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Obszary Natura 2000 

• Dolina Dolnej Wisły PLB04003 

• Dolina Środkowej Wisły PLB140004 

• Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 

• Włocławska Dolina Wisły PLH040039 

•  Nieszawska Dolina Wisły PLH040012 

•  Dybowska Dolina Wisły PLH040011 

•  Solecka Dolina Wisły PLH040003 

•  Dolna Wisła PLH020033 

• Dolina Dolnego Wieprza PLH060051 

• Dolina Tyśmienicy PLB060004  

 



Kaskada Dolnej Wisły 





 



Oddziaływanie na obszary chronione 



Oddziaływanie na obszary chronione 

Wariant I – 10/20 obszarów (4/7 Natura 2000) 
Wariant II – 4/7 obszarów (2/4 Natura 2000) 
Wariant III – 5/6 obszarów (3/2 Natura 2000) 
  



Oddziaływanie na grunty rolne i siedliska 

przyrodnicze  

1. Wybudowanie kanału zgodnie z Wariantem I spowoduje utratę 
ponad 1000 ha gruntów ornych dobrej klasy 

2. Oddziaływania na różnorodność siedliskową będą wynikały z 
wykonania wykopu pod kanał, który spowoduje nieodwracalne 
zniszczenie siedlisk i zbiorowisk roślinnych w pasie o szerokości 
minimum 50 m.  

3. Znacznie większy obszar obejmą oddziaływania pośrednie, które 
będą spowodowane zakłóceniami naturalnych rytmów 
zróżnicowanego poziomu wody , co jest bardzo istotne dla 
prawidłowego rozwoju starorzeczy, wszystkich rodzajów łąk i zarośli 
w dolinach rzecznych a także torfowisk, łęgów czy olsów.  



Oddziaływanie na doliny rzeczne  

1. Obszarem bardzo cennym pod względem przyrodniczym i 
krajobrazowym  jest Dolina Dolnego Wieprza, położona na przebiegu 
Wariantu III. Unikatowość tego obszaru wynika głównie z 
naturalnego charakteru rzeki. 

2. W Dolinie Wieprza występują coroczne wiosenne wylewy zasilające 
siedliska od nich zależne i tworzące idealne warunki dla licznie 
migrujących ptaków (głównie blaszkodziobych oraz siewkowych). 
Dominującym siedliskiem na tym obszarze są ekstensywnie 
uprawiane łąki, powoli zarastające starorzecza, różne rodzaj lasów 
łęgowych oraz wysokie skarpy stanowiące siedlisko dla muraw 
kserotermicznych. Większa część doliny jest chroniona w ramach 
programu Natura 2000 (PLH060051 Dolny Wieprz). 



Koszty 

• A. Modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej (E30): 

- PLN 2.9 mld  do 2020; 

• - PLN 27.8 mld w okresie 2021-2030,  

• Łącznie PLN 30.7 mld; 

B. Droga Wodna rzeki Wisły (E40) odcinek od Warszawy do Gdańska:  

• - PLN 3.5 mld  do 2020; 

• - PLN 28 mld w okresie 2021-2030,  

• Łącznie PLN 31.5 mld; 

C. Droga Wodna Odra – Wisła (E70): 

• - PLN 2.5 mld  do 2020; 

• - PLN 4 mld w okresie 2021-2030, 

•  Łącznie PLN 6.5 mld; 

D. Droga Wodna rzeki Wisły (E40) odcinek od Wisły do Brześcia:     

• - PLN 8,1 mld w okresie 2021-2030, 

• Łączny koszt: 76,8 miliardów PLN = 21 mld USD (2018 – 2030) 

 
(źródło: https://polishinstitute.pl/water/) 



Wszystko już było  

 







Długi jako efekt chybionych projektów  

 - W roku 1973 stan zadłużenia w walutach wymienialnych przekroczył ówczesny poziom rocznych 
wpływów z eksportu w tych walutach 
- W 1980 zadłużenie zagraniczne w walutach wymienialnych osiągnęło poziom 24,1 mld USD  
- W 1981 roku rząd Jaruzelskiego poinformował Klub Paryski o wstrzymaniu spłat zadłużenia 

zagranicznego w wysokości 25,5 miliarda USD z powodu niewypłacalności PRL 
- W 1985 zadłużenie zagraniczne wynosiło 53,1% dochodu narodowego wytworzonego 

 
- Kredyty zagraniczne PRL mające przyczynić się do zmniejszenia dysproporcji gospodarczych 

pomiędzy Polską a krajami rozwiniętymi okazały się w rzeczywistości istotną barierą rozwoju 
- Dopiero 29 października 2012 roku poinformowano o spłacie całego długu z tzw. „czasów 

Gierka” 



Długi jako efekt chybionych projektów 

• Misconception 1: Many believe incorrectly that any proposed 

development is inherently desirable, because it will generate jobs and 

economic growth. This misperception must be countered vigorously 

because some projects become major money losers, creating large 

public debts, the costs of which must ultimately be borne by taxpayers. 

 

• Błędne przekonanie 1: Wielu błędnie uważa, że proponowany rozwój 

jest z natury pożądany, ponieważ generuje miejsca pracy i wzrost 

gospodarczy. Należy przeciwdziałać temu błędnemu przekonaniu, 

ponieważ niektóre projekty kończą się klapą, powodując duże 

zadłużenie publiczne, którego koszty muszą ostatecznie ponosić 

podatnicy. 

 
• Laurance W.F. 2018. Conservation and the Global Infrastructure Tsunami. Trends in Ecology and 
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Dziękuję ! 

 

Jarosław Krogulec 

 
 

 

 

 


