Droga wodna
E40: zagrożenie
na ogromną skalę
MAREK ELAS
specjalista ds. komunikacji kampanii
„Stop drodze wodnej E40” OTOP

W 1759 roku Polską rządził August III
Sas, chłopi pańszczyźniani dzielili los
afrykańskich niewolników w Ameryce,
Brytyjczycy wygrali wojnę z Francuzami o panowanie nad amerykańskimi koloniami, a we Lwowie powstał pierwszy plan połączenia Morza Bałtyckiego
z Morzem Czarnym – kanałem łączącym
Bug z Dnieprem. Powstał w czasach, gdy
transport lądowy był niewydolny, silnik
parowy był nowinką, a na pierwsze połączenie kolejowe na ziemiach polskich
trzeba było czekać jeszcze do 1842 roku.
Co zmieniło się przez te 250 lat?

O

tóż zmieniło się niemal wszystko: sytuacja geopolityczna, możliwości transportowe drogą lądową (m.in. powstała wydajna, szybka i niskoemisyjna kolej), po
drodze nastąpił również kryzys klimatyczny, kryzys bioróżnorodności, czy też
zagrożenie suszą znacznych obszarów świata. Świat zrewolucjonizowały silniki parowe, po czym zdążyły trafić do
muzeów, ustępując miejsca energii elektrycznej i nowym
sposobom jej produkcji. W 1969 roku człowiek wylądował na Księżycu, a w 1976 lądownik Viking 1 przesłał na
Ziemię pierwsze zdjęcia powierzchni Marsa…
Może łatwiej powiedzieć, co nie zmieniło się od tamtej
pory? Otóż nie zmieniły się plany stworzenia drogi wodnej
łączącej Bałtyk z Morzem Czarnym, przez Polskę, Białoruś
i Ukrainę.

Droga wodna – czyli co?
Drogi wodne śródlądowe mają umożliwić transport rzekami, kanałami lub jeziorami. Wyróżnia się 5 głównych
klas dróg wodnych, ze względu na to, jakie statki, o jakim zanurzeniu, będą w stanie taką wodną autostradą się
poruszać. Od przyjętej klasy drogi wodnej zależą więc:
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Dolina Środkowej Wisły
niedaleko Góry Kalwarii.
W tej okolicy planowany
jest jeden ze stopni wodnych.

głębokość szlaku żeglownego, długość łuków, wielkość
śluz itp. Droga E40 jest projektowana na odcinku dolnej
i środkowej Wisły w co najmniej IV klasie żeglowności, co
oznacza, że będą mogły się po niej poruszać zestawy do
85 m długości i wiozące do 1500 ton towarów. Minimalna głębokość szlaku żeglownego, którym miałyby poruszać
się statki, powinna wynosić 2,8 metra. Znając chociażby
w najmniejszym stopniu środkową Wisłę, łatwo zauważyć,
że uzyskanie wymaganej głębokości, jeżeli w ogóle możliwe, wiązałoby się z jej znaczącym pogłębieniem, a zatem
całkowitą degradacją rzeki, jaką znamy obecnie.

Którędy do morza?
Planowana droga wodna E40 ma przebiegać Wisłą od
Gdańska do Dęblina (czyli całym odcinkiem dolnej oraz
niemal przez cały odcinek środkowej Wisły, ostatnim
fragmentem Wisły zachowanym w stanie zbliżonym do
naturalnego), dalej kanałem o długości 153 km, łączącym Wisłę z Muchawcem, biegnącym między Dęblinem
a Brześciem wzdłuż koryt Wieprza i Tyśmienicy. Następnie w górę rzeki aż do Kanału Królewskiego, wybudowa-

tunków (ostrygojad, sieweczka obrożna, mewa siwa, rybitwa czubata, rybitwa białoczelna) utrata liczebności może
objąć niemal połowę (!) całej krajowej populacji i dotknie
w największym stopniu tych, które już obecnie są uważane
za zagrożone (Dmoch 2022).

Rzeki – arterie kontynentów

fot. Marek Elas

Zgodnie z unijną strategią na rzecz bioróżnorodności, do 2030 r. w krajach UE powinniśmy przywrócić
drożność ekologiczną 25 tysiącom km rzek. Postulat
ten jest odpowiedzią na zatrważające dane o spadku populacji ryb wędrownych, które najbardziej cierpią na
budowie zapór. Ich liczebność od 1970 roku spadła
w Europie o 93 proc. (Deinet et al. 2020), a rozbiórka
zapór wskazywana jest jako efektywne narzędzie w ich
ochronie, a także konieczne działania w celu przywrócenia różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych (Tickner et al. 2020). Globalnie 37 proc., a w Europie tylko 3 z 22 dużych rzek pozostały wolne od
barier na odcinku powyżej 1000 km (Grill et al. 2019).
Same zbiorniki zaporowe są rezerwuarami gatunków inwazyjnych, a warunki środowiskowe tak odmienne od naturalnych, płynących i natlenionych wód rzeki, że są to miejsca całkowicie niezdatne do życia dla reofilnych gatunków
ryb (związanych z płynącymi wodami). Tymczasem w ramach budowy E40 musiałoby powstać ok. 13 nowych
stopni wodnych na Wiśle oraz 7 na Prypeci (Save Polesia
2020a). Każdemu powstałemu w ten sposób zbiornikowi
zaporowemu towarzyszyłaby intensywna emisja gazów
cieplarnianych (Trojanowska-Olichwer, Pleśniak 2019).
Dodatkowo na sztucznym kanale łączącym Wisłę z Bugiem (Dęblin–Brześć), o długości ponad 150 km, miałoby
powstać minimum 7 śluz na potrzeby żeglugi.

Polesie – Amazonia Europy
nego w 1874 roku, łączącego Muchawiec z Piną, a de facto
Bug z Dnieprem, Prypecią, płynącą m.in. obok Czarnobyla,
wprost przez tereny skażone w wyniku awarii elektrowni
jądrowej, a dalej Dnieprem aż do Morza Czarnego. Cała
droga ma mieć długość ok. 2 tysięcy kilometrów.

Wpływ inwestycji na środowisko
Kiedyś tu było mnóstwo ptaków, teraz to nie ma… Czy
będziemy tak mówić, stojąc nad Wisłą, Bugiem, Wieprzem, Prypecią? To, co wiemy z pewnością, to że budowa
drogi wodnej E40 – jako całości oraz każdego z jej elementów osobno – będzie miała ogromny wpływ na środowisko. Pod wpływem inwestycji będą aż 72 obszary objęte
międzynarodową ochroną oraz 53 obszary objęte ochroną
prawa krajowego. Aż 2/3 obszarów chronionych na Polesiu
będzie zagrożonych (Save Polesia 2022). Na odcinku E40
biegnącym wzdłuż Wisły gniazduje większość krajowych
populacji ptaków związanych z piaszczystymi wyspami
i brzegami – 70 proc. populacji rybitwy rzecznej, 50 proc.
populacji rybitwy białoczelnej, 40 proc. populacji sieweczki obrożnej. Według szacunków OTOP, w przypadku 5 ga-

Polesie jest wciąż mało znaną w Polsce i w Europie krainą,
leżącą w granicach 3 państw zaangażowanych w projekt
E40. Ten ogromny obszar podmokły, ciągnący się 900 km
ze wschodu na zachód i 300 km z południa na północ, jest
ostoją przyrody związanej z podmokłymi lasami, mokradłami i rzekami. Jest to teren występowania niedźwiedzi, wilków i rysi oraz jeden z najważniejszych obszarów lęgowych
zagrożonej globalnie wodniczki, a także wielu innych ptaków. Rocznie na rozlewiskach Prypeci przebywa 1,5 miliona wędrownych ptaków wodnych, w tym do 200 tysięcy
świstunów, 400 tysięcy batalionów i 25 tysięcy rycyków,
dzięki czemu są to miejsca największych koncentracji ptaków w całej środkowej i wschodniej Europie.
Na terenie Polesia utworzono obszary ochrony biosfery
UNESCO, obszary mokradłowe istotne dla wędrówki ptaków wodno-błotnych (Ramsar) czy obszary IBA (Important Bird Area), a także 3 parki narodowe (Save Polesia
2020b). Wśród głównych zagrożeń wynikających z budowy drogi wodnej E40 wymienia się przekopanie koryta
Prypeci, odcięcie obszarów zalewowych, pogorszenie stanu wody oraz odwodnienie terenów w zlewni rzeki. Jest
to szczególnie ważne, ponieważ woda, zamiast trafiać do
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środowiska, będzie gromadzona w zbiornikach zaporowych na potrzeby żeglugi, co spowoduje m.in. osuszenie
obszaru Ramsar Bagna Olmańskie czy Prypeckiego Parku
Narodowego (Grygoruk et al. 2019). Odwodnienie tak
ogromnego obszaru, oprócz degradacji walorów przyrodniczych na ogromną skalę, spowoduje także, że torfowiska,
do tej pory wiążące dwutlenek węgla, zaczną emitować
CO2 (Save Polesia 2020c).
E40 będzie przebiegać zaledwie 2,5 km od zamkniętej
już elektrowni atomowej w Czarnobylu, która była chłodzona wodą z Prypeci. Regularne kursowanie statków narazi ich obsługę na wysokie ryzyko napromieniowania. Co
więcej, utrzymywanie szlaku żeglownego wiąże się z koniecznością pogłębiania rzeki, co może doprowadzić do
uruchomienia radioaktywnych osadów dennych pozostałych po katastrofie w 1986 roku. Zagrożonych może być
ponad 20 milionów ludzi, którzy konsumują produkty
żywnościowe nawadniane potencjalnie skażoną wodą i kolejne 8 milionów korzystających z ujęć wody mogącej ulec
skażeniu (w tym ujęć wody dla Kijowa).

Transport, głupcze
W dalszym ciągu nie odpowiedzieliśmy na pytanie, jakie produkty i przez kogo miałyby być transportowane
drogą wodną na tej trasie. Szacunkowy czas transportu
z Gdańska do Chersonia transportem drogowym wynosi
31 godzin, kolejowym – 66, natomiast drogą wodną – 294
godziny (prawie 12 dni!) (Instytut Morski w Gdańsku
2015). I to tylko w przypadku sprzyjających warunków
hydrologicznych, czyli z wyłączeniem zimy oraz okresowych niżówek. Nie do końca zresztą wiadomo, skąd miałaby być pobierana woda do kanału Dęblin–Brześć, bowiem
jedynymi rzekami wystarczająco dużymi, aby zasilić kanał,
są Bug i Wisła, co w przypadku Wisły wiązałoby się z pompowaniem wody pod górę… W każdym jednak przypadku
dojdzie do przesuszenia terenów (także rolniczych) wokół
kanału lub wokół rzek, z których woda miałaby być pobierana (Grygoruk et al 2018).
W związku z rozwojem technicznym transport kolejowy
jest obecnie mniej emisyjny niż transport wodny, a rozbudowa istniejącej infrastruktury kolejowej byłaby wielokrotnie tańsza niż niszczenie rzek na potrzeby ruchu barek
(WWF 2020). Dostępne raporty ekonomiczne wskazują
na zaniżanie kosztów inwestycji w oficjalnych opracowaniach lub nieuwzględnienie niektórych grup kosztów
(BUEE 2019). Sama analiza polskiego odcinka E40 wskazuje, że przy kosztach połączenia Gdańska z Brześciem
szacowanych na 12 mld euro, projekt zakończy się stratą
finansową wysokości ponad 6 mld euro (Langhout Ecologisch Advies 2022)! Nawet opracowanie wykonane
na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej mówi wprost, że „realizacja projektu jest
niekorzystna z punktu widzenia społeczeństwa. Przeniesienie transportu ładunków towarowych z dróg i kolei do
transportu wodnego śródlądowego doprowadzi do uzyskania wzrostu kosztów ekonomicznych dla społeczeństwa.
Wzrost ten będzie na tyle znaczący, że przewyższy potencjalnie korzyści ekonomiczne (...)” (WYG 2018).
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Dużo wody upłynie…
Co musiałoby się stać, aby drogę wodną E40 oddać do
użytku? Obecnie w co najmniej IV klasie żeglowności
w Polsce są dwa odcinki Wisły: od Tczewa do ujścia Wisły oraz odcinek Zbiornika Włocławskiego od Płocka do
Włocławka. Po stronie białoruskiej sytuacja nie wygląda
na bardziej zaawansowaną, do tego przystosowanie Prypeci do transportu wielkogabarytowego będzie oznaczało
konieczność wybudowania co najmniej 7 zapór i zniszczenia najbogatszych, meandrujących odcinków rzeki między Pińskiem a Mazyrem i dalej na południe, w kierunku
Czarnobyla. Na Dnieprze, największej rzece na trasie E40
i najbardziej uregulowanej, na której znajduje się 6 dużych
zapór, limitująca dla transportu jest głównie wysokość
mostów, chociaż będzie wymagane także przebudowanie
śluz i pogłębienie kanału żeglownego (Save Polesia 2020a).
Aby droga wodna E40 po polskiej stronie mogła zostać
uznana za gotową do użytku, zgodnie z planami należałoby:
• wybudować 13 stopni wodnych na Wiśle, z czego 4 na
odcinku Dęblin–Warszawa, a 9 na odcinku Warszawa–
Tczew (MGiŻŚ 2016),
• uregulować kilkaset km Wisły,
• podnieść (przebudować) przeprawy mostowe,
• wybudować kanał Dęblin-Brześć z kolejnymi 7 śluzami.
Pomysł wydaje się bardzo ambitny, szczególnie przy
tempie realizacji inwestycji hydrotechnicznych w Polsce.
Bez spełnienia chociażby jednego z ww. elementów tej
skomplikowanej układanki i jednocześnie skutecznej regulacji (dewastacji) rzek w Białorusi i Ukrainie, droga wodna E40 nie powstanie. Wydawałoby się, że ta absurdalnie
wielka i droga inwestycja nie ma najmniejszych szans na
realizację. A jednak…

Gdy się nie powinno, a bardzo się chce
Rozsądne planowanie powinno zakładać, że przy braku
możliwości realizacji całej inwestycji nie ma uzasadnienia
do realizacji inwestycji cząstkowych. Niestety, nic bardziej
mylnego. Wydawane są miliony złotych na dalszą pracę
nad tym projektem. Najbardziej zaawansowaną inwestycją jest budowa nowego stopnia wodnego na dolnej Wiśle – w Siarzewie, ok. 30 km poniżej istniejącego stopnia
wodnego we Włocławku. Planowany koszt tej inwestycji
rośnie błyskawicznie. Jeszcze w 2017 roku dokumenty
rządowe wskazywały na 2,5 mld zł, w 2019 na 3,9 mld
zł, a w 2021 roku było to już 4,5 mld zł (netto, czyli
5,4 mld zł brutto). Szacunki te nie obejmują planowanych zmian w projekcie ani ponad 10-procentowej inflacji. Zresztą doświadczenia z podobnymi inwestycjami na
całym świecie pokazują, że w przypadku realizacji należy
się liczyć z faktycznymi wydatkami dwukrotnie wyższymi (Ansar et al. 2014). Nie inaczej jest w Polsce. Stopień
wodny Malczyce na Odrze miał kosztować 300 mln zł,
a kosztował co najmniej 1,4 mld zł (Interpelacja nr 29905);
koszt przekopu Mierzei z planowanych 880 mln zł wzrósł
już do ok. 2 mld.
Budowa stopnia wodnego w Siarzewie będzie dramatyczna w skutkach nie tylko dla Wisły, ale także dla całe-

go dorzecza, obejmującego ok. 60 tys. km rzek powyżej
stopnia. Oznaczałoby to bowiem odsunięcie w czasie lub
całkowite uniemożliwienie rozbiórki zapory we Włocławku, która jest największym zagrożeniem dla różnorodności biologicznej i naturalności Wisły, uniemożliwiającym
restytucję jesiotra ostronosego czy łososia atlantyckiego,
a także przywrócenie innych ryb migrujących, jak certa,
troć wędrowna czy węgorz. Rzeka będzie dalej zmagać się
z niedoborem sedymentów zatrzymywanych na Zbiorniku
Włocławskim (stąd m.in. silna erozja rzeki poniżej istniejącego stopnia), a lęgi ptaków będą zagrożone sztucznymi
falami powodziowymi, wywoływanymi przez zrzuty wody

ze zbiornika, jak to miało miejsce w 2018 roku, gdy dla
potrzeb transportu 2 barek z Płocka do Gdańska zatopionych zostało ponad 130 gniazd m.in. rybitwy białoczelnej
i rybitwy rzecznej.

Co w dokumentach piszczy
W Polsce przygotowywany jest Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030. Co ciekawe, do konsultacji społecznych został skierowany projekt programu jeszcze przed
oceną środowiskową, co uniemożliwiło stronie społecznej
odniesienie się do tego istotnego elementu planu. Równo-
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Dolina Prypeci. Bogactwo
przyrodnicze Polesia
opiera się na właściwych
stosunkach wodnych.

legle przygotowywane są odrębne, długoterminowe programy rozwoju dla Drogi Wodnej Rzeki Wisły i Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wcześniej przeprowadzono studium
wykonalności, lecz wyniki tych analiz nie zostały udostępnione publicznie, a analiza finansowa została przekazana
do wglądu tylko nielicznym posłom. W tym samym czasie
kontynuowane są działania przygotowawcze, polegające
na opracowaniu wymaganej dokumentacji środowiskowej
i projektowej.
Stopień wodny Siarzewo został wpisany na listę inwestycji w ramach Planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS
2021), na którą nie ma żadnego wpływu (WWF 2021),
oraz do propozycji Planu zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP 2022), chociaż zagrożenie powodziowe
w wyniku budowy stopnia najprawdopodobniej wzrośnie,
zamiast się zmniejszyć (WWF 2012).
Na scenie europejskiej ważą się losy wpisania drogi wodnej E40 do międzynarodowej sieci transportowej TEN-T.
Na razie Komisja Europejska – w ogłoszonej w grudniu
2021 r. propozycji nowego kształtu sieci transportowej –
nie uwzględniła włączenia do niej ani drogi wodnej E40,
ani Odrzańskiej Drogi Wodnej. Pozyskanie funduszy unijnych na ten cel wydaje się zatem niemożliwe.
Decyzja środowiskowa dla SW Siarzewo ma długą historię batalii prawnych, o czym informowaliśmy m.in. na
stronie OTOP. Dzisiaj, po nierozpatrywanych przez ponad
4 lata odwołaniach organizacji pozarządowych, a następnie zaskarżonej przez PGW Wody Polskie decyzji Ministra Klimatu i Środowiska, spawa wróciła do MKiŚ, które
jednak przekazało ją znowu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Co warto podkreślić – zaskarżana decyzja
ma rygor natychmiastowej wykonalności. OTOP złożył
wniosek o wstrzymanie jej wykonania jeszcze w listopadzie 2021 r. – do dziś nie został on jednak rozpatrzony.
Oznacza to, że w przypadku utrzymania tej decyzji, nikłe
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są szanse na powstrzymanie rozpoczęcia budowy (podobnie jak to miało miejsce przy przekopie Mierzei Wiślanej).
Pomimo braku rozstrzygnięcia odwołań organizacji pozarządowych od decyzji środowiskowej, PGW Wody Polskie zlecają opracowanie dokumentacji przedprojektowej
i projektowej oraz opracowań towarzyszących dla inwestycji. Szansą na uratowanie Wisły, królowej polskich rzek,
i innych rzek na Lubelszczyźnie jest wyniesienie sprawy
na szczebel międzynarodowy.
Od strony finansowej przygotowanie do budowy stopnia
wodnego Siarzewo to worek bez dna. Od lat wykonywane są za publiczne pieniądze kolejne opracowania i raporty
dotyczące planów rozwoju żeglugi śródlądowej. Mimo to
część z nich jest niedostępna dla obywateli, a same informacje o ich istnieniu skrzętnie ukrywane. Do tego dochodzą koszty obsługi prawnej inwestycji, komunikacyjnej,
komitety sterujące, podkomisje sejmowe, rzesza urzędników zaangażowanych w forsowanie tej inwestycji…

Co robimy w kwestii drogi wodnej E40
Chcąc powstrzymać tę absurdalną inwestycję, od lat
jesteśmy czynnymi uczestnikami protestów w obronie
przyrody. Od 2017 roku czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie odwołania OTOP od decyzji środowiskowej na
budowę stopnia wodnego Siarzewo. Razem z partnerami z Białorusi i Ukrainy oraz Niemiec tworzymy koalicję
Save Polesia, a w Polsce działamy razem z organizacjami
zrzeszonymi w Koalicji Ratujmy Rzeki. Zlecamy i publikujemy raporty i analizy, toczymy batalie prawne i medialne
w obronie obszarów zagrożonych budową E40. Walka nie
jest łatwa, bowiem strona rządowa oraz PGW Wody Polskie konsekwentnie odmawiają nam dostępu do informacji publicznych. My również konsekwentnie dochodzimy
praw społeczeństwa do tych informacji, stąd nierzadko

sprawy kończą się w sądach, które przyznają nam rację
i zobowiązują instytucje publiczne do przekazania nam dokumentów i informacji, o które prosimy.
Na poletku ornitologicznym od wielu lat koordynujemy program Monitoringu Ptaków Polski, dzięki któremu
zbierane są dane pomagające ocenić potencjalny wpływ
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