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Dotyczy :  rozpoczęcia realizacji bez wymaganych zgód 
środowiskowych inwestycji Przekopu Mierzei Wiślanej i budowy 
kanału żeglownego przez 3 obszary Natura 2000  ( inwestycja „Droga 
wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy 
Świat”)

Informujemy, że nasze Stowarzyszenie jest stroną postępowania 
środowiskowego wobec inwestycji rządu RP pod nazwą „Droga wodna łącząca 
Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat”.
Od decyzji uzgadniającej środowiskowe uwarunkowania realizacji tego 
przedsięwzięcia,  wydanej w dn. 5.12.2019 r. przez RDOŚ w Olsztynie, 
złożyliśmy jako strona odwołanie do GDOŚ w dn. 2.1.2019 r., powołując się na 
opinie ekspertów oraz załączając opinię ichtiologa dr Michała Skóry, dotyczącą 
negatywnego wpływu na gatunki i siedliska na obszarach Natura 2000, przez 
które ma przebiegać inwestycja( opinia dr Skóry- załącznik). W odwołaniu 
skupiamy się na najistotniejszym uchybieniu wydanej decyzji, jakim 



jest pominięcie znaczącego, negatywnego oddziaływania planowanej 
inwestycji na obszary Natura 2000 Zalew i Mierzeja Wiślana.
Szykowane są przez nas kolejne negatywne opinie ornitologów i biologów 
morskich, mówiące o wpływie na ptaki oraz ssaki bałtyckie. 

Równocześnie 2.1.2019r  złożyliśmy zażalenie na postanowienie RDOŚ w Olsztynie z
dn.  12  grudnia  2018  o  rygorze  natychmiastowej  wykonalności.  Zarzucamy m.in.
naruszenie  procedur  administracyjnych  określonych  w  kodeksie
postępowania  administracyjnego  oraz bezprzedmiotowość  rygoru
natychmiastowej  wykonalności  w  przypadku  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  określonych  w  ustawie  o  udostępnianiu  informacji  o
środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

15.02.2019 r. dowiedzieliśmy się z mediów, że  wojewoda pomorski wydał decyzję z 
trybem natychmiastowej wykonalności o rozpoczęciu budowy. Kilka godzin po wydaniu
decyzji na Mierzei rozpoczęto wycinkę lasu pod budowę Przekopu.* Niewątpliwie całe 
działanie jest powodowane zbliżająca się kampanią wyborczą do parlamentu 
europejskiego a jesienią br. do parlamentu krajowego. Dziwi nas bardzo, że w 
kampanii do PE, w której partia rządząca winna pokazywać, że przestrzega prawa  
środowiskowego UE, w tym wypadku co najmniej Dyrektywy Habitatowej  i Ptasiej, 
jawnie narusza te przepisy.

Wojewoda pomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji z oczywistym 
naruszeniem polskiego prawa, ponieważ inwestor nie dysponuje ostateczną decyzją o 
środowiskowych uwarunkowaniach (postępowanie w sprawie jej wydania toczy się 
nadal przed organem drugiej instancji).

Ponadto, wojewoda nie informował społeczeństwa ani zainteresowanych organizacji 
ekologicznych o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację 
inwestycji, w związku z czym organizacje ekologiczne zostały pozbawione możliwości 
skorzystania z przysługującego im na mocy prawa krajowego uprawnienia do złożenia 
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na prawach strony. W opinii 
zawiadamiającego takie postępowanie organu stanowi rażące naruszenie przepisów 
Konwencji z Aarhus.

Prosimy Państwa o interwencję w sprawie wstrzymania bezprawnych działań
inwestycyjnych w obszarach Natura 2000, bowiem rząd obecny już 
wielokrotnie dawał dowody na lekceważenie i łamanie prawa 
środowiskowego krajowego i UE, jak choćby w zawstydzającym nas wypadku 
wycinki lasu w Puszczy Białowieskiej, wyjątkowym w skali świata prastarym lesie. 

Nie przyjmiemy- podnoszonego w Polsce przez partię rządząca argumentu i zarzutów  
„o donoszeniu na Polskę przez KE”, bowiem czujemy się  i jesteśmy częścią Polski i 



częścią UE. W sytuacji, gdy naruszane przez władze jest polskie i unijne prawo,  mamy 
prawo i obowiązek prosić o pomoc naszą KE i UE, której jesteśmy częścią.

Wbrew całej retoryce narodowo- godnościowej rządu PiS, niszczenie  europejskich 
obszarów Natura 2000   przez inwestycję, która jest niezrównoważona - nie ma 
uzasadnienia ekonomicznego, społecznego i środowiskowego - tu  zgadzamy się ze 
stanowiskiem Zarządu Województwa Pomorskiego.   Inwestycja ta jest sprzeczna z 
nadrzędnym interesem społecznym, jakim jest ochrona środowiska oraz z polską racją 
stanu i głębokim, długofalowym interesem  narodowym i społecznym Polski i Europy.

Panie Komisarzu, Panie Dyrektorze

Prosimy o pilne podjęcia interwencyjnego działania przez KE - bezprawna wycinka  
lasów na  Mierzei Wiślanej na europejskim obszarze Natura 2000, pod osłona policji,  
trwa.

Radosław Gawlik

Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA

*Relacja w TVN 17.02.19r "Harwestery pracują 24 godziny na dobę". Trwa wycinka 
drzew pod przekop Mierzei Wiślanej”

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wycinka-drzew-pod-przekop-mierzei-
wislanej,910425.html
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