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Inwestycja 
z katastrofą 
w tle
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MAŁGORZATA GÓRSKA,  
JUSTYNA CHOROŚ,  
JAROSŁAW KROGULEC
zespół kampanii „Stop dla drogi wodnej E40”

DROGA WODNA E40 TO PLANOWANE POŁĄCZE-
NIE ŻEGLUGOWE MIĘDZY BAŁTYKIEM A MORZEM 
CZARNYM, MAJĄCE PRZEBIEGAĆ PRZEZ POLSKĘ, 
BIAŁORUŚ I  UKRAINĘ. W  PONIŻSZYM ARTYKULE 
WYJAŚNIMY, DLACZEGO JEST TO INWESTYCJA 
NIEPOTRZEBNA I WYSOCE SZKODLIWA.

E40 biec ma z Gdańska do Chersonia na Ukra- 
inie, niszcząc pięć dużych rzek: Wisłę, Bug, 
Pinę, Prypeć i  Dniepr, oraz mniejsze, jak np. 
Wieprz czy Tyśmienica. Jej łączna długość ma 
wynieść prawie 2000 km. Rządy wszystkich 

trzech państw, przez które ma prowadzić, nie tylko podję-
ły rozmowy na temat jej przebiegu, ale także zaczęły przy-
gotowywać się formalnie do przedsięwzięcia.

KOSZTY EKONOMICZNE I GOSPODARCZE

E40 planowana jest jako droga wodna o znaczeniu mię-
dzynarodowym co najmniej IV klasy żeglowności. Ozna-
cza to, że szerokość szlaku żeglownego musi wynosić 
minimum 40 metrów, natomiast głębokość minimalna 
odpowiednio 2,8 m dla rzeki i 3,5 metra dla kanału. Mi-
nimalne wymiary śluz żeglugowych to 12 m szerokości 
i  120 m długości, a  dopuszczalna długość statku z  napę-
dem lub barki na takiej drodze wynosi 80–85 metrów1.

Plany budowy drogi wodnej E40 zakładają wielopozio-
mowe inwestycje, mające nadać rzekom, przez które E40 
ma przebiegać, odpowiednie klasy żeglowności. Wiąże się 
to z konkretnymi pracami, polegającymi między innymi na 
regulacji koryt rzecznych, umacnianiu brzegów, budowie 
systemu jazów i  zapór wraz z  pełną infrastrukturą, stano-
wiących między innymi tzw. kaskadę dolnej Wisły, oraz –  
w zależności od wybranego wariantu przebiegu drogi – wy-
budowaniu kanału lub systemu kanałów w miejscach, gdzie 
żegluga przez główny nurt rzeki jest niemożliwa. Prace in-
westycyjne muszą być poprzedzone gigantyczną pracą pla-
nistyczną. Szacowany koszt budowy drogi wodnej E40 na 

1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji 

śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 nr 77 poz. 695).

terenie Polski wyliczono w  2016 roku2 na blisko 57 mld 
złotych, a zapewne jest to wartość niedoszacowana.

Obecnie trwa opracowywanie tzw. studium wykonalno-
ści, zleconego brytyjskiej spółce Halcrow Group Limited3. 
Celem przygotowania studium jest analiza transportowa, 
ekonomiczna, społeczna, prawna, środowiskowa i technicz-
na planowanej drogi wodnej E40, oszacowanie kosztów, ja-

2 Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyję-

cia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 

2016–2020 z perspektywą do roku 2030”.

3 www.programwisla.pl.
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kie pociąga inwestycja, wybór wariantu, a  także ustalenie 
harmonogramu prac. Ukończono dwa pierwsze etapy stu-
dium, czyli utworzono listę wariantów i  przeprowadzono 
ich analizę. Obecnie trwa wybór najkorzystniejszego wa-
riantu realizacji przedsięwzięcia (etap 3). Prace nad doku-
mentem mają się zakończyć w II kwartale 2020 roku.

Budżet naszego kraju nie uniesie tak dużej inwestycji, 
dlatego konieczne będzie zaciągnięcie długoterminowych 
kredytów inwestycyjnych. Skąd? Tego Ministerstwo Go-
spodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej nie precyzuje. 
Wiadomo jednak, że Polska nie uzyska pożyczki z Unii Eu-
ropejskiej, jak pierwotnie zakładano. Krytyczny dla E40 

raport ambasadora UE na Ukrainie, Mattiego Maasikasa4, 
wskazujący wszystkie zagrożenia, jakie niesie ze sobą ta in-
westycja, sprawił, że UE wycofała się z finansowania. Nie-
liczne doniesienia prasowe i  rządowe sugerują, że Polska 
zwróci się o wsparcie finansowe do Chin w ramach propa-
gowanej przez nie inicjatywy „One Belt, One Road”.

Tajemnicą pozostają zyski, jakie według rządu będą pły-
nąć z  transportowania towarów drogą wodną E40. Dane 
te zawiera zapewne „Analiza sektora transportu wodne-

4 „To stop the ecologicallyand economically inexpedient project of the continental 

waterway E-40 Gdańsk -Kherson”, necu.org.ua.
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go śródlądowego w zakresie wynikającym z modernizacji 
Odrzańskiej Drogi Wodnej i  Drogi wodnej rzeki Wisły”, 
sfinansowana ze środków budżetu państwa w kwocie pra-
wie 350 tys. zł5. Jednak dokument ten jest traktowany 
jako dokument wewnętrzny i  według Ministerstwa nie 
stanowi informacji publicznej (o którą OTOP zwrócił się 
dwukrotnie). „Analiza…” zawiera wyniki wariantowego 
badania popytowego dla sektora śródlądowego transpor-
tu wodnego, czyli – mówiąc prościej – wskazuje, kto, ile, 
czego oraz skąd i dokąd chciałby przewozić drogą wodną.

Należy pamiętać, że transport wodny – bardziej niż po-
zostałe drogi przewozu towarów – jest silnie uzależniony 
od warunków pogodowych i środowiskowych. Warto przy-
wołać tu chociażby przykład największej europejskiej „au-
tostrady wodnej”, czyli Renu. Podczas suszy w 2019 roku 
żegluga na Renie ustała całkowicie z powodu katastrofalnie 
niskiego poziomu wód. Taki przestój wygenerował ogromne 
straty ekonomiczne i zmusił do przewartościowania kwestii 
opłacalności transportu śródlądowego, zwłaszcza w kontek-
ście nieuchronnie nadchodzących zmian klimatycznych.

KOSZTY SPOŁECZNE

Niekorzystna perspektywa ekonomiczna związana z  bu-
dową drogi wodnej E40 przekłada się także na koszty spo-
łeczne, które dotkną mieszkańców państw na trasie prze-
biegu inwestycji. Jednym z nich jest wieloletnie obciążenie 
społeczeństwa kosztami spłaty inwestycji, co w przypadku 
braku znaczących zysków z  przewozu towarów drogami 
śródlądowymi może przyczynić się do „niewoli ekonomicz-

5 https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/publiccontracts/view/10531.

nej” względem kraju-pożyczkodawcy. Tzw. pieniądze chiń-
skie są łakomym kąskiem, dość łatwym do zdobycia i dość 
trudnym do spłacenia, zwłaszcza przy obecnej niestabilnej 
sytuacji na świecie, wywołanej pandemią koronawirusa.

Do kosztów społecznych niewątpliwie należeć będzie 
prawdopodobna utrata miejsca życia ludzi mieszkających 
przy trasie planowanej inwestycji oraz utrata źródeł zarob-
kowania przez osoby utrzymujące się z turystyki oraz rol-
nictwa, prowadzące swoje przedsięwzięcia na terenach, na 
które wpłynie droga wodna E40.

W 2019 roku, na zlecenie Koalicji Ratujmy Rzeki, któ-
rej OTOP jest członkiem, powstał raport zatytułowany 

„Analiza niektórych możliwych oddziaływań potencjalnej 
budowy międzynarodowej drogi wodnej E40 w Polsce na 
uwarunkowania hydrologiczne i środowiskowe pobliskich 
rzek i mokradeł dla odcinka pomiędzy granicą polsko-bia-
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łoruską a  rzeką Wisłą”6. Autorzy raportu zwracają uwagę 
na zagrożenie suszami, zwłaszcza w regionach, gdzie prze-
bieg drogi E40 wymusi budowanie kanałów żeglugowych 
bądź doprowadzających wodę. Szacuje się, że częstość 
susz w takich miejscach wzrośnie o 172 procent, przy jed-
noczesnym skróceniu czasu trwania wylewów rzek o 17,5 
procent. Dla rolnictwa oznacza to ogromne straty w upra-
wach i hodowli oraz obniżenie dochodowości gospodarstw 

6 Mateusz Grygoruk, Ewa Jabłońska, Paweł Osuch, Paweł Trandziuk, „Anali-

za niektórych możliwych oddziaływań potencjalnej budowy międzynarodowej 

drogi wodnej E40 w Polsce na uwarunkowania hydrologiczne i środowiskowe 

pobliskich rzek i  mokradeł dla odcinka pomiędzy granicą polsko-białoruską 

a  rzeką Wisłą”. Wersja angielska: http://www.ratujmyrzeki.pl/dokumenty/

E40_V4_Final_correct.pdf Streszczenie w j. polskim: http://www.ratujmyrze-

ki.pl/dokumenty/streszczenie_PL_E40.pdf.

rolnych położonych w dolinach rzek, przez które będzie 
biegła droga E40.

Podobne problemy dotkną pozostałe kraje. Warto zwró-
cić uwagę szczególnie na sytuację na Białorusi, gdzie droga 
wodna E40 ma przebiegać niebezpiecznie blisko tzw. stre-
fy zero, którą stworzono po wybuchu reaktora jądrowego 
w Czarnobylu. Planowane prace mają obejmować między 
innymi pogłębianie Prypeci w  granicach czarnobylskiej 
strefy zamkniętej. Eksperci twierdzą, że spowoduje to 
nie tylko zniszczenie rozległych ekosystemów, ale też po-
ruszenie i  przemieszczenie osadów radioaktywnych, któ-
re nagromadziły się na dnie rzeki po wybuchu, zagrażając 
między innymi skażeniem wody pitnej dla milionów ludzi 
(w tym prawie 3 milionów mieszkańców Kijowa).

Powstanie drogi wodnej E40 wiąże się także z narusze-
niem ustawodawstwa Unii Europejskiej, co z kolei pocią-
ga za sobą realne kary pieniężne, pogłębiające skrajnie złą 
perspektywę finansową przedsięwzięcia. Każdy z rozważa-
nych wariantów trasy może się wiązać ze złamaniem zapi-
sów unijnej ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy pta-
siej i siedliskowej i spowodować nałożenie przez Komisję 
Europejską sankcji na nasz kraj.

KOSZTY ŚRODOWISKOWE

Z przyrodniczego punktu widzenia jakikolwiek wariant 
przebiegu drogi wodnej E40 oznacza nieodwracalne stra-
ty w  środowisku. Co ciekawe – na potrzeby poprzednie-
go, wstępnego studium wykonalności7, przygotowanego 

7 „Odbudowa drogi wodnej E40 na odcinku Dniepr–Wisła: od strategii do pla-

nowania”, Gdańsk, maj 2015.
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w 2015 roku na zlecenie Instytutu Morskiego w Gdańsku, 
została przeprowadzona wstępna analiza rozpoznania śro-
dowiskowego, jednak jej wnioski w  sposób bardzo ogra-
niczony omawiają wpływ na obszary chronione i stopnień 
dewastacji środowiska w czasie budowy i późniejszej eks-
ploatacji. W analizowanym studium praktycznie pominię-
to wpływ na ekosystem i obszary chronione środkowego 
i  dolnego biegu Wisły. Na planowanym odcinku drogi 
wodnej biegnącej Wisłą dotyczy to 10 obszarów Natu-
ra 2000 – 3 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) 
oraz 7 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO). 
Strefy te powstały, by chronić miejsca życia i rozrodu pta-
ków. Gniazduje tu między innymi cała polska populacja 
rybitwy czubatej, ponad 70 proc. populacji rybitwy biało-
czelnej, ponad 50 proc. rybitwy rzecznej i ponad 40 proc. 
sieweczki rzecznej. Jakiekolwiek prace związane z  budo-
wą drogi wodnej E40, a  szczególnie planowana kaskady-
zacja Wisły, mogą doprowadzić do załamania bądź wygi-
nięcia krajowej populacji ptaków związanych z  Doliną 
Środkowej i Dolnej Wisły.

Zniszczenie, czy też naruszenie specjalnych obszarów 
ochrony siedliskowej będzie miało wpływ nie tylko na 
ptaki, ale także na inne zwierzęta, m.in. fokę szarą, łoso-
sia atlantyckiego i  minoga rzecznego, ale także troć wę-
drowną, certę czy leszcza. To także zniszczenie bądź nie-
odwracalna zmiana ekosystemów objętych trwającą lub 
planowaną ochroną rezerwatową. Studium wykonalno-
ści całkowicie pomija ten aspekt w  swojej analizie. War-
to zatem podkreślić, że planowana droga wodna E40 na 
odcinku dolnej i  środkowej Wisły będzie oddziaływać na 
19 zatwierdzonych i  6 projektowanych rezerwatów przy-
rody oraz 2 parki krajobrazowe. Ich łączna powierzchnia 
to 68  852,33 ha, z  czego 5498,77 ha to rezerwaty już 
zatwierdzone, 7711,56 ha – rezerwaty projektowane,  
a 55 642 ha to parki krajobrazowe.

W przypadku odcinka Wisła–Brześć analiza we wspomi-
nanym studium jest dość obszerna i wyraźnie wskazuje na 
niemożność użeglowienia Bugu ze względu na szczególną 
ochronę, jaką jest objęta dolina tej rzeki. Bug jest jedną 
z  ostatnich nieuregulowanych dużych rzek w  Europie, 
o  bezcennych walorach przyrodniczych. Z  tego powodu 
studium nakazuje wybudowanie kanału wzdłuż Bugu, co 
dla przyrody będzie miało skutki równie katastroficzne jak 
kanalizacja samej rzeki.

Zastanawiający jest fakt, że zdecydowano się zrezygno-
wać z przeprowadzenia drogi wodnej doliną dolnego Bugu, 
argumentując to ochroną tego terenu w  postaci obszaru 
Natura 2000. Jednocześnie zaproponowano wariant pro-
wadzący korytem płytkiej, mocno meandrującej rzeki ni-
zinnej, jaką jest Wieprz, również chronionej w sieci obsza-
rów Natura 2000. Planowany odcinek przebiegu wariantu 
III drogi wodnej E40 pokrywa się bowiem w całości z ob-
szarem Natura 2000 Dolny Wieprz. Przeprowadzenie 
kanału żeglugowego o  głębokości 4 m i  szerokości 50 m 
spowoduje bardzo silne negatywne oddziaływania, pro-
wadzące do skrajnego pogorszenia stanu ochrony siedlisk 
i gatunków będących przedmiotem ochrony tego obszaru, 
przypuszczalnie skutkującego jego likwidacją.

Na terenie Polski droga wodna E40 przebiega w  cało-
ści przez siedem ostoi ptaków IBA (Important Bird Are-
as), czyli miejsc o najwyższym priorytecie dla efektywnej 
ochrony ptaków. Ostoje IBA wyznaczane są na podstawie 
zestawu ścisłych kryteriów stworzonych przez BirdLife 
International.

Dodatkowym aspektem, który należy uwzględnić przy 
szacowaniu zniszczeń środowiskowych, jakie nastąpią pod-
czas budowy i  eksploatacji, jest degradacja bagien i  tere-
nów podmokłych. To ogromne obszary na terenach Polski, 
Białorusi i Ukrainy, stanowiące swoiste magazyny dwutlen-
ku węgla. Ich osuszenie spowoduje emisję do atmosfery 
ogromnej ilości tego gazu cieplarnianego, przyczyniając się 
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do globalnych zmian klimatu. Spowoduje także stratę uni-
kalnych ekosystemów i  zanik różnorodności biologicznej 
na terenie Polesia, zwanego Amazonią Europy.

STOP DLA DROGI WODNEJ E40 – DZIAŁANIA OTOP

Od 2018 roku – dzięki wsparciu Frankfurckiego Towa-
rzystwa Zoologicznego – OTOP włączył się w międzyna-
rodową kampanię przeciwko budowie drogi wodnej E40, 
prowadzoną wraz z  partnerami społecznymi z  Białorusi 
i Ukrainy. Prace te skupiają się na pozyskiwaniu informa-
cji o  rządowych planach, zlecanych analizach, prowadzo-
nych ustaleniach.

Tam, gdzie to możliwe, bierzemy udział w  konsulta-
cjach. Złożyliśmy uwagi i  wnioski w  ramach prowadzo-
nych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i  Żeglu-
gi Śródlądowej konsultacji publicznych harmonogramu 
i programu prac związanych ze sporządzaniem dokumen-
tu „Program rozwoju drogi wodnej rzeki Wisły”. Braliśmy 
także udział w  konsultacjach projektu przeciwdziałania 
skutkom suszy, który, wbrew nazwie, ma sporo wspólnego 
z żeglugą.

W  ramach prowadzonej kampanii współpracujemy 
z  ekspertami z  różnych dziedzin, pozyskujemy dane i  je 
analizujemy. OTOP prowadzi także różne działania in-
formacyjno-edukacyjne, dotyczące zagrożeń związanych 
z  oddziaływaniem drogi wodnej E40. Podczas zorgani-
zowanego przez nas, z  udziałem naszych zagranicznych 
partnerów kampanijnych, panelu dyskusyjnego „Sąsiedz-
two ludzi – sąsiedztwo przyrody. Wykorzystanie przy-
rodniczych walorów Polesia w  zrównoważonym rozwo-
ju regionu” na Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej 
w  Lublinie, nie mogło zabraknąć rozmów o  poważnych 
wątpliwościach co do tej inwestycji i znaczących zagroże-
niach dla obszarów wzdłuż Wisły i dla Lubelszczyzny.

Rozmawiamy z politykami, decydentami, mieszkańcami 
regionu, mediami, naukowcami. Rozmawiamy też z  dy-
plomatami. Podczas jednego ze spotkań w  Ambasadzie 
Holandii w  Warszawie zwróciliśmy uwagę na zagrożenia 
dla przyrody, lokalnej gospodarki, społeczeństwa i  bizne-
su, jeśli doszłoby do realizacji drogi wodnej E40. Zachę-
caliśmy holenderski sektor wodny do zaangażowania się 
w  Polsce w  renaturalizację rzek i  mokradeł, zamiast ich 
niszczenia pod hasłem rozwoju żeglugi śródlądowej.

Przeprowadzony na przełomie lat 2019/2020 konkurs 
fotograficzny „Temat rzeka” był dobrą okazją do pokazania 
piękna i dzikości zagrożonych przez E40 rzek i  ich dolin 
oraz relacji ludzi z  rzekami. Przekaz był bardzo szeroki 
– między innymi dzięki patronatowi nad konkursem Pol-
skiego Związku Fotografów Przyrody i  Koalicji Ratujmy 
Rzeki oraz jego mocnej promocji w  gminach Lubelszczy-
zny. Na konkurs wpłynęło kilkaset zdjęć w 2 kategoriach: 

„Przyroda i krajobraz” oraz „Człowiek i rzeka”.
Budowie drogi wodnej E40 przeciwstawiają się naukow-

cy oraz organizacje przyrodnicze, między innymi z  Nie-
miec (Frankfurckie Towarzystwo Zoologiczne – FZS), 
Polski (m.in. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Pta-
ków i  inne z  Koalicji Ratujmy Rzeki), Białorusi (APB – 
BirdLife Białoruś oraz Bahna) i Ukrainy (Narodowe Cen-
trum Ekologiczne Ukrainy – NECU).

Na tym nie koniec naszych działań. Rok 2020 zapo-
wiada się bardzo pracowicie. Ministerstwo Gospodarki 
Wodnej i Żeglugi Śródlądowej zapowiedziało na II połowę 
roku przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu 

„Programu rozwoju drogi wodnej rzeki Wisły” wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko. To też będzie mo-
ment na działania każdej i każdego z Was, gdy będzie moż-
na oficjalnie wyrazić swoje obawy i  sprzeciw wobec tej 
inwestycji. Chcesz się włączyć – daj nam znać na adres: 
stopE40@otop.org.pl – odezwiemy się do Ciebie z propo-
zycją możliwych aktywności obywatelskich.

fot. S
tanisław

 B
arański 

Osoby, które chcą 
podjąć obywatelskie 

działania przeciw budowie 
drogi E40, mogą pisać na adres: 

stopE40@otop.org.pl.


