objêtych ochron¹
przeciwpowodziow¹

hektary

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

R

Powierzchnia trwale wy³¹czona z dotychczasowego u¿ytkowania w zwi¹zku z eksploatacj¹
infrastruktury hydrotechnicznej

hektary

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

W

Powierzchnia polderów trwale lub d³ugookresowo celowo zalanych

hektary

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

sztuki

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

sztuki

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

D³ugoæ przebudowanych, odbudowanych
lub wybudowanych obwa³owañ

kilometry

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

D³ugoæ przebudowanych, odbudowanych lub
wybudowanych koryt cieków (w tym kana³ów,
rowów)

kilometry

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

Liczba urz¹dzeñ hydrotechnicznych zabezpieczaj¹cych teren zagro¿ony powodzi¹

sztuki

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

Liczba przebudowanych, odbudowanych
lub wybudowanych obiektów ma³ej retencji

sztuki

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

Objêtoæ retencjonowanej wody w ramach
ma³ej i du¿ej retencji

m

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

R

hektary

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

R

liczba osób

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

R

Powierzchnia trwale wy³¹czona z dotychczasowego u¿ytkowania w zwi¹zku z eksploatacj¹
infrastruktury hydrotechnicznej

hektary

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

W

Powierzchnia polderów trwale lub d³ugookresowo celowo zalanych

hektary

RZGW Gdañsk;
ZMiUW; JST

P

WskaŸniki skutecznoœci
realizacji Programu

Zwiêkszenie znaczenia naturalnych
metod ochrony przeciwpowodziowej.
Objêtoæ retencjonowanej wody w ramach
ma³ej i du¿ej retencji

Iloæ publikacji, konferencji, szkoleñ, przekazanych dokumentacji w zakresie ochrony przed
Zwiêkszenie wiadomoci spo³ecznoci
lokalnych oraz przedstawicieli administra- powodzi¹
cji i instytucji w zakresie zagro¿enie
powodziowego i przeciwdzia³ania
jego wystêpowaniu.
III.

IV.

!

Poddanie audytowi

Poprawa struktur organizacyjnych ochrony przeciwpowodziowej i zarz¹dzania
ryzykiem powodzi na szczeblu regionalnym i lokalnym.
V.

Przebudowa, odbudowa i budowa
przeciwpowodziowych
urz¹dzeñ technicznych

Liczba przebudowanych, odbudowanych lub
wybudowanych urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie
przed powodzi¹

Powierzchnia terenów objêtych ochron¹
przeciwpowodziow¹
Liczba osób objêta ochron¹ przeciwpowodziow¹
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Wyjanienia skrótów dotycz¹cych róde³ danych: RZGW  Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej, ZMiUW  Zarz¹dy Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych, JST  Jednostki Samorz¹du Terytorialnego (szczebel wojewódzki, powiatowy i gminny),
Wskaniki: P  produktu, R  rezultatu, W  wp³ywu na rodowisko.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Prognozie oddzia³ywania na œrodowisko, zak³ada siê równie¿ monitorowanie nastêpuj¹cych wskaŸników oceny wp³ywu realizacji „Programu ¯u³awskiego – 2030” na œrodowisko:
• wskaŸnik jakoœci wód,
• wskaŸnik integracji dzia³añ z ochron¹ przyrody,
• stan morfologiczny koryt rzecznych – d³ugoœæ badanych rzek w poszczególnych klasach,
• liczba gatunków i siedlisk objêtych monitoringiem przyrodniczym na ¯u³awach w obszarze oddzia³ywania planowanych i realizowanych inwestycji (wynikaj¹ca z postanowieñ organów wydaj¹cych decyzjê o œrodowiskowych
uwarunkowaniach),
• liczba mieszkañców, w tym pracowników administracji, przeszkolonych w zakresie problematyki zagro¿enia
powodziowego i metod przeciwdzia³ania powodziom oraz ograniczania ich skutków,
• liczba punktów (stacji, posterunków) monitoringu hydro-meteorologicznego, w których nast¹pi³o zwiêkszenie zakresu prowadzonych pomiarów,
• liczba punktów (stacji, posterunków) monitoringu hydro-meteorologicznego, w których nast¹pi³a wymiana i/lub
modernizacja urz¹dzeñ pomiarowych.
Niektóre zadania z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, planowane do realizacji w I Etapie Programu, tj. do
roku 2015, zlokalizowane s¹ w obrêbie obszarów chronionych, w tym dwóch rezerwatów i 6 obszarów Natura 2000.
Z tego wzglêdu w Prognozie zaleca siê przeprowadzenie badañ monitoringowych fauny i siedlisk, aby umo¿liwiæ
w³aœciw¹ ocenê oddzia³ywania wybranych zadañ na przedmiot i cele ochrony obszarów Natura 2000.
Dla zadania polegaj¹cego na przebudowie ujœcia Wis³y postanowiono przeprowadziæ badania monitoringowe
obejmuj¹ce okres lêgowy i zimowy, tak¿e migracje wiosenne i jesienne oraz inwentaryzacjê przyrodnicz¹ siedlisk,
które umo¿liwi¹ ocenê na etapie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko wp³ywu przedsiêwziêcia na te siedliska. Jest
to zbie¿ne ze stanowiskiem Regionalnego Dyrektora Ochrony Œrodowiska w Gdañsku uzgadniaj¹cym zakres raportu
(postanowienie z dnia 24 wrzeœnia 2009 roku znak: RDOŒ-22-WOO.6670/23-3/09/KP/AT). Zaleca siê równie¿ przeprowadzenie analizy przekszta³cenia koryta rzeki (m.in. zanik piaszczystych ³ach w wynik zmiany nurtu, miejsc cennych dla ptaków i fok).
Dla zadañ polegaj¹cych na odbudowie wa³ów rzeki Wis³y oraz ostróg na Wiœle, postanowiono przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej w miejscach planowanych robót i zaplecza budowy (jeœli bêdzie zlokalizowane
w obrêbie obszaru chronionego) oraz monitoring ptaków lêgowych, zimuj¹cych i migruj¹cych.
Dla zadañ zlokalizowanych w obrêbie obszarów Natura 2000 i rezerwatu Jeziora Dru¿no nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu fauny i/lub siedlisk, poniewa¿ jest to obszar posiadaj¹cy wieloletni¹ dokumentacjê przyrodnicz¹.
W prognozie zalecono lepsze rozpoznanie hydrologicznych zjawisk wystêpuj¹cych w zlewni rzeki Elbl¹g/Dzierzgoñ
poprzez wyposa¿enie rzek: Kumiela, Babica, Bierutówka, W¹ska, Dzierzgoñ, Tyna, Balewka i Elbl¹g w wodowskazy
pomiarowe, które zostanie wykonane w ramach zadania pn. system monitoringu ryzyka powodzi oraz wdra¿ania
Dyrektywy Powodziowej.
W przypadku przedsiêwziêæ kwalifikowanych do grupy mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko
najistotniejsze jest odpowiednie ich zakwalifikowanie, a nastêpnie poprawne i skrupulatne przeprowadzenie
procedur œrodowiskowych oraz zebranie kompletnej dokumentacji œrodowiskowej. Organy odpowiedzialne za
wydanie tych decyzji mog¹ te¿ na³o¿yæ na inwestora monitorowanie okreœlonych wskaŸników. Zadaniem Jednostki
Zarz¹dzaj¹cej Programem ¯u³awskim bêdzie monitorowanie wykonywania tych postanowieñ. Zak³ada siê,
w zwi¹zku z tym, zobowi¹zanie Beneficjentów realizuj¹cych zadania w ramach Programu do przekazywania kopii
ww. decyzji i bie¿¹cego informowania o prowadzonym monitoringu.
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Za³¹cznik 1.

Pismo dyrektora GDOŒ uzgadniaj¹cego zakres Prognozy
(znak: DOOŒ-074/546/330/2009/MK) z dnia 28 maja 2009 r.
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Za³¹cznik 2.

Pismo GIS uzgadniaj¹cego zakres Prognozy
(znak: GIS-HŒ-NZ-073-12-1/DS/09) z dnia 15.05.2009 r.
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Za³¹cznik 3.

Pismo GIS opiniuj¹ce projekt Programu oraz Prognozê
(znak: GIS-HŒ-NZ-073-27-1/JL/09/10) z dnia 05.01.2010 r.
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Za³¹cznik 4.

Pismo dyrektora GDOŒ opiniuj¹ce projekt Programu oraz Prognozê
(znak: DOOŒ-077/10742/1772/09/MK-128) z dnia 22.12.2009 r.
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Za³¹cznik 5.

OdpowiedŸ GDOŒ opiniuj¹ce sposób uwzglêdnienia i zakres uwag GDOŒ
(znak: DOOŒ-077/622-2/ 512/10/MK-28) z dnia 3.03.2010 r.
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Za³¹cznik 6.

Sprawozdanie z konsultacji spo³ecznych prowadzonych w ramach strategicznej oceny
oddzia³ywania na œrodowisko Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)”

1. WSTÊP
Na podstawie umowy nr EFP/VPI/1.2/35/2009 z dnia 20 lipca 2009 roku zawartej miêdzy Narodowym Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Biurem Projektowo-Doradczym EKO-KONSULT
w Gdañsku, wykonana zosta³a Prognoza oddzia³ywania na œrodowisko Programu „Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)”, zwanego dalej „Programem
¯u³awskim – 2030”. W ramach umowy okreœlono sposób przeprowadzenia konsultacji ze spo³eczeñstwem w ramach
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, które odby³y siê w okresie listopad – grudzieñ 2009 roku.
Konsultacje spo³eczne przeprowadzono zgodnie z zapisami ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko. Ze wzglêdu na znaczny zasiêg przestrzenny Programu oraz du¿¹ iloœæ osób potencjalnie zainteresowanych uczestnictwem w
konsultacjach przyjêto rozszerzon¹ wersjê, w stosunku do tego, co jest wymagane polskim prawem. Wyd³u¿ono czas
trwania konsultacji, przygotowano ankiety, które rozpowszechniono wœród mieszkañców, zorganizowano konferencjê
prasow¹ w celu dotarcia do szerokiego grona osób z informacj¹ oraz dwa spotkania otwarte dla spo³eczeñstwa.
Wykonawca Prognozy opracowa³ stosowne prezentacje multimedialne i inne materia³y informacyjne (w tym
ankiety umo¿liwiaj¹ce informacjê zwrotn¹). Zosta³y równie¿ przygotowane i przekazane do mediów odpowiednie
informacje o przebiegu prac w formie komunikatów prasowych.
W proces konsultacji zaanga¿owany by³ równie¿ Zespó³ Konsultacyjny Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030”, powo³any przez Dyrektora RZGW w Gdañsku, którego jedno z posiedzeñ (18 listopada 2009 roku) poœwiêcono wyra¿eniu opinii o projekcie Programu wraz z Prognoz¹.
Od 6 listopada oba dokumenty: „Program ¯u³awski – 2030” i Prognoza zosta³y upublicznione na stronach internetowych RZGW (www.rzgw.gda.pl od 01.03.2010 zmiana na www.gdansk.rzgw.gov.pl) i KZGW (www.kzgw.gov.pl).
oraz wy³o¿one do wgl¹du w Regionalnym Zarz¹dzie Gospodarki Wodnej w Gdañsku ul. Rogaczewskiego 9/19 (sala 229
w pn., wt., czw., pt. 8.00-15.00, œr. 8.00-18.00) i w Biurze Regionalnym Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Warmiñsko-Mazurskiego w Elbl¹gu, ul. Czerwonego Krzy¿a 2-6 (sala 102 pn.-pt. 9.00-15.00).
W celu zebrania opinii spo³eczeñstwa przygotowano ankiety, które zamieszczono na stronach internetowych
RZGW i KZGW oraz w ich siedzibach i siedzibach starostw oraz zorganizowano dwa spotkania otwarte:
• w Elbl¹gu – 16 listopada 2009 roku w Centrum Kultury i Wspó³pracy Miêdzynarodowej „Œwiatowid”,
• w Gdañsku – 23 listopada 2009 roku w Regionalnym Zarz¹dzie Gospodarki Wodnej w Gdañsku.
Celem spotkañ by³a prezentacja projektu „Programu ¯u³awskiego – 2030” oraz wniosków i rekomendacji strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, a tak¿e dyskusja nad wymienionymi dokumentami z mo¿liwoœci¹
sk³adania uwag i wniosków.
Niniejsze Sprawozdanie stanowi podsumowanie wyników konsultacji spo³ecznych, które w formie oddzielnego zeszytu do³¹czono do ostatecznej wersji Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko.

2. PROCES INFORMOWANIA SPO£ECZEÑSTWA
Proces informowania spo³eczeñstw rozpocz¹³ siê konferencj¹ prasow¹, która odby³a siê 5 listopada 2009 roku.
Konsultacje ostatecznie zakoñczone zosta³y 14 grudnia, kiedy to wp³ynê³y ostatnie ankiety, rozpowszechnione w ramach konsultacji spo³ecznych. Pe³ny, planowany harmonogram procedury strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko, w tym konsultacji spo³ecznych zawiera tabela 1.
Ochrona przed powodzi¹ jest bardzo wa¿nym zagadnieniem ze spo³ecznego punktu widzenia, dlatego w ramach „Programu ¯u³awskiego – 2030”, przygotowano szereg dzia³añ, maj¹cych na celu dotarcie z informacj¹ do szerokiego grona ludzi:
• przygotowano harmonogram konsultacji spo³ecznych,
• opracowano materia³y informacyjne,
• zorganizowano konferencjê prasow¹ oraz opracowano materia³y dla dziennikarzy,
• przygotowano ankiety oraz zorganizowano spotkania otwarte dla spo³eczeñstwa.
Dla projektu „Programu ¯u³awskiego – 2030” przeprowadzono konsultacje spo³eczne w nastêpuj¹cych krokach:
• RZGW w Gdañsku zorganizowa³o konferencjê prasow¹ 5 listopada 2009 roku informuj¹c¹ o Programie i rozpoczêciu procesu strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko.
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Tabela 1. Planowany harmonogram przeprowadzenia procedury Strategicznej Oceny Oddzia³ywania na Œrodowisko dla Programu
„Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw – do roku 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015)”
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• Rozprowadzono informacje o Programie i strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko w formie ulotki informacyjnej we wszystkich urzêdach gmin objêtych Programem.
• Prowadzona jest strona internetowa zawieraj¹ca bie¿¹ce informacje o Programie i strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko.
• Zorganizowano i przeprowadzono dwa spotkania otwarte dla spo³eczeñstwa; ze wzglêdu na ponadlokalny charakter
Programu zorganizowano spotkania w najwiêkszych oœrodkach miejskich, tj. w Elbl¹gu i Gdañsku.
• Zgromadzono, przeanalizowano, zweryfikowano oraz zagregowano wnioski i uwagi p³yn¹ce z procesu formalnych konsultacji.
Opracowano aneks do Prognozy: sprawozdanie z konsultacji i omówienie ankiet.
Grupê docelow¹ konsultacji spo³ecznych prowadzonych w ramach postêpowania w sprawie strategicznej
oceny oddzia³ywania na œrodowisko stanowili mieszkañcy gmin ¿u³awskich i oko³o ¿u³awskich a tak¿e osoby zaanga¿owane w przygotowanie i realizacjê Programu.
Dziêki udzia³owi spo³eczeñstwa na wczesnym etapie wszystkie zainteresowane strony mog¹ byæ œwiadome
mo¿liwych oddzia³ywañ przedsiêwziêcia oraz tego, jakie dzia³ania nale¿y podj¹æ, aby z³agodziæ lub zrekompensowaæ konsekwencje tych oddzia³ywañ. Zidentyfikowanie problemów na jak najwczeœniejszym etapie umo¿liwi unikniêcie powstawania lub narastania konfliktów spo³ecznych zwi¹zanych z projektem „Programu ¯u³awskiego – 2030”.

3. OMÓWIENIE SPOTKAÑ ZE SPO£ECZEÑSTWEM
W ramach rozszerzonych konsultacji ze spo³eczeñstwem „Programu ¯u³awskiego” zorganizowano dwa spotkania otwarte dla spo³eczeñstwa w Elbl¹gu – 16 listopada w Centrum Kultury i Wspó³pracy Miêdzynarodowej „Œwiatowid” i w Gdañsku – 23 listopada w Regionalnym Zarz¹dzie Gospodarki Wodnej w Gdañsku.
W spotkaniach uczestniczy³o ³¹cznie 112 osób (56 osób w Gdañsku i 56 osób w Elbl¹gu). Ka¿demu uczestnikowi spotkania wrêczono ulotkê informacyjn¹ o „Programie ¯u³awskim - 2030”, a tak¿e informacjê o Prognozie wraz
z ankiet¹.
Dla potrzeb dokumentacyjnych wykonano zdjêcia na obu spotkaniach, które zamieszczono poni¿ej.
W ramach konsultacji odby³o siê w dniu 18 listopada 2009 spotkanie z Zespo³em Konsultacyjnym, w sk³ad które
wchodz¹ przedstawicie beneficjentów „Programu ¯u³awskiego” oraz specjaliœci i praktycy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej ¯u³aw. W trakcie spotkania z Zespo³em Konsultacyjnym zg³oszone zosta³y uwagi w formie ustnej
i pisemnej.
Uwagi zg³aszane w czasie konsultacji dotyczy³y przede wszystkim dokumentu g³ównego, tj. „Programu
¯u³awskiego – 2030” nieliczne uwagi dotyczy³y Prognozy.
Wszystkie uwagi zg³oszone w procesie konsultacji (ustne i pisemne) zebrane zosta³y w formie tabeli (tabela 2).
W tabeli znajduj¹ siê równie¿ informacje o sposobie uwzglêdnienia zg³oszonych uwag lub ewentualnie wyjaœnienie
dlaczego uwaga nie zosta³a uwzglêdniona.
Zbiorcze zestawienie uwag i wniosków, które wp³ynê³y w procesie konsultacji zarówno do Programu, jak i do
Prognozy, zawiera tabela 2.
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Spotkanie w Elbl¹gu w dniu 16 listopada 2009 roku
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Spotkanie w Gdañsku w dniu 23 listopada 2009 roku
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Tabela 2. Uwagi i wnioski do „Programu ¯u³awskiego” i Prognozy zg³oszone w procesie konsultacji spo³ecznych, które odby³y siê
w miesi¹cach listopad – grudzieñ 2009 r. w ramach rozszerzonej procedury strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko
Lp.

Uwaga

Sposób uwzglêdnienia uwagi w „Programie ¯u³awskim 2030”

Do Projektu Programu
Uwagi Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Pomorskiego

1.

W dalszym ci¹gu wiele miejsca powiêca siê w Programie na opis
i streszczenie ró¿nego rodzaju dokumentów strategicznych.
Ze wzglêdu na fakt, ¿e czêæ zapisów jest niepotrzebna i nie
powi¹zana z tematem Programu, nale¿y z nich zrezygnowaæ
(np. opisy poszczególnych dokumentów strategicznych zw³aszcza
w rozdziale 8).

UWZGLÊDNIONO  rozdz. 5.1.6, czêciowo usuniêto opis
KPOK  jednak nie usuwano go w ca³oci ze wzglêdu na potencjalne kolizje miêdzy ochron¹ przeciwpowodziow¹ a kanalizacj¹;
dopisano uwagê dotycz¹c¹ koniecznoci unikania kolizji miêdzy
kanalizacj¹, a ochron¹ przeciwpowodziow¹;
Rozdz. 5.1.7  dopisano informacje o projektowanych w skali
Polski dokumentach strategicznych  KPKZ i KSRR oraz koniecznoæ zwrócenia w nich (szczególnie w drugim) uwagi na ¯u³awy
jako obszar problemowy. Wymieniono te¿ dokument KPRM
Polska 2020. Wyzwania rozwojowe

2.

Warto z uwagi na d³ugookresowy charakter programu z wyró¿nieniem etapu wyraniej wyró¿niæ charakteryzowane dokumenty na
d³ugookresowe tj. strategiczne (w tym istniej¹ce oraz aktualizowane) oraz redniookresowe, zw³aszcza okrelone w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: d³ugookresowa strategia rozwoju kraju, redniookresowa strategia rozwoju kraju, krajowa strategia rozwoju regionalnego, które dopiero powstaja ale bêd¹ warunkowa³y kolejne etapy. Dlatego nale¿y wskazaæ m.in. na potrzeby programu w aktualizowanych dokumentach strategicznych oraz
zapewnienie spójnoci miêdzy programem a dokumentami przygotowywanymi na lata 20142020 i nastêpne okresy.

UWZGLÊDNIONO CZÊCIOWO  horyzont czasowy uwzglêdnionych w Programie dokumentów zosta³ podany z regu³y
w ich tytule, dlatego nie ma koniecznoci dalszego ich podzia³u
ze wzglêdu na ten horyzont;
takie dokumenty, jak projekty KSRR, KPZK oraz Polska 2030
zosta³y uwzglêdnione w tekcie dodanym w rozdziale 5.1.7.

3.

Do s. 17  proponuje siê wskazaæ ew., ¿e w przyjêtej przez Sejm UWZGLÊDNIONO, rozdzia³ 5.1.7
RP Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
(M.P z 2001 r. nr 26 poz. 432), m.in. wskazano na potrzebê przyjêcia strategicznych zasad planowania i zarz¹dzania na obszarach
wyznaczonych granicami jednostek hydrograficznych z uwzglêdnieniem problematyki d³ugofalowej prewencji przeciwpowodziowej oraz okrelono zadania ministra ds. gospodarki wodnej w tym
zakresie. Ich konkretyzacja jest przygotowywana w tworzonej
w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju. Aktualne d³ugookresowe wyzwania
znalaz³y te¿ odzwierciedlenie w dokumencie rz¹dowym Polska
2030.

4.

Pocz¹tek strony 24 uaktualniæ  opublikowany zosta³ projekt nowej aktualizacji KPO. Nie do koñca jest jasne jakie jest powi¹zanie Programu KZP¯ do roku 2030 z Krajowym Programem Oczyszczania cieków Komunalnych. W tekcie na str. 23-24 powi¹zania te nie zosta³y w sposób przekonywuj¹cy opisane, dlatego proponuje siê albo usuniêcie pkt 4.1.6 z dokumentu albo wykazanie
tych powi¹zañ w sposób bardziej jednoznaczny i przekonywuj¹cy.
Powi¹zania te mog³yby siê wyra¿aæ w odpowiednich zapisach
KPOK odnonie specjalnych wymogów w zakresie projektowania
i realizacji oczyszczalni cieków zlokalizowanych na terenach zagro¿onych powodzi¹.

5.

Na str. 25 nale¿y uaktualniæ uchwa³ê przyjmuj¹ca Program ochrony UWZGLÊDNIONO w rozdz. 5.2.2.,
rodowiska o Uchwa³a nr.../.../09 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie przyjêcia aktuali-

UWZGLÊDNIONO CZÊCIOWO  nie uwzglêdniono projektu
aktualizacji KPOK z 2009 r., gdy¿ w listopadzie 2009 r. zosta³
on negatywnie zaopiniowany przez Krajow¹ Radê Gospodarki
Wodnej, w zwi¹zku z czym w aktualnej wersji nie bêdzie zatwierdzony;
uzasadnienie uwzglêdnienie KPOK zawarto w ostatnim akapicie
rozdz. 5.1.6.

zacji Programu Ochrony Œrodowiska Województwa Pomorskiego
na lata 2007 - 2010 z uwzglêdnieniem perspektywy 2011–2014

6.

UWZGLÊDNIONO w rozdz. 5.2.3  wprowadzono ca³kowicie
Uwaga do stron 28-29  niezbêdna jest aktualizacja rozdzia³u
4.2.3.bowiem zosta³a uchwalona zmiana planu zagospodarowania nowy opis PZPWP, sporz¹dzony na podstawie aktualizacji
z 2009 r. oraz ocenê jego spójnoci z projektem Programu KZP¯
przestrzennego województwa pomorskiego  Uchwa³a Sejmiku
1004/XXXIX/09 w sprawie zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Pomorskiego wraz z za³¹cznikami
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7.

UWZGLÊDNIONO poprzez modyfikacjê tytu³u rozdz. 9.2
Do s. 69  istniej¹ dwa oddzielne dokumenty: Program rozwoju
dróg wodnych Delty Wis³y i Zalewu Wilanego w zakresie turysty- i dopisanie informacji o wymienionych dokumentach
cznego ich wykorzystania Pêtla ¯u³awska Miêdzynarodowa
Droga Wodna E 70 (UCHWA£A NR 1101/LII/06 SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 23 padziernika 2006 r.
w sprawie uchwalenia Programu rozwoju dróg wodnych Delty
Wis³y i Zalewu Wilanego  Pêtla ¯u³awska Miêdzynarodowa Droga Wodna E-70) oraz projekt Uchwa³a numer: 826/XXXV/09
z dnia: 2009.05.25 w sprawie przyjêcia przez Województwo
Pomorskie przygotowania projektu Pêtla ¯u³awska  rozwój turystyki wodnej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 na odcinku po³o¿onym na terenie Województwa Warmiñsko-Mazurskiego

8.

W dalszym ci¹gu w dokumencie brak jest praktycznie jakichkolwiek informacji jak realizacja Programu wp³ynie na rodowisko.
Kwestia ta jest istotna poniewa¿ czêæ inwestycji przewidzianych
do realizacji w ramach Programu ma byæ przeprowadzona na
obszarach prawnie chronionych w tym obszarach Natura 2000.
Na stronie 73 stwierdza siê tylko, ¿e: Realizacja Programu mo¿e
te¿ przynieœæ negatywne skutki dla czêœci siedlisk i gatunków wodnych oraz od wód zale¿nych, dla których okresowe zalewy stwarzaj¹ korzystne warunki egzystencji. Niezale¿nie od tego, i¿ czêœæ
zadañ realizowanych w ramach Programu – pomimo ich negatywnego wp³ywu na przyrodê – bêdzie mo¿na uzasadniæ istnieniem
nadrzêdnego interesu publicznego, wszystkie straty przyrodnicze
bêd¹ wymaga³y zgodnych z prawem kompensacji. O ich skali zadecyduj¹ jednak dopiero ustalenia dokonane w trakcie sporz¹dzania
raportów o oddzia³ywaniu na œrodowisko poszczególnych zadañ
Programu. Poniewa¿ projekt Program ma zostaæ poddany pro-

UWZGLÊDNIONO CZÊCIOWO  poprzez uzupe³nienie Programu o rozdzia³ 7.4. przedstawiaj¹cy zasady realizacji Programu w
wietle dobrych praktyk ochrony przeciwpowodziowej; jednak
podstawow¹ rolê w prezentacji wp³ywu na rodowisko ustaleñ
projektu Programu odgrywa Prognoza OO, która wraz Programem stanowi komplet dokumentów; ostateczna wersja Programu
uwzglêdnia czêæ wskazañ sformu³owanych w Prognozie.

cedurze strategicznej oceny oddzia³ywania na rodowisko to
by³oby wskazane, aby kluczowe wnioski z oceny oddzia³ywania
Programu na rodowisko oraz kierunki wprowadzonych zmian
w Programie jako efekt procesu oceny oddzia³ywania na rodowisko
znalaz³y siê w dokumencie finalnym. W tej chwili struktura dokumentu nie przewiduje miejsca na taki rozdzia³, czy podrozdzia³.

9.

W nawi¹zaniu do informacji na str. 79 zwraca siê uwagê, ¿e pierwszy UWZGLÊDNIONO w rozdz.10
etap Programu bêdzie finansowany ze rodków Funduszu Spójnoci
(ramach III osi Priorytetowej PO Infrastruktura i rodowisko), który
to fundusz nie zalicza siê jednak do grupy funduszy strukturalnych.

10.

Wydaje siê te¿ ma³o prawdopodobne, aby I etap Programu by³ rea- UWZGLÊDNIONO  rozdz.10, podaj¹c odrêbnie z jakich
grup róde³ bêd¹ finansowane zadania I i nastêpnych etapów
lizowany w oparciu o rodki prywatne w tym w szczególnoci w
Programu
oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne, dlatego proponuje siê
usun¹æ te formy finansowania I etapu Programu z opisu na str. 79.

11.

Do róde³ finansowania Programu, po roku 2015, poza unijnymi UWZGLÊDNIONO, j.w.
wymienionymi na str. 79 nale¿a³oby dodaæ rodki krajowe, w tym
bud¿etu pañstwa, funduszy celowych i inne przewidziane
wstêpnie w tym okresie.

12.

UWZGLÊDNIONO, poprawiono rozdzia³ 11 dotycz¹cy instytucjoW dalszym ci¹gu w projekcie Programu jest niewiele informacji
na temat systemu realizacji programu po 2015 r. Zapis mówi¹cy, nalnego aspektu realizacji Programu.
¿e w jego wdra¿aniu bêdzie musia³o uczestniczyæ szereg instytucji szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego (str. 80) jest
niewystarczaj¹cy. Skoro znany jest przybli¿ony zakres inwestycji
przewidzianych do realizacji po 2015 r. (tabela 9.1. na str. 77), to
proponuje siê chocia¿ wymieniæ nazwy instytucji, które te zadania
maj¹ realizowaæ.

13.

Prawdopodobnie wzmocnienia instytucjonalnego wymagaj¹ tak¿e UWZGLÊDNIONO, poprawiono rozdzia³ 11 dotycz¹cy instytucjoinne ni¿ RZGW Gdañsk (minimum 3 etaty) jednostki zaanga¿owa- nalnego aspektu realizacji Programu.
ne w realizacjê programu, dlatego w zapisie na str. 80 proponuje
siê uwzglêdniæ potrzeby pozosta³ych podmiotów, albo usun¹æ ten
zapis ze wzglêdu na zbyt du¿¹ szczegó³owoæ.
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14.

UWZGLÊDNIONO CZÊCIOWO - Porozumienie zosta³o
W odniesieniu do propozycji zapisanej na str. 81 dotycz¹cej
potrzeby podpisywania porozumieñ pomiêdzy RZGW Gdañsk a podpisane w dniu 11.12.09r. i stanowi za³¹cznik do Programu
pozosta³ymi podmiotami zaanga¿owanymi w realizacjê Programu,
wydaje siê to zasadne tylko w przypadku, gdy porozumienia te
bêd¹ wi¹za³y siê z gwarancj¹ zapewnienia rodków z bud¿etu
pañstwa na zadania (zlecone z zakresu administracji pañstwowej)
przewidziane do realizacji w danym etapie.

15.

UWZGLÊDNIONO w rozdz.11.2
W odniesieniu do zapisów na str. 82 zwraca siê uwagê na fakt,
¿e dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ przed powodzi¹ w ramach III osi
priorytetowej PO Infrastruktura i rodowisko finansowane bêd¹
tylko ze rodków Funduszu Spójnoci. Dlatego proponuje siê
wykrelenie informacji dotycz¹cych Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

16.

W nawi¹zaniu do informacji na str. 82, ¿e realizacja Projektu wy- UWZGLÊDNIONO  rozdz.11.2, poprzez wprowadzenie uogólnionego zapisu, ¿e ..realizacja Projektu wymaga zgodnoci z obomaga zgodnoci z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego
wi¹zuj¹cymi wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego....
z dnia 12 sierpnia 2008 r. w zakresie jednolitego systemu
zarz¹dzania i monitoringu projektów indywidualnych zgodnych
z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju, wskazuje siê, ¿e projekt powinien
byæ tak¿e realizowany zgodnie z innymi wytycznymi Ministra
Rozwoju Regionalnego. W zwi¹zku z powy¿szym proponuje siê
wymienienie wszystkich tytu³ów obowi¹zuj¹cych aktualnie wytycznych, albo usuniêcie przytoczonego zapisu.

17.

W rozdziale 11 powinny zostaæ tak¿e podane wartoci poszczególnych wskaników w uk³adzie: wartoæ bie¿¹ca, wartoæ w 2015
r., wartoæ w 2022 r. oraz wartoæ 2030 r. Bez okrelenia chocia¿
przybli¿onych wartoci zaproponowanych w dokumencie wskaników praktycznie niemo¿liwe bêdzie monitorowanie postêpów
realizacji Programu, do czego w rozdziale 10 dokumentu zosta³o
zobowi¹zane RZGW Gdañsk. Poza tym brak wartoci wskaników
mo¿e sugerowaæ, ¿e twórcy Programu nie do koñca wiedz¹, jakie
wymierne efekty poprzez realizacjê Programu planuj¹ osi¹gn¹æ.
Ponadto w przypadku nieokrelenia wartoci wskaników bardzo
w¹tpliwy jest postulat ich monitorowania w cyklu rocznym (str. 83).

18.

W nawi¹zaniu do informacji ze str. 95, wskazuje siê, ¿e prawid³owe UWZGLÊDNIONO, poprawiono rozdzia³ 13 dotycz¹cy Realizacji
I Etapu Programu.
wype³nienie wniosku aplikacyjnego jest objête umow¹ z Konsorcjum MGPP, co potwierdza zapis na str. 87 projektu Programu.

19.

Na obecnym etapie przygotowañ, kiedy w ramach I etapu Progra- UWZGLÊDNIONO, poprawiono rozdzia³ 13 dotycz¹cy Realizacji
mu ma byæ z³o¿onych 6 odrêbnych projektów i wniosków aplika- I Etapu Programu.
cyjnych raczej nie przewiduje siê jednego, wspólnego dla wszystkich Beneficjentów studium wykonalnoci (najbardziej prawdopodobny wariant przewiduje czêæ wspóln¹ tak¹ sam¹ dla wszystkich beneficjentów oraz odrêbne rozdzia³y dedykowane ka¿demu projektowi). W zwi¹zku z czym zapis na stronie 95 powinien
zostaæ zaktualizowany.

20.

Do Programu powinien zostaæ dodany za³¹cznik 2, zawieraj¹cy
chocia¿ przybli¿ony zakres inwestycji przewidzianych do realizacji
po roku 2015. Wydaje siê, ¿e jego opracowanie jest, mo¿liwe
skoro w tabeli 9.1 na str. 77 oszacowano koszty realizacji zadañ
w latach 2016-2030 i to w podziale na grupy zadañ oraz tereny
ich realizacji. Ponadto do tego celu mo¿na wykorzystaæ dane zawarte w za³¹czniku nr 1 (Wykaz g³ównych zadañ inwestycyjnych
planowanych do realizacji w ramach Programu kompleksowego
zabezpieczenia przeciwpowodziowego ¯u³aw) do wersji Programu z 13 lipca br.

UWZGLÊDNIONO CZÊCIOWO  rozdz.12.1; posiadane w trakcie
realizacji dane nie umo¿liwia³y okrelenia docelowych wartoci
wskaników; do Programu wprowadzono zapis, ¿e ...wartoci
wskaników w roku 2015, zostan¹ okrelone przed rozpoczêciem
realizacji Programu przez Jednostkê Zarz¹dzaj¹c¹ Programem
(JZP). Natomiast wartoci docelowe wskaników w roku 2030
bêdzie mo¿na okreliæ dopiero po sformu³owaniu listy dzia³añ
planowanych do wykonania w latach 2016  2030...

NIE UWZGLÊDNIONO  zadania planowane do realizacji po
2015 r. bêdzie mo¿na okreliæ dopiero po wykonaniu wszystkich
opracowañ wymaganych przez Dyrektywê Powodziow¹; ogólne
kierunki dzia³añ planowanych po roku 2015 wynikaj¹ z tab.9.1.,
jednak oszacowane w niej kierunki i koszty realizacji Programu po
2015 r. wynikaj¹ z potrzeb zg³oszonych przez aktualnych Partnerów Programu w 2008 r. i po wykonaniu w/w opracowañ mog¹
ulec istotnej modyfikacji.

Uwagi Urzêdu Miasta Elbl¹g

21.

Cel I  Przebudowa, odbudowa i budowa przeciwpowodziowych
urz¹dzeñ technicznych.
Nale¿y wprowadziæ zapis o nastêpuj¹cym brzmieniu:
Dzia³ania:
Pkt1, przebudowa, odbudowa i budowa wa³ów przeciwpowodziowych lub cianek szczelnych,
Pkt 6, przebudowa, odbudowa i budowa cieków, kana³ów i rowów w celu zapewnienia ich przepustowoci oraz odwodnienia
tzw. zawala i terenów nara¿onych na d³ugotrwa³e zalania.
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UWZGLÊDNIONO w rozdz. 7.2., w ramach listy dzia³añ V celu
strategicznego w brzmieniu:
- pkt1, przebudowa, odbudowa, budowa wa³ów przeciwpowodziowych i umocnieñ brzegowych,
- pkt 6, przebudowa, odbudowa i budowa systemów odwodnieñ,
w tym cieków, kana³ów, rowów i innych.
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22.

Zadania do realizacji przez poszczególnych Beneficjentów
obejmuj¹ 
Nale¿y wprowadziæ nastêpuj¹cy tekstu:
 Miasto Elbl¹g
 Rzeka Elbl¹g,
 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu 
rejon od rzeki Fiszewki oraz Polder Nowe Pole-Zatorze oraz
Monitoring powodziowy  Lokalny System Monitorowania
i Wspomagania Reagowania na Zagro¿enia Powodziowe.

UWZGLÊDNIONO w rozdz. 13., dopisuj¹c w specyfikacji zadañ
planowanych do wykonania przez Partnerów Programu wykonanie Lokalnego Systemu Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagro¿enia Powodziowe

23.

Za³¹cznik nr 1 do projektu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw do roku 2030 (z uwzglêdnieniem
etapu 2015)  tabela
Pozycja 13:
Proszê o wprowadzenie zapisów w brzmieniu:
Przebudowa systemu przeciwpowodziowego na prawym brzegu
rzeki Elbl¹g:
 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego w rejonie od
ujcia rzeki Babicy do granicy miasta
 Przebudowa systemu w rejonie od rzeki Fiszewki
Pozycja 14
Proszê o wprowadzenie zapisów w brzmieniu:
 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu
rzeki Elbl¹g  Polder Nowe Pole Zatorze
 Monitoring powodziowy - Lokalny System Monitorowania
i Wspomagania Reagowania na Zagro¿enia Powodziowe

UWZGLÊDNIONO CZÊCIOWO, poprzez wprowadzenie zmian
w pozycjach 13 i 14 za³¹cznika 1; nie po³¹czono pozycji 12 i 13
w za³.1, aby nie burzyæ dotychczasowego uk³adu zadañ Programu
do roku 2015

24.

Ponadto w³aciwy opis przedsiêwziêæ przekazano w tabeli, stanowi¹cej za³¹cznik nr 1

UWZGLÊDNIONO w za³.1

Uwagi Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdañsku

25.

W nazwie programu u¿ywane jest okrelenie etapu 2015 
pod czym przyjmuje siê realizacjê projektu Kompleksowego
zabezpieczenia przeciwpowodziowego ¯u³aw  Etap I w ramach
POI na lata 2007  2013 z rozliczeniem do 2015 roku  co ma
nawi¹zywaæ do innych przygotowywanych programów o charakterze ogólnokrajowym m.in..: Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzglêdnieniem etapu 2015). W³aciwsze
jednak - w nawi¹zaniu do wrêcz pewnego ubiegania siê o dofinansowanie dalszych zadañ inwestycyjnych w kolejnych perspektywach czasowych np. 2014  2020 z funduszy Unii Europejskiej
 jest jednak przyjêcie roku 2013 jako pierwszego etapu w kwestii planowania realizacji programu, nawi¹zuj¹cego do ram unijnych (dot. str. tytu³owej jak i kolejnych na których pojawia siê
informacja o etapach realizacji programu).

NIE UWZGLÊDNIONO  horyzont czasowy realizacji I etapu Programu nawi¹zuje do NSGW oraz terminów wdra¿ania wymogów
Dyrektywy Powodziowej, a tak¿e okresów bud¿etowania rozwoju
ze rodków UE +2 lata, dlatego powinien byæ utrzymany

26.

W¹tpliwoci budzi uznanie Szkarpawy za g³ówny ciek ¯u³aw
Wielkich  od zachodu ogrodzona jest od g³ównego nurtu Wis³y
luz¹ ¿eglown¹ przez co pr¹d Szkarpawy jest praktycznie zerowy.
Poza tym Nogat nie ³¹czy siê de facto ze Szkarpaw¹. Obydwie
rzeki maj¹ jedynie wspólne ujcie do Zalewu Wilanego. Dla
wspomnianych powy¿ej ¯u³aw Wielkich w³aciwsze jest wskazanie Tugi / Du¿ej wiêtej jako g³ównego cieku.

UWZGLÊDNIONO  w rozdz. 6.2.

27.

Je¿eli w ca³ym tekcie Programu u¿ywana jest nazwa Tuga  nie
ma powodu by na mapach 5.1-4 wystêpowa³a jako Tuja tj. tak¿e
strony 34, 36 oraz 38.

UWZGLÊDNIONO na wskazanych rycinach i stronach (numeracja
zmieniona w ostatecznej wersji Programu)

28.

Struktura instytucjonalna za ma³o miejsca powiêca zadaniom
i zakresowi obowi¹zków pozosta³ych partnerów programu.

UWZGLÊDNIONO CZECIOWO, poprawiono rozdzia³ 11.1, dotycz¹cy instytucjonalnego aspektu realizacji Programu, w którym
dodano schemat zale¿noci Partnerów Projektu oraz w za³¹czniku
3 dodano Umowê w sprawie realizacji I Etapu Programu
¯u³awskiego  2030 w która zawiera zadania i obowi¹zki Partnerów Programu.

29.

Koszt odbudowy wa³ów przeciwpowodziowych rzeki Wis³y
to 75,72 mln PLN, a nie 78,6 mln jak w publikacji.

NIE UWZGLÊDNIONO, jest to koszt brutto, wiêc jest prawid³owy
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30.

W tabeli wpisano niew³aciwe kilometra¿e wa³ów w poz. 7, 8 oraz UWZGLÊDNIONO w za³¹czniku 1
9. Powinno byæ:
7. km 14 + 300 - 21 + 500
8. km 21 + 500 - 28 + 200
9. km 87 + 350 - 89 + 500

31.

Przes³ano poprawiono informacje odnonie opisu technicznego

UWZGLÊDNIONO w za³¹czniku 1

Uwagi Zespo³u Konsultantów z dnia 18.11.09r.

Niezbêdnoæ po³¹czenia dzia³añ Programu z planem zagospodarowania przestrzennego obejmuj¹cego obszar ¯u³aw. Plan przestrzen32. ny powinien byæ sporz¹dzony przy wspó³pracy obydwu województw (pomorskiego i warmiñsko  mazurskiego). Np. w powy¿szym planie powinny byæ wyznaczone tereny przeznaczone dla
rozwoju osadnictwa oraz obszary przeznaczone do renaturyzacji.

UWZGLÊDNIONO  rozdz.7.3, poprzez dodanie zapisu o koniecznoci zwiêkszenia harmonizacji planowania przestrzennego
i spo³eczno-gospodarczego na poziomie wojewódzkim i gminnym
w obrêbie ¯u³aw.

Przepisów prawnych, w których nie ma umocowania prawnego, UWZGLÊDNIONO  rozdz. 7.3, zaproponowano przywrócenie
33. aby stworzyæ plan zagospodarowania przestrzennego na poziomie formu³y sporz¹dzania planów przestrzennych obszarów
województw. Zaproponowano stworzenie silnego cia³a koordynu- funkcjonalnych
j¹cego.
34. Nazw zadañ realizowanych przez Miasto Elbl¹g, które
w za³¹czniku do Programu nie s¹ spójne z kartami zadañ.

UWZGLÊDNIONO w za³¹czniku 1  na podstawie uwag zg³oszonych przez ¯ZMiUW

Presji osadnictwa, w wyniku której budynki s¹ stawiane na tere35. nach do tego nieodpowiednich. Potrzebna jest restrukturyzacja
systemu utrzymania bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego.

UWZGLÊDNIONO w rozdz. 7.3., przez dodanie zdanie Nale¿y
zwróciæ szczególn¹ uwagê na unikanie trwa³ego zainwestowania
terenów charakteryzuj¹cych siê wysokim zagro¿eniem powodziowym

36.

Zgodnoci Programu z dokumentami Polityki Przestrzennej Pañstwa. Istnieje potrzeba krótkiego komentarza w Programie o tym,
¿e jest zgodny ze strategi¹ pañstwa do roku 2015. Ponadto Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powinno przygotowaæ program
ponadregionalny dla ¯u³aw, poniewa¿ jest to obszar o najwiêkszym bezrobociu, problemowy co nie jest uwzglêdniane przy
tworzeniu ca³ociowych dokumentów dla pañstwa.

UWZGLÊDNIONO poprzez dodanie podrozdzia³u 5.1.7., dotycz¹cego projektów KPZK i KSRR oraz dokumentu Polska 2030

37.

Braku przygotowania RZGW do zarz¹dzania Programem po jego
zatwierdzeniu przez Ministerstwo rodowiska.

UWZGLÊDNIONO, poprawiono rozdzia³ 11.1, dotycz¹cy instytucjonalnego aspektu realizacji Programu.

38.

Wymogów Unijnych, które stanowi¹, i¿ jednym z kryteriów
Dyrektywy Powodziowej jest dzia³anie zlewniowe.

Wprowadzanie Dyrektywy Powodziowej w ramach Programu bêdzie uwzglêdnia³o dzia³anie zlewniowe i za³o¿enia Programu to
przewiduj¹, wiêc nie trzeba by³o dokonywaæ dodatkowych zmian

Uwagi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Gdañsku

39.

Do³¹czyæ: zwany Programem ¯u³awskim - 2030

UWZGLÊDNIONO, strona tytu³owa

40.

Dopisaæ: oraz przy dodatkowych konsultacjach dr Kazimierza
Cebulaka

UWZGLÊDNIONO, lista wykonawców programu na s. iii

41.

Dodaæ treæ dotycz¹c¹ rozwi¹zañ alternatywnych oraz wstêp
do Programu.

UWZGLÊDNIONO poprawiono rozdzia³ 3, dotycz¹cy metod
opracowania, wariantów i horyzontu czasowego Programu,
dodaj¹c podrozdzia³: warianty opracowania dokumentu strategicznego.
Wprowadzono te¿ rozdzia³ 1 Wstêp.

Uwagi w czasie spotkania konsultacyjnego w Elbl¹gu 16.11.09

42.

Lech Michalczewski:
Propozycja uwzglêdnienia w Programie ¯u³awskim dzia³añ z zakresu bezporedniej walki z powodzi¹ i pomocy w organizowaniu
ochrony przez lokaln¹ spo³ecznoæ (punkty wydawania worków,
pozyskiwania piasku, informacji)

Jan Macianica Wicewojewoda warmiñsko-mazurski:
Powód w dniach 13-15 padziernika pokaza³a, ¿e s³u¿by s¹
obecnie dobrze przygotowane do prowadzenia akcji bezporednio w terenie; nie brakowa³o ani worków ani piasku
Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
W I Etapie Programu bêd¹ realizowane/modernizowane zadania
istniej¹ce

43.

Jan Macianica Wicewojewoda warmiñsko-mazurski:
Czy w Programie ¯u³awskim uwzglêdniono inny projekt
przekopu przez Mierzejê Wilan¹?

Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
Nie uwzglêdniono, poniewa¿ ten projekt zlokalizowany jest poza
obszarem Programu ¯u³awskiego i znajduje siê w kompetencjach innego organu  Urzêdu Morskiego
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44.

Marek Seredyñski Mieszkaniec Wyspy Nowakowskiej:
Jaki by³ sposób doboru zadañ I etapu Programu ¯u³awskiego
i czy na pewno jest on kompleksowy

Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
Zadania zg³oszone zosta³y przez wszystkich beneficjentów i by³o
ich oko³o 200, nastêpnie sporód nich wskazane zosta³y te zadanie, które s¹ najpilniejsze i maj¹ zaawansowany proces przygotowania.
Nazwa Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe...
dotyczy ca³ego Programu realizowanego do roku 2030. Zadania
które bêd¹ realizowane po roku 2015 bêd¹ mia³y charakter kompleksowy, poniewa¿ bêd¹ wynika³y z metodycznego podejcia do
zarz¹dzania ryzykiem na obszarze ¯u³aw i nizin nadwilañskich
(przygotowanie map zagro¿eñ i ryzyka powadzi oraz planów
zarz¹dzania ryzykiem).
I etap Programu nie ma charakteru kompleksowego poniewa¿
ma na celu realizacjê najpilniejszych zadañ.

45.

p.So³owiej Starostwo Elbl¹skie:
Dlaczego na terenie ¯u³aw Elbl¹skich w I etapie realizowanych
jest wiêcej pompowni ni¿ wa³ów?

Z-ca Dyrektora ¯u³awskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych:
Takie zadania uznano za najpilniejsze z punktu widzenia administratora urz¹dzeñ na tym terenie.
Irena Derewecka Pe³nomocnik Prezydenta Miasta Elbl¹ga
ds. Strategii i Rozwoju Miasta:
Miasto Elbl¹g uczestniczy³o od samego pocz¹tku w tworzeniu
Programu ¯u³awskiego i wspó³praca uk³ada siê dobrze.
Podziêkowania dla RZGW za determinacjê w przygotowaniu
w krótkim czasie i prowadzeniu Programu

46.

Zygmunt Tucholski - z-ca Wójta Gminy Elbl¹g:
Dlaczego w I etapie bêd¹ realizowane wa³y wokó³ jeziora Dru¿no,
skoro bardziej potrzebne s¹ na Wyspie Nowakowskiej, która pierwsza przyjmuje falê powodziow¹ ze wzglêdu na bliskie s¹siedztwo
Zalewu Wilanego?
Czy Program ¯u³awski porusza problem zbyt du¿ego rozproszenia kompetencji w prowadzeniu akcji przeciwpowodziowej?

Z-ca Dyrektora ¯u³awskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych:
Program ¯u³awski przygotowywany by³o od kilku lat i zg³oszono
te zadania, które by³y najpilniejsze. Powód sprzed miesi¹ca
(13-15 padziernika 2009) pokaza³a, ¿e trzeba pomyleæ o innych
rejonach, które dotychczas uznawano za wystarczaj¹co chronione
przed powodzi¹ (np. Wyspa Nowakowska, na której zmodernizowano wa³y po powodzi w 1983 roku).
Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
W chwili powstawania Programu ¯u³awskiego zadania ju¿ by³y
wybrane na podstawie wczeniejszych opracowañ. By³y to najpilniejsze zadania.
Pani dyrektor przedstawi³a plany RZGW w zakresie opracowania
gotowych scenariuszy, które pozwol¹ na podejmowanie dobrych
decyzji w zakresie inwestowania. Wyjani³a równie¿, ¿e skupisko
ludnoci na km2 jest najwa¿niejszym wskanikiem dla wyboru
priorytetów i wielkoci urz¹dzeñ hydrotechnicznych, które maja
byæ budowane.

47.

Marek Seredyñski - mieszkaniec Wyspy Nowakowskiej:
Dlaczego spotkanie nazywa siê konsultacjami, skoro jest to tylko
informowanie o Programie  zadania I etapu zosta³y ju¿
przes¹dzone. Czy bêd¹ podobne konsultacje dla zadañ
wyznaczonych do realizacji po roku 2015?

Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
Obecne konsultacje zwi¹zane s¹ z procedur¹ strategicznej oceny
oddzia³ywania na rodowisko i taka jest formu³a tych spotkañ, ¿e
informuje siê o tym co zosta³o przygotowane i jak to wp³ywa na
rodowisko a nastêpnie zbiera siê uwagi i wnioski, np. w formie
ankiet.
Obecne wyzwania gospodarki wodnej, w tym ochrony przed
powodzi¹ wymagaj¹ silnej wspó³pracy ze spo³eczeñstwem, czego
wyrazem jest miêdzy innymi jeden z celów szczegó³owych Programu ¯u³awskiego, dlatego podobnych spotkañ bêdzie na pewno wiêcej.
Kolejne etapy realizacji Programu bêd¹ na pewno podlega³y
konsultacjom spo³ecznym.

48.

Marek Seredyñski - mieszkaniec Wyspy Nowakowskiej:
W projekcie planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wis³y
proponowane s¹ ogromne kwoty miêdzy innymi na plany ochrony
obszarów Natura 2000. Na Program ¯u³awski przewidziano
znacznie mniejsze rodki?

Halina Czarnecka Dyrektor RZGW:
W projekcie Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wis³y
zawarte s¹ jedynie szacunki, które nie maj¹ formy konkretnych
projektów i zadañ; nie ma podanych róde³ finansowania.
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49.

Tadeusz Liziñski  Instytut Melioracji i U¿ytków Zielonych,
Komentarze nie wymagaj¹ce odpowiedzi
komentarz:
1. Nale¿y uzupe³niæ Program i Prognozê w aspekcie melioracji
szczegó³owych, które nie le¿¹ w gestii organów administruj¹cych
na tym terenie, jednak s¹ na ¯u³awach wa¿nym elementem
ochrony przed powodzi¹.
2. Nale¿y zdawaæ sobie sprawê, ¿e nowoczesne podejcie do
ochrony przed powodzi¹ uwzglêdnia aspekty ekonomiczne co
oznacza, ¿e nie chroni siê wszystkiego za wszelk¹ cenê. Mo¿liwe,
¿e niektóre obszary ¯u³aw nie bêd¹ objête ochron¹.
3. W przesz³oci budowano na ¯u³awach domy wraz z zagrodami
na tzw. terpach (podwy¿szenie terenu); obecnie buduje siê na rzêdnej terenu co zwiêksza straty materialne w przypadku powodzi.
4. Prowadzenie gospodarki rolnej niezgodnie z predyspozycjami
terenu (zamian u¿ytków zielonych na pola uprawne: rzepak
i pszenica) powoduje, ¿e rolnicy mog¹ czêsto mieæ straty (co 4-5
lat) wynikaj¹ce z podtopieñ terenu. Rolnicy prowadz¹c gospodarkê roln¹ niezgodnie z warunkami gruntowymi powinni siê ubezpieczyæ od stosunkowo czêstych podtopieñ. Nie mo¿na przerzucaæ odpowiedzialnoci za ten fakt na zarz¹dy melioracji.

50.

Halina Czarnecka  Dyrektor RZGW:
Lech Czy¿yk  Skoczek  mieszkaniec polderu Rubno:
Dlaczego wa³y Wyspy Nowakowskiej podniesiono tylko do rzêdnej Szczegó³owe pytanie, które nale¿y skierowaæ do dyrektora
¯u³awskiego Zarz¹du Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych.
6,5 m? Czy zani¿ono to wa³y, gdy¿ w innych miejscach jest 7m?
Odpowied ju¿ zosta³a przekazana na pimie przez ¯ZMiUW
w Elbl¹gu (RZGW jest w jej posiadaniu)
Uwagi w czasie spotkania konsultacyjnego w Gdañsku 23.11.09

51.

Mieczys³aw Struk  Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego:
Wyrazi³ zadowolenie, ¿e tak licznie stawili siê wójtowie
i mieszkañcy ¯u³aw.
Zwróci³ uwagê na d³ugi horyzont czasowy Programu, co jest
bardzo wa¿ne, ¿e nie jest tylko wi¹zany z finansowaniem UE, poniewa¿ infrastruktur przeciwpowodziowa ¯u³aw wymaga sta³ego
utrzymywania i finansowania.
Zwróci³ uwagê, ¿e w kraju brak wa¿nych dokumentów strategicznych (Strategia Rozwoju Kraju jest tylko do roku 2015, w fazie
przygotowania s¹: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju i Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego), do których
winien byæ dowi¹zany Program ¯u³awski.
Program ¯u³awski wymaga porozumienia dwóch województw,
obecnie brak jest instrumentów prawnych do realizacji projektów
rozwoju obejmuj¹cych dwa województwa: programy te winny
byæ prowadzone z udzia³em Ministra Rozwoju Regionalnego

52.

Roman Paw³owski  Zastêpca Wójta Gminy Stegna:
Komentarze nie wymagaj¹ce odpowiedzi
Na obszarze tej gminy znajduje siê ujciowy odcinek Wis³y objêty
ochron¹ w formie rezerwatu i obszaru Natura 2000  cz³owiek
przyczyni³ siê do uformowania siê tego obszaru poprzez sztuczne
przekopanie Wis³y i ukierunkowanie jej biegu w ujciowym odcinku, dlatego zwraca uwagê na koniecznoæ kompromisu miêdzy
ochron¹ przyrody a ochron¹ przed powodzi¹  udro¿nienie ujcia
Wis³y bêdzie mia³o nie tylko wymiar ochrony przed powodzi¹ ale
bêdzie tak¿e korzystne dla turystyki wodnej i transportu wodnego;
powinno siê rozwa¿yæ równie¿ realizacjê miejsca do cumowania
jednostek p³ywaj¹cych.
Proponowa³ ponowne przeanalizowanie rozwi¹zañ dla Szkarpawy
i Wis³y Królewieckiej, po powodzi 13-15 padziernika 2009.

53.

Jan Kulas  pose³ RP
Zg³osi³ problemy Niziny Walichnowskiej i Kwidzyñskiej, które
nie zosta³y uwzglêdnione w I etapie Programu ¯u³awskiego

Komentarze nie wymagaj¹ce odpowiedzi

Zadania w obrêbie tych regionów bêd¹ mog³y byæ realizowane
w etapach Programu po 2015 r. o ile taka potrzeba wyniknie
z opracowañ sporz¹dzonych na podstawie Dyrektywy Powodziowej
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54.

Dr Cebulak:
W historii powojennej ¯u³aw wszelkie programy realizowane na
tym terenie by³y rz¹dowe a nie resortowe. Specyfika tego terenu
wymaga porozumienia wielu ministrów.
¯u³awy postulowane s¹ wpisania na listê wiatowego dziedzictwa
Unesco.

Komentarze nie wymagaj¹ce odpowiedzi

55.

Ko³odziejczyk Wójt Gminy Pruszcz Gdañski:
Konsultacje bêd¹ prawdopodobnie przebiegaæ bez problemów
bo wszystkim zale¿y na realizacji Programu
Pruszcz Gdañski po³o¿ony jest czêciowo na ¯u³awach a czêciowo na obszarach wysoczyznowych. Konieczna jest realizacja zbiorników retencyjnych na terenach poza ¯u³awami, które w sposób
istotny wp³ywaj¹ na zagro¿enie powodziowe ¯u³aw. Gmina
Pruszcz Gdañski musi zrealizowaæ 4 zbiorniki retencyjne, jednak
dla bud¿etu gminy jest to zbyt durzy wysi³ek finansowy.
 konieczne jest uwzglêdnienie w ochronie przeciwpowodziowej
obszarów oko³o¿u³awskich oraz wsparcie finansowe dla gmin
wiejskich w realizacji du¿ych zadañ

Halina Czarnecka  Dyrektor RZGW:
W podobnej sytuacji jak gmina Pruszcz Gdañski znajduj¹ siê
równie¿ inne gminy.
Konieczne jest wspó³finansowanie tego typu zadañ z regionalnych
programów operacyjnych

56.

Leszek Karwowski Prezes KZGW:
Komentarze nie wymagaj¹ce odpowiedzi
Obejmuje specjaln¹ opiek¹ projekty bardzo wa¿ne w skali kraju, wymagaj¹ce pilnych dzia³añ, do takich zalicza siê Program ¯u³awski.
Opracowane metodyki przygotowania map zagro¿enia i ryzyka
powodzi zgodnie z Dyrektyw¹ Powodziow¹ nie uwzglêdniaj¹ specyfiki ¯u³aw, w tym zjawiska cofki, dlatego dobrze, ¿e realizacja
Programu ¯u³awskiego uwzglêdnia te aspekty.
Program wymaga porozumienia marsza³ków obu województw
i Ministra rodowiska  przygotowane jest takie porozumienie,
które bêdzie uroczycie podpisane 11 grudnia 2009 r.
KZGW przymierza siê do opracowania Strategicznego programu
dla Wis³y p.t. Wis³a 2030, który bêdzie obejmowa³ wszystkie
wykonane dotychczas opracowania oraz specyfikê regionów,
w tym ¯u³aw. Opracowanie tego programu winno u³atwiæ utrzymanie m.in. infrastruktury przeciwpowodziowej ¯u³aw.

57.

Stanis³aw Lamczyk  pose³ RP
Komentarze nie wymagaj¹ce odpowiedzi
Pracuje przy programie ochrony brzegów morskich i deklaruje
wszelk¹ pomoc w przygotowaniu i realizacji Programu ¯u³awskiego

58.

Starosta Powiatu Nowodworskiego:
Propozycja przyspieszenia prac modelowych nad rozwi¹zaniem systemu ochrony przeciwpowodziowej Nowego Dworu Gdañskiego i
okolic, szczególnie w kontekcie ostatniej powodzi w padzierniku.
Propozycja dodania do wniosków do Prognozy i do Programu
¯u³awskiego modelu Zalew Wilany  Szkarpawa i ustalenie czy
konieczne jest budowanie nowych wa³ów jeli realizowane bêd¹
wrota sztormowe.
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Bardzo istotnym dzia³aniem, równie¿ w I etapie Programu, bêdzie
wdro¿enie dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarz¹dzania nim w aspekcie: wstêpnej oceny ryzyka powodziowego (ustalaj¹cej obszary szczególnego zagro¿enia powodziowego), map zagro¿enia i map ryzyka powodziowego, planu
zarz¹dzania ryzykiem powodziowym, zawieraj¹cego zdefiniowane
cele, rodzaj ich ochrony i listê dzia³añ.
Jest to nowa droga podejcia do tematu powodzi, pozwalaj¹ca
racjonalnie wywa¿yæ konieczny stopieñ zabezpieczenia przeciwpowodziowego poszczególnych rejonów w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka z uwzglêdnieniem dóbr podlegaj¹cych ochronie,
tj. zdrowie i ¿ycie ludzi, rodowisko, dzia³alnoæ gospodarcza oraz
dziedzictwo kulturowe. Zidentyfikowane rodzaje ryzyka, graficznie przedstawione zagro¿enia umo¿liwi¹ opracowanie planów
zarz¹dzania ryzykiem powodziowym z list¹ dzia³añ dla osi¹gniêcia
zdefiniowanych celów. (patrz równie¿ rozdz. 10)

Za³¹czniki

59.

Mieczys³aw Struk  Wicemarsza³ek Województwa Pomorskiego: Komentarze nie wymagaj¹ce odpowiedzi
Wyrazi³ zadowolenie, ¿e tak licznie stawili siê wójtowie i mieszkañcy ¯u³aw.
Zwróci³ uwagê na d³ugi horyzont czasowy Programu, co jest bardzo
wa¿ne, ¿e nie jest tylko wi¹zany z finansowaniem UE, poniewa¿
infrastruktur przeciwpowodziowa ¯u³aw wymaga sta³ego utrzymywania i finansowania.
Zwróci³ uwagê, ¿e w kraju brak wa¿nych dokumentów strategicznych (Strategia Rozwoju Kraju jest tylko do roku 2015, w fazie
przygotowania s¹: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju i Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego), do których
winien byæ dowi¹zany Program ¯u³awski.
Program ¯u³awski wymaga porozumienia dwóch województw,
obecnie brak jest instrumentów prawnych do realizacji projektów
rozwoju obejmuj¹cych dwa województwa: programy te winny byæ
prowadzone z udzia³em Ministra Rozwoju Regionalnego
Uwagi zg³oszone w ankietach

60.

Nale¿y prowadziæ monitoring poziomu wód w kana³ach i na stacjach pomp, co umo¿liwi pozyskanie informacji o stanie wód
w rowach (wprowadzenie stacji pomiarowych);

Bardzo istotnym dzia³aniem, równolegle do I etapu Programu,
bêdzie wdro¿enie dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz¹dzania nim w aspekcie: wstêpnej oceny ryzyka
powodziowego (ustalaj¹cej obszary szczególnego zagro¿enia
powodziowego), map zagro¿enia i map ryzyka powodziowego,
planu zarz¹dzania ryzykiem powodziowym, zawieraj¹cego zdefiniowane cele, rodzaj ich ochrony i listê dzia³añ.
Jest to nowa droga podejcia do tematu powodzi, pozwalaj¹ca
racjonalnie wywa¿yæ konieczny stopieñ zabezpieczenia przeciwpowodziowego poszczególnych rejonów w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka z uwzglêdnieniem dóbr podlegaj¹cych ochronie, tj. zdrowie i ¿ycie ludzi, rodowisko, dzia³alnoæ gospodarcza
oraz dziedzictwo kulturowe. Zidentyfikowane rodzaje ryzyka, graficznie przedstawione zagro¿enia umo¿liwi¹ opracowanie planów
zarz¹dzania ryzykiem powodziowym z list¹ dzia³añ dla osi¹gniêcia
zdefiniowanych celów. (patrz równie¿ rozdz. 10)

61.

Wskazano na koniecznoæ budowy wrót przeciwsztormowych

W chwili powstawania Programu ¯u³awskiego zadania do I Etapu
by³y ju¿ wybrane na podstawie wczeniejszych opracowañ. By³y
to najpilniejsze zadania. Zadania które bêd¹ realizowane po roku
2015, bêd¹ wynika³y z metodycznego podejcia do zarz¹dzania
ryzykiem na obszarze ¯u³aw i nizin nadwilañskich (przygotowanie map zagro¿eñ i ryzyka powadzi oraz planów zarz¹dzania
ryzykiem) wskazuj¹c konkretne potrzeby inwestycyjne w zakresie
ochrony przeciwpowodziowej, w tym wrota przeciwsztormowe.
(patrz równie¿ odpowied na uwagê nr 60)

62.

Nale¿y uj¹æ w Programie modernizacji stacji pomp nr 15
w Cedrach Wielkich;
wyra¿ono obawê czy do 2015r. zostan¹ wykorzystane rodki
finansowe;

Odpowied j.w.

63.

Wed³ug ankietowanych w Programie nie uwzglêdniono ochrony Odpowied j.w.
przeciwpowodziowej Nowego Dworu Gdañskiego, a ostatnie wydarzenia z listopada dowodz¹ takiej koniecznoci; tereny rolnicze
zosta³y wówczas ochronione przed powodzi¹ natomiast miasto
by³o bezbronne wobec tzw. cofki

64.

Nale¿y uj¹æ w programie i dofinansowaniu utrzymanie zbiorników Odpowied j.w.
ma³ej retencji; zg³oszone uwagi dotycz¹ nastêpuj¹cych miejscowoci: Pruszcz Gdañski, Stanis³awowo, Cedry Ma³e, Kiezmark,
D³ugie Pole, Koszwa³y, Trutnowy, Leszkowy, Giemlice, Woc³awy,
Cedry Wielkie, Mi³ocin, Trzciñsko.

65.

Ankietowanych niepokoj¹ bardzo odleg³e terminy realizacji zabez- Odpowied j.w.
pieczeñ przeciwpowodziowych na Wile Królewieckiej i Szkarpawie oraz nie okrelenie ¿adnego terminu zakoñczenia budowy
wa³u od Zalewu Wilanego na terenie gmin Krynica Morska
i Sztutowo;
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66.

Wskazywano na potrzebê sta³ego monitoringu zagro¿eñ
powodziowych oraz szybszego powiadamiania mieszkañców
o ewentualnych zagro¿eniach;

Patrz odpowied do uwagi nr 60.

67.

Wymieniano potrzebê jasnego podzia³u zadañ pomiêdzy
poszczególne s³u¿by oraz zorganizowania szkoleñ przygotowuj¹cych mieszkañców do sytuacji awaryjnej;

Rozdzia³ 7 dotycz¹cy zagadnieñ celów, priorytetów i instrumentów realizacji Programu porusza to zagadnienie, formu³uj¹c
konkretne wnioski i dzia³ania, w tym dzia³ania edukacyjne.

68.

Wed³ug mieszkañców ¯u³aw problem stanowi zasypywanie
rowów melioracyjnych i ³¹czenie tym samym pól w wielkie
poldery przez du¿e gospodarstwa rolne;

Jest to uwaga do u¿ytkowników i w³acicieli danych urz¹dzeñ
natomiast rozdzia³ 7 dotycz¹cy zagadnieñ celów, priorytetów
i instrumentów realizacji Programu porusza to zagadnienie, formu³uj¹c konkretne wnioski i dzia³ania, w tym dzia³ania edukacyjne.

69.

Konieczne, wed³ug ankietowanych, jest dbanie o przep³ywowoæ
kana³ów, które staj¹ siê niedro¿ne przez gêsto porastaj¹c¹ rolinnoæ wodn¹;

Odpowied j.w

70.

Mieszkañcy ¯u³aw wspominali równie¿ o dzia³alnoci bobrów po- Jest to wa¿ne zagadnienie dotycz¹ce utrzymania obecnej infrastruwoduj¹cej zniszczenia wa³ów;
ktury przeciwpowodziowej i ich w³aciciele/zarz¹dzaj¹cy wraz z
RDO zajmuj¹ siê t¹ spraw¹ w celu rozwi¹zania problemu.

71.

Poruszono te¿ kwestiê dróg dojazdowych do i na wa³ach, które nie Jest to uwaga do w³acicieli/zarz¹dzaj¹cych danym urz¹dzeniem.
s¹ odnie¿ane i czêsto nie ma mo¿liwoci dojazdu w sytuacji awary- Program jest dokumentem strategicznym, wyznaczaj¹cym ramy
/podstawy do prowadzenia inwestycji w ochronê przeciwpowojnej, takiej jak np. zator lodowy powoduj¹cy spiêtrzenie wody;
dziow¹ ¯u³aw w mniejszym stopniu zajmuj¹c siê zagadnieniem
jej utrzymania.

72.

Nie ma te¿ na wa³ach sprawnych szlabanów co utrudnia ochronê
przed dewastacj¹;

73.

Na uwagê zas³uguje wed³ug ankietowanych stan magazynów prze- Uwaga do Centrów Zarz¹dzania Kryzysowego, które zajmuj¹ siê
tym zagadnieniem.
ciwpowodziowych, które wymagaj¹ wymiany zdegradowanego
wyposa¿enia na sprzêt sprawny i nowoczesny.

Odpowied j.w.

Uwagi do Prognozy oddzia³ywania na œrodowisko
Uwagi Zespo³u Konsultantów

74.

Odejcia od u¿ywania klasyfikacja czystoci wód.

Ze wzglêdu na brak danych o czystoci wód w nowym ujêciu dla
wa¿niejszych cieków ¿u³awskich omówiono zarówno nowe, jak
i stare ujêcie  rozdzia³ 6.
Uwagi Urzêdu Miasta Elbl¹g

Uwzglêdniono w streszczeniu i rozdziale 3.1. :
Pkt 1, przebudowa, odbudowa, budowa wa³ów przeciwpowodziowych i umocnieñ brzegowych,
Pkt 6, przebudowa, odbudowa i budowa systemów odwodnieñ,
w tym cieków, kana³ów, rowów i innych.

75.

Cel I  Przebudowa, odbudowa i budowa przeciwpowodziowych
urz¹dzeñ technicznych.
Proszê o wprowadzenie zapisu o nastêpuj¹cym brzmieniu:
Dzia³ania:
Pkt1, przebudowa, odbudowa i budowa wa³ów przeciwpowodziowych lub cianek szczelnych,
Pkt 6, przebudowa, odbudowa i budowa cieków, kana³ów
i rowów w celu zapewnienia ich przepustowoci oraz odwodnienia tzw. zawala i terenów nara¿onych na d³ugotrwa³e zalania.

76.

Uwzglêdniono w streszczeniu oraz w rozdz. 3.3.
 zadania do realizacji przez poszczególnych Beneficjentów
obejmuj¹ 
Proszê o wprowadzenie nastêpuj¹cego tekstu:
 Miasto Elbl¹g
 Rzeka Elbl¹g
 Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu 
rejon od rzeki Fiszewki oraz Polder Nowe Pole-Zatorze oraz Monitoring powodziowy  Lokalny System Monitorowania i
Wspomagania Reagowania
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77.

Uwzglêdniono w rozdziale 4.4.1.
a) Poziom II
Zmniejszenie zagro¿eñ powodziowych:
Proszê o wprowadzenie pkt 3 o nastêpuj¹cym brzmieniu: przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego i lewego brzegu
rzeki Elbl¹g
b) Poziom III
Zwiêkszenie bezpieczeñstwa polderów
Proszê o wprowadzenie pkt 1 o nastêpuj¹cym brzmieniu: budowa i odbudowa kana³ów odprowadzaj¹cych wody z polderu z
tzw. zawala
c) Dzia³ania techniczno-organizacyjne:
Proszê o wprowadzenie pkt 2 o nastêpuj¹cym brzmieniu: System
monitoringu lokalnego ppow. Rzeki Elbl¹g od Jeziora Dru¿no
do Zalewu Wilanego.

78.

Do zapisów dotycz¹cych ¯u³aw Elbl¹skich proszê o wprowadze- Uwzglêdniono w rozdziale 4.2.
nie nastêpuj¹cego tekstu: Zabezpieczeniem przeciwpowodziowym polderów zlokalizowanych na terenie ¯u³aw Elbl¹skich jest
zapewnienie dobrego funkcjonowania pompowni oraz nale¿yte
obwa³owanie cieków p³yn¹cych po tym terenie, a tak¿e budowa
i odbudowa kana³ów odprowadzaj¹cych wody z polderu i z tzw.
zawala.

79.

Uwzglêdniono w rozdziale 4.4.1
Tabela 3. Podzia³ zadañ w zale¿noci od skali zagro¿enia powodziowego
Poziom II Skala subregionalna
W pozycji Dzia³ania przeciwdzia³aj¹ce zagro¿eniom, pkt. 3 proszê zast¹piæ nastêpuj¹cym tekstem: przebudowa systemu p.pow.
prawego i lewego brzegu rzeki Elbl¹g

80.

Uwzglêdniono w rozdziale 8.4.1
W tabeli 11. Kolizje planowanych dzia³añ z obszarami chronionymi b³êdnie okrelono, ¿e zadania C02a, C02b, s¹ zlokalizowane w obrêbie obszarów chronionych.
Wnioskujemy o przeniesienie tych zadañ w rubrykê s¹siedztwo,
co potwierdzaj¹ równie¿ zapisy na str. 59 i 60 pierwszej czêci
Prognozy .

81.

Uwzglêdniono czêciowo w rozdziale 10.1 wymieniaj¹c Urz¹d
UWAGA  prawid³owe utrzymanie koryta rzeki Elbl¹g nale¿y do
kompetencji Urzêdu Morskiego w Gdyni (wewnêtrzne wody mor- Morski jako jeden z organów odpowiedzialnych za gospodarkê
wodn¹ na obszarze ¯u³aw
skie)

82.

Pkt 8.11.1 Inne projekty i Programy dotycz¹ce obszaru ¯u³aw
Proszê o wprowadzenie punktu 5 o nastêpuj¹cym brzmieniu:
Program Ochrony Brzegów Morskich

Uwzglêdniono w rozdziale 8.13.1.

83.

Wezbrania rzeki Elbl¹g i jeziora Dru¿no
Nale¿y wyranie wprowadziæ zapis, z którego wynika, ¿e g³ówne
zagro¿enie powodziowe dla miasta Elbl¹g pochodzi od wezbrañ
na Morzu Ba³tyckim (sztorm  silne wiatry), które poprzez Cieninê
Pi³awsk¹ przenoszone jest na wody Zalewu Wilanego, a nastêpnie
powoduj¹ odwrócenie biegu rzeki Elbl¹g i wt³aczane s¹ do Jeziora
Dru¿no, powoduj¹c zagro¿enie powodziowe dla terenów wzd³u¿
rzeki Elbl¹g, w tym g³ównie dla m. Elbl¹g (jest to tzw. cofka)

Uwzglêdniono w rozdziale 4.2.

84.

Tabela. Wstêpna kwalifikacja zadañ realizowanych do roku 2015 Uwzglêdniono w rozdziale 9.1
W pozycji 14 tabeli proszê o wprowadzenie nastêpuj¹cego zapisu:
Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu 
rejon od rzeki Fiszewki oraz Polder Nowe Pole-Zatorze oraz Monitoring powodziowy  Lokalny System Monitorowania i Wspomagania Reagowania na Zagro¿enia Powodziowe
Uwagi RZGW w Gdañsku

85.

Dodaæ treæ dotycz¹c¹ rozwi¹zañ alternatywnych

Uwzglêdniono w rozdziale 3.2. i 10
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4. Omówienie wyników ankiety
W trakcie prowadzonych konsultacji spo³ecznych pobrano ok. 550 ankiet w wersji drukowanej, z czego 350
rozes³ano do starostw powiatowych i urzêdów gmin, pozosta³e 200 ankiet rozdano na spotkaniach. Ankieta by³a równie¿ dostêpna w Internecie na stronach RZGW Gdañsk oraz w siedzibach starostw. Ankietê oraz kopie pism przewodnich do ankiet, nades³anych w trakcie konsultacji spo³ecznych, zamieszczono w za³¹czniku.
Wype³nione ankiety nap³ywa³y poczt¹ oraz drog¹ elektroniczn¹. Otrzymano 213 ankiet wype³nionych przez
mieszkañców: Elbl¹ga (20 ankiet), Markusów (20 ankiet), Pruszcza Gdañskiego (16 ankiet), Cedrów Wielkich (16 ankiet), Nowego Dworu Gdañskiego (15 ankiet), Nowego Stawu (14 ankiet), Malborka (14 ankiet), Starego Pola (10 ankiet), Sztutowa (8 ankiet), Mi³oradza (8 ankiet), Tczewa (6 ankiet), Ostaszewa (4 ankiety), Suchego Dêbu (3 ankiety) ,
Lichnowych (3 ankiety), Gdañska (3 ankiety), Stegna (3 ankiety) Marzêcina (2 ankiety), Pas³êka (2 ankiety), Pelplina
(2 ankiety), Rychlinek (2 ankiety), Krynicy Morskiej (1 ankieta). W 13 ankietach nie podano nazwy miasta czy gminy,
jednak zadeklarowano zamieszkiwanie terenów ¯u³aw. W sumie 185 ankiet zosta³o wype³nionych i nades³anych
przez mieszkañców ¯u³aw, a 28 ankiet nades³a³y osoby spoza terenu ¯u³aw Wiœlanych. Zbiorcze wyniki ankiet
przedstawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Wyniki ankiety dotycz¹cej Programu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw do roku 2030”
Liczba odpowiedzi
Pytanie ankiety
TAK

NIE

185

28

1.

Czy Pani/Pan mieszka na terenie ¯u³aw?

2.

Czy ma Pani/Pan poczucie sta³ego zagro¿enia
powodzi¹ zwi¹zane z zamieszkaniem na terenie
¯u³aw?

128 / 3**

57 / 19**

3.*

Czy dotknê³a Pani¹/Pana kiedykolwiek powód?

83 / 8**

94 / 19**

4.*

Pola, ³¹ki

75 / 7**

Budynki mieszkalne

23 / 1**

Inne (wymienione
w tekcie)

-

62 / 2**

Czy jest Pani/Pan ubezpieczony od skutków
powodzi?

116 / 25**
Brak pieniêdzy

45 / 2**

Powodzie wystêpuj¹ zbyt rzadko

49 / 9**

Inne (wymienione
w tekcie)



5.

Czy dopuszcza Pani/Pan mniejsz¹ ochronê przed
powodzi¹ obszarów rolniczych ni¿ terenów osadniczych (mieszkaniowych)

78 / 22**

106 / 6**

6.

Czy dopuszcza Pani/Pan mo¿liwoæ renaturyzacji
wybranych obszarów ¯u³aw (rezygnacja z funkcji
rolniczej na wybranych polderach z dopuszczeniem
okresowych podtopieñ)?

87 / 23**

95 / 5**

7.

Czy Pani/Pana zdaniem obecny system ostrzegania
przed powodzi¹ jest skuteczny?

51 / 10**

129 / 16**

8.

Czy uwa¿a Pani/Pan, ¿e obecne zabezpieczenie
przed powodzi¹ ¯u³aw jest wystarczaj¹ce i gwarantuje bezpieczeñstwo?

15 / 5**

167 / 23**

9.

70 / 4**
Czy s¹ jakie pilne zadania z zakresu ochrony przed
powodzi¹, których nie uwzglêdniono w Programie Jakie (wymienione

do 2015 roku?
w tekcie)

10.

Inne opinie i uwagi do Programu ¯u³awskiego
i Prognozy oddzia³ywania na rodowisko


(wymienione w tekcie)

* ankietowani mieli mo¿liwoæ wyboru kilku odpowiedzi
** odpowiedzi ankietowanych nie zamieszkuj¹cych terenów ¯u³aw Wilanych
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93 / 22**

Za³¹czniki

Spoœród osób zamieszkuj¹cych tereny ¯u³aw Wiœlanych (185 ankiet) zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych
ma poczucie sta³ego zagro¿enia powodzi¹. Równoczeœnie oko³o po³owy ankietowanych powódŸ nie dotknê³a. Zdecydowana wiêkszoœæ osób wype³niaj¹cych ankiety nie jest ubezpieczona od skutków powodzi, podaj¹c jako przyczynê zbyt rzadkie pojawianie siê tego zjawiska, a w drugiej kolejnoœci - brak pieniêdzy. Inne przyczyny jakie czêsto
wymieniaj¹ ankietowani to nie ubezpieczanie tych terenów przez zak³ady ubezpieczeñ (np. Wyspa Nowakowska)
lub ograniczone warunki ubezpieczeñ dla skutków powodzi.
Oko³o po³owa ankietowanych nie dopuszcza mo¿liwoœci wprowadzenia ograniczonej ochrony przed powodzi¹ obszarów rolniczych w stosunku do terenów osadniczych. Podobnie w przypadku pytania o renaturalizacjê wybranych terenów ¯u³aw, ankietowani podzieleni s¹ w po³owie na przeciwników i zwolenników tych dzia³añ.
Zdecydowana wiêkszoœæ ankietowanych – 90% uzna³a ¿e obecny system zabezpieczeñ przed powodzi¹ nie
jest wystarczaj¹cy i nie gwarantuje bezpieczeñstwa (190 ankietowanych, w tym 167 osób to mieszkañcy ¯u³aw).
Podobnie ankietowani wyra¿aj¹ siê o skutecznoœci ostrzegania przed powodzi¹. Prawdopodobnie du¿y wp³yw na
taki ogl¹d sprawy mia³a powódŸ odmorska, która mia³a miejsce w trakcie przygotowania „Programu ¯u³awskiego”,
miesi¹c przed rozpoczêciem konsultacji spo³ecznych.
Ok³o 40% ankietowanych uzna³o, ¿e zadania zawarte w I etapie „Programu ¯u³awskiego” nie wyczerpuj¹ katalogu pilnych inwestycji, przy czym czêœæ z ankietowanych wskaza³a, jakie inwestycje uwa¿ane s¹ za równie pilne.
Najczêœciej wymieniano koniecznoœæ:
• podwy¿szenia wa³ów, ich rozbudowy i odbudowy (szczególnie dotyczy³y Szkarpawy i Wis³y Królewieckiej),
• odbudowy wa³ów na ca³ej d³ugoœci Tugi, na Mot³awie, Jeziorze. Dru¿no oraz w miejscowoœciach Nowakowo,
Jagodno i K¹ty Rybackie,
• monitoringu stacji pomiarowych poziomu wód w kana³ach i na stacjach pomp (12 ankiet z gminy Cedry Wielkie ),
• wybudowania wrót przeciwpowodziowych na Wiœle Królewieckiej, Szkarpawie oraz na ujœciu Tugi,
• regularnego oczyszczania rowów melioracyjnych oraz ich pog³êbienia, co, jak sugeruj¹ ankietowani, mog³oby
zwiêkszyæ skutecznoœæ odwadniania pól,
• zainstalowania agregatów pr¹dotwórczych, jako awaryjnego zasilania na stacjach pomp.
• przygotowania ludzi na wypadek powodzi i koniecznoœci przeprowadzania æwiczeñ akcji przeciwpowodziowej,
ewakuacji obiektów (szkó³, szpitali itp.).
Ankieta umo¿liwia³a wpisanie uwag i wniosków, z czego skorzysta³y 44. Poni¿ej omówiono jakiego rodzaju
uwagi by³y zg³aszane (ankiety dostêpne s¹ w RZGW Gdañsk):
• monitoringu stacji pomiarowych poziomu wód w kana³ach i na stacjach pomp co umo¿liwi pozyskanie informacji
o stanie wód w rowach,
• potrzeby ujêcia w programie i dofinansowania w utrzymaniu zbiorników ma³ej retencji; zg³oszone uwagi dotycz¹
nastêpuj¹cych miejscowoœci: Pruszcz Gdañski, Stanis³awowo, Cedry Ma³e, Kiezmark, D³ugie Pole, Koszwa³y, Trutnowy, Leszkowy, Giemlice, Woc³awy, Cedry Wielkie, Mi³ocin, Trzcinisko,
• ujêcia w Programie modernizacji stacji pomp nr 15 w Cedrach Wielkich,
• wyra¿ono obawê czy do 2015r. zostan¹ wykorzystane œrodki finansowe,
• koniecznoœæ budowy wrót przeciwsztormowych,
• wed³ug ankietowanych w Programie nie uwzglêdniono ochrony przeciwpowodziowej Nowego Dworu Gdañskiego, a ostatnie wydarzenia z listopada dowodz¹ takiej koniecznoœci; tereny rolnicze zosta³y wówczas ochronione
przed powodzi¹ natomiast miasto by³o bezbronne wobec tzw. „cofki”,
• wskazywano na potrzebê sta³ego monitoringu zagro¿eñ powodziowych oraz szybszego powiadamiania mieszkañców o ewentualnych zagro¿eniach,
• wymieniano potrzebê jasnego podzia³u zadañ pomiêdzy poszczególne s³u¿by oraz zorganizowania szkoleñ przygotowuj¹cych mieszkañców do sytuacji awaryjnej,
• wed³ug mieszkañców ¯u³aw problem stanowi zasypywanie rowów melioracyjnych i ³¹czenie tym samym pól
w wielkie poldery przez du¿e gospodarstwa rolne,
• konieczne, wed³ug ankietowanych, jest dbanie o przep³ywowoœæ kana³ów, które staj¹ siê niedro¿ne przez gêsto
porastaj¹c¹ roœlinnoœæ wodn¹,
• mieszkañcy ¯u³aw wspominali równie¿ o dzia³alnoœci bobrów powoduj¹cej zniszczenia wa³ów,
• ankietowanych niepokoj¹ bardzo odleg³e terminy realizacji zabezpieczeñ przeciwpowodziowych na Wiœle Królewieckiej i Szkarpawie oraz nie okreœlenie ¿adnego terminu zakoñczenia budowy wa³u od Zalewu Wiœlanego na
terenie gmin Krynica Morska i Sztutowo,
• poruszono te¿ kwestiê dróg dojazdowych do i na wa³ach, które nie s¹ odœnie¿ane i czêsto nie ma mo¿liwoœci dojazdu
w sytuacji awaryjnej, takiej jak np. zator lodowy powoduj¹cy spiêtrzenie wody,
• nie ma te¿ na wa³ach sprawnych szlabanów, co utrudnia ochronê przed dewastacj¹,
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• na uwagê zas³uguje wed³ug ankietowanych stan magazynów przeciwpowodziowych, które wymagaj¹ wymiany
zdegradowanego wyposa¿enia na sprzêt sprawny i nowoczesny.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
• Akcja informacyjna i konsultacje przeprowadzone w okresie listopad – grudzieñ 2009 r. wykaza³y dobry poziom
poinformowania o „Programie ¯u³awskim – 2030” zainteresowanych lokalnych spo³ecznoœci zarówno w obrêbie
obszaru ¯u³aw jak i w jego s¹siedztwie. W efekcie w spotkaniach otwartych dla spo³eczeñstwa wziê³o udzia³ 112
osób, ankietê wype³ni³o i przes³a³o 213 osób.
• Z otwartych spotkañ ze spo³eczeñstwem wynika, ¿e „Program ¯u³awski – 2030” jest bardzo dobrze odbierany
i bardzo potrzebny; wiele osób wyrazi³o podziêkowanie dla RZGW Gdañsk za jego przygotowanie oraz nadziejê
na szybk¹ jego realizacjê.
• Z przeprowadzonych ankiet wynika, ¿e mieszkañcy ¯u³aw maj¹ obawy odnoœnie poziomu ochrony przed powodzi¹. Prawdopodobnie tak silne poczucie zagro¿enia wynika z niedawnego wyst¹pienia powodzi sztormowej na
terenie ¯u³aw, zwi¹zanej z ekstremalnymi stanami pogodowymi – powódŸ wyst¹pi³a miesi¹c przed konsultacjami
spo³ecznymi.
• Konsultacje pomog³y zidentyfikowaæ problemy, które bêd¹ analizowane w ramach przygotowania kolejnych etapów realizacji po roku 2015, s¹ to przede wszystkim: budowa zbiorników retencyjnych na ciekach nap³ywaj¹cych
na obszar ¯u³aw, utrzymanie w dobrym stanie rowów i kana³ów, monitorowanie poziomu wody w rowach i kana³ach wraz ze stacjami pomp, realizacja wrót sztormowych na ciekach uchodz¹cych do Zalewu Wiœlanego.
• Konsultacje potwierdzi³y wysoki poziom spo³ecznej akceptacji „Programu ¯u³awskiego – 2030”.
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