
NOTATKA
z posiedzenia Komisji Środowiska

Data posiedzenia:  23 listopada 2010 r.

Nr posiedzenia: 61

Posiedzeniu przewodniczył: senator Zdzisław Pupa – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia: 1. Żuławy Wiślane – unikatowe środowisko wodno-rolnicze.

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie członkowie komisji: Przemysław Błaszczyk, Jan Dobrzyński,
Stanisław Gorczyca, Andrzej Grzyb, Andrzej Misiołek, Jan Olech, Leszek
Piechota, Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech
Skurkiewicz;

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

− podsekretarz stanu Artur Ławniczak,
− Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej:

− naczelnik wydziału w Departamencie Inwestycji i Nadzoru Anna
Jastrzębska,

− Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku:
− pełnomocnik dyrektora ds. Projektu „Żuławy” Piotr Kowalski,

− Żuławski Ośrodek Badawczy w Elblągu :
−  dyrektor ośrodka dr inż. Tadeusz Liziński,

− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny Maria Pokora,

− Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki:
− zastępca prezesa Bohdan Szymański.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Ośrodka Badawczego w Elblągu dr inż. Tadeusz Liziński.

W swojej wypowiedzi przedstawił stan i funkcjonowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej Żuław,
omówił układ melioracyjny i polderowy oraz warunki wodne na Żuławach. Zwrócił uwagę, że są
one kształtowane przez opady i sieć melioracyjną odprowadzającą wodę drogą naturalną. Na
Żuławach Niskich sieć melioracyjna łączy się z pompowniami odwadniającymi i istnieją tu
możliwości wykorzystania ich również do nawodnień za pomocą śluz wałowych.
Od 1960 r. zaszły na Żuławach zmiany, zwłaszcza w sieci melioracyjnej, które z kolei wpłynęły na
wiele przyrodniczo-rolniczych cech tego regionu, w szczególności zaś na właściwości fizyczno-
wodne gleb. Przeobrażenia te zostały uwzględnione w ostatniej regionalizacji Żuław,
przeprowadzonej na podstawie analizy naturalnych czynników siedlisk: geomorfologicznych,
glebowych, klimatycznych i wodnych. Delta Wisły, wraz z przyległymi formami przyrodniczymi
(mierzeje, wysoczyzny, Zalew Wiślany, Zatoka Gdańska) oraz ujściowymi odcinkami Wisły do
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Konkluzja:

morza jest jednym z najważniejszych węzłów ekologicznych tej części kontynentu europejskiego.
Rangę tego węzła podnosi dolina Wisły, która na całej długości spełnia rolę korytarza
ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym, a ważnym atutem są liczne formy ochrony
przyrody i krajobrazu ustanowione na obszarze Żuław i terenach przyległych.
Kolejnym mówcą był Piotr Kowalski, omówił założenia Projektu „Pętla Żuławska – rozwój
turystyki wodnej”. Podstawowym założeniem projektu jest rewitalizacja żeglugi śródlądowej
i rozwój drogi wodnej E70, które ściśle wiążą się z kwestiami bezpieczeństwa powodziowego
terenów sąsiadujących z drogami wodnymi.
Celem nadrzędnym Programu „Pętla Żuławska” jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego
regionów poprzez zagospodarowanie turystyczne dróg wodnych delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
Priorytet programu, jakim jest rozwój dróg wodnych tego obszaru w zakresie turystycznego ich
wykorzystania, będzie osiągnięty między innymi poprzez następujące działania:
▪ budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej w zakresie budownictwa

wodnego,
▪ poprawę żeglowności i bezpieczeństwa szlaków wodnych.
Wśród planowanych efektów wskazuje się między innymi zwiększenie ruchu turystycznego na
obszarze delty Wisły i Zalewu Wiślanego, zwiększenie bezpieczeństwa na szlakach wodnych,
aktywizację gospodarczą regionu oraz poprawę czystości wód i środowiska przyrodniczego.
Podczas debaty na posiedzeniu zwrócono również uwagę na bogatą strukturę przyrodniczą regionu,
liczne rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000. Obaj
mówcy podkreślali, iż ta delikatna struktura unikatowego regionu Żuław będzie zagrożona, jeżeli
zabraknie środków finansowych na zabezpieczenie pracy urządzeń. Taka sytuacja może zaistnieć
w 2011 r., bo zaplanowane dla regionu środki budżetowe nie wystarczą nawet na podstawowe
potrzeby.
Senatorowie z regionu pomorskiego oraz warmińsko mazurskiego, czyli Andrzej Grzyb i Stanisław
Gorczyca przedstawili prośby marszałków województw o zwiększenie środków finansowych dla
regionu i zaproponowali, aby komisja przyjęła stanowisko w tej sprawie. Senatorowie
zaakceptowali propozycję i postanowili przyjąć stanowisko, po przygotowaniu projektu, na
następnym posiedzeniu.

Komisja postanowiła przygotować stanowisko dotyczące ochrony Żuław.

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządzono w Biurze Prac Senackich


