Komunikat GDOŚ ws. decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Droga wodna łącząca Zalew
Wiślany z Zatoką Gdańską - lokalizacja Nowy Świat
2020-09-22

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska po rozpatrzeniu odwołań: Województwa Pomorskiego z dnia 28
grudnia 2018 r., Stowarzyszenia „Ogólnopolskie Towarzystwa Ochrony Ptaków” z dnia 28 grudnia 2018
r., Stowarzyszenia „Towarzystwo Ochrony Przyrody” z dnia 31 grudnia 2018 r., Stowarzyszenia
Ekologicznego „Eko-Unia” z dnia 2 stycznia 2019 r. oraz Stowarzyszenia „Straż Ochrony Przyrody w
Polsce” z dnia 2 stycznia 2019 r. na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z
dnia 5 grudnia 2018 r., znak: WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67, o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia pod nazwą: Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy
Świat, decyzją z dnia 17 września 2020 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.52, uchylił powyższą
decyzję w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy lub umorzył postępowanie organu pierwszej
instancji, a w pozostałej części utrzymał powyższą decyzję w mocy. Oznacza to w praktyce, że
pozytywna decyzja środowiskowa wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie
została utrzymana w mocy z jednoczesną modyﬁkacją brzmienia szeregu warunków realizacji inwestycji.

Uchylenie części decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2018 r. dotyczyło uszczegółowienia zapisów:
w części decyzji określającej rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
charakterystyki przedsięwzięcia.
Zmodyﬁkowania zapisów:
warunków dotyczących organizacji zaplecza budowy
warunków minimalizujących oddziaływanie akustyczne inwestycji
warunków minimalizujących oddziaływanie inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne, w tym jednolite części wód
warunków minimalizujących oddziaływanie inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym ryby, płazy i ptaki oraz ich siedliska
warunków minimalizujących oddziaływanie inwestycji na obszary Natura 2000 Zalew Wiślany PLB200010 oraz Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007.

Ostateczna decyzja środowiskowa nakłada na inwestora obowiązek podjęcia szeregu działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie potencjalnego negatywnego
wpływu inwestycji na środowisko. Warunki określone w decyzji zostały sformułowane w odniesieniu do wszystkich części składowych inwestycji polegającej na budowie
kanału żeglugowego wraz z portem osłonowym oraz układem drogowo-mostowym, a także toru wodnego na Zalewie Wiślanym i rzece Elbląg, i dotyczą
zminimalizowania wpływu przedsięwzięcia m.in. na przyrodę – ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych w granicach oddziaływania przedsięwzięcia, w
tym obszarów Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010 oraz Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007, a także rezerwatu przyrody „Zatoka Elbląska”.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia te dzielą się
na mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (obligatoryjnie wymagają one przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko) oraz mogące potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko (przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest dla nich fakultatywne). Podkreślić należy, że w decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach nakładane są warunki mające na celu zapobieganie i ograniczanie znaczącego potencjalnego oddziaływania tych przedsięwzięć na
środowisko.
Przeprowadzona przez organ odwoławczy szczegółowa i dogłębna ocena oddziaływania na środowisko, w tym chronione w ramach obszarów Natura 2000 populacje
występujących na omawianym terenie gatunków roślin i zwierząt, a także siedliska przyrodnicze wykazała, że mimo niewątpliwego oddziaływania na środowisko
omawianego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu nałożonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działań minimalizujących, nie dojdzie do istotnego
negatywnego oddziaływania zamierzenia na środowisko, Nie stwierdzono także możliwości znaczącego negatywnego wpływu inwestycji na obszary Natura 2000 Zalew
Wiślany oraz Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w toku prowadzonego postępowania odwoławczego zapewnił dwukrotnie możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. Do
wniosków i uwag GDOŚ odniósł się w treści decyzji.

