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CZĘŚĆ OGÓLNA
1.Podstawa opracowania
• Umowa nr 30/UM/BRDW/2007 z dnia 4 stycznia 2007 r.,
• Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego (w zakresie turystycznego ich wykorzystania, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 1101/LII/06 z dnia 23 października 2006 r.,
• Program rewitalizacji gospodarczej Delty Wisły i Zalewu Wiślanego (lipiec 2006 r.),
• Założenia programowe rozwoju gospodarczego i turystycznego dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego,
• Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego,
• Plan zagospodarowania województwa warmińsko – mazurskiego,
• Mapy topograficzne w skali 1:50000 i 1:10000, układu 1992 i 1965,
• Mapy ewidencyjne 1:1000 i 1:500,
• Mapy sytuacyjno – wysokościowe 1:500 i 1:1000,
• Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wskazanych lokalizacji na obszarze poszczególnych gmin,
• ogólnodostępne informacje ze stron internetowych partnerów zaangażowanych w projekt, a także ze stron: www.
rzgw.gda.pl, www.adler-schiffe.de, www.faktaomfartyg.se, www.kanaly.info, www.zegluga.apisvideo.pl,
• informacje i materiały uzyskane z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
• koncepcje, projekty budowlane oraz inne materiały opracowane dla części zadań inwestycyjnych, opracowane
w okresie poprzedzającym rozpoczęcie prac nad niniejszym opracowaniem,
• wizje lokalne,
• obowiązujące przepisy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, żeglugi śródlądowej, budownictwa i ochrony
środowiska.

2.Uwarunkowania międzynarodowe, krajowe i regionalne
• Europejska Konwencja AGN - Europejskie Porozumienie n/t wielkich dróg żeglownych o międzynarodowym znaczeniu (Accord Europeen sur les Grandes Voies Navigab-les d’importance Internationale),
• Biała Księga UE - Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r. (White Paper European Transport Policy
for 2010),
• VASAB 2010 (Wizje i Strategie wokół Bałtyku),
• Wstępny projekt NPR na lata 2007 – 2013,
• Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007 – 2013,
• Polityka transportowa państwa na lata 2001 – 2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju,
• Rządowy Program Wsparcia Rozwoju Turystyki w latach 2001 - 2006,
• Strategia Gospodarki Wodnej,
• Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
• Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko - Mazurskiego,
• Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim 2004-2013,
• Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko - Mazurskim,
• Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego,
• Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych,
• Program Wisła 2020,
• Program dla Żuław (projekt).

3.Informacje ogólne o projekcie „Pętla Żuławska”
„Pętla Żuławska” to projekt ponadregionalny, który zakłada kompleksowy rozwój turystyki wodnej w obszarze Delty
Wisły i Zalewu Wiślanego. Program odnosi się również do Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70, łączącej Antwerpię z Kłajpedą. Bierze w nim udział 34 partnerów, w tym 27 miast i gmin oraz 3 Starostwa Powiatowe z terenu województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Głównym celem projektu ma być wzmocnienie gospodarcze regionu poprzez rozwój
turystyki na drogach wodnych. Celem pośrednim - wykreowanie konkurencyjnych produktów turystycznych.
Unia Europejska zamierza reaktywować drogi wodne przeznaczone dla żeglugi towarowej i turystycznej. Trzy z nich
przebiegają przez Polskę.
W Europie wytyczonych jest 36 tysięcy kilometrów dróg wodnych. Polska jest na piątym miejscu pod względem ich
długości (3800 kilometrów). Jednak większość z nich nie ma w Polsce żadnego znaczenia gospodarczego.
Przez Polskę prowadzą trzy międzynarodowe drogi wodne:
• E40 Bałtyk - Morze Czarne, której elementem jest Wisła,
• E30 ze Sztokholmu przez Bałtyk do Świnoujścia, a dalej Odrą i projektowanym kanałem Odra - Dunaj do Devina koło
Bratysławy. Niestety odrzański odcinek nie został wpisany do europejskiej sieci dróg wodnych, co znacznie utrudnia
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Międzynarodowa Droga Wodna „E70” na terenie Polski
(Źródło: BRDW Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)

korzystanie z europejskich funduszy na jego modernizację,
• E70 z Antwerpii do Kłajpedy. Część tej drogi stanowią rzeki, kanały i jeziora Pomorza oraz Warmii i Mazur.
Dziś wykorzystanie tras wodnych jest niewielkie. Statystycy przyjmują, że podczas wakacji codziennie drogami wodnymi Żuław przepływa 12 małych jednostek turystycznych i 8 statków. A według szacunkowych obliczeń “pojemność żeglarska” samego Zalewu Wiślanego wynosi około 1300 jachtów.
Obecnie Polska stanowi tzw. “wąskie gardło” w połączeniu rozbudowanego systemu zachodnioeuropejskich śródlądowych szlaków wodnych, z istniejącym systemem wschodnioeuropejskim. System wodnego transportu śródlądowego
na terytorium Polski, uległ znaczącej i miejscami całkowitej degradacji. Drogi wodne, po których poruszały się liczne barki
motorowe, zestawy holownicze i pchane oraz statki żeglugi pasażerskiej, a także różne jednostki rekreacyjne i sportowe
obecnie praktycznie nie istnieją jako szlaki, a do żeglugi nadają się jedynie na niektórych odcinkach. W tym samym czasie
silnie rozbudowuje się system dróg wodnych śródlądowych na zachód od Odry (ostatnio w obrębie dawnego terytorium
NRD), na których pływają śródlądowe statki towarowe i pasażerskie nowej generacji.
Pozostawiając problem likwidacji “wąskiego gardła” przyszłym uregulowaniom krajowym i europejskim, można jednak
podjąć próby uruchomienia żeglugi na trasie pomiędzy Odrzańską Drogą Wodną (Berlin) a Wisłą i dalej do Gdańska, Elbląga oraz Kaliningradu. Przy stosunkowo niewielkich pracach regulacyjnych i przystosowaniu floty rzecznej do stanu tych
dróg wodnych możliwy będzie rozwój żeglugi, który doprowadzi do gospodarczej aktywizacji regionów wzdłuż szlaku,
umożliwiając znaczącą rozbudowę funkcji turystycznych, a docelowo umożliwi ekologiczne odciążenie przestarzałego i
niesprawnego systemu drogowego.
W świetle postępującej integracji europejskiego systemu dróg wodnych śródlądowych i przewidywanego rozwoju
transportu w relacji wschód-zachód, jak również rozwoju europejskiej sieci transportowej opartego na komplementarnym
funkcjonowaniu różnych gałęzi transportu, powstaje pytanie o potrzebę aktywizacji polskich dróg wodnych śródlądowych, które dotychczas są jednym z najbardziej zaniedbanych elementów polskiego systemu transportowego. Podstawowe znaczenie ma tutaj reaktywowanie drogi wodnej E-70, jako głównego połączenia Europy Zachodniej z rosyjskim
systemem dróg wodnych śródlądowych. Drugim elementem systemu sieci dróg wodnych w układzie wschód – zachód jest
przybrzeżna droga wodna E-60 przebiegająca wzdłuż południowych wybrzeży Morza Północnego i całego Bałtyku
Z tego względu zrodziła się potrzeba podjęcia działań nad dostosowaniem tej drogi wodnej (przebiegającej Odrą od
kanału Haveli do ujścia Warty w Kostrzynie i przez Wartę, Noteć, Kanał Bydgoski do Wisły, Wisłą przez Nogat lub Szkarpawę
do Zalewu Wiślanego) do transportu ładunków i pasażerów, w relacji pomiędzy krajami Europy Zachodniej, a republikami
bałtyckimi i północną częścią Rosji.

4.Nawiązania do dokumentów o charakterze strategicznym
Biała Księga UE - Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r. (White Paper European Transport
Policy for 2010) - Biała Księga Europejska polityka transportowa dla roku 2010: czas na decyzje jest opublikowanym w 2001
roku zbiorem zaleceń Komisji Europejskiej, zawierającym proponowane przez nią priorytety i działania w dziedzinie trans7
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portu do 2010 roku. Wbrew nieco dwuznacznemu tytułowi dokument ten nie jest elementem wspólnej polityki transportowej, bowiem Komisji nie przysługują uprawnienia w tym zakresie. Jest to raczej zbiór wskazówek dla państw członkowskich oraz plan działań legislacyjnych samej Komisji.
Priorytet „Przesunięcie równowagi pomiędzy rodzajami transportu” związany jest z potrzebą zmniejszenia nierówności w rynkowej konkurencji między gałęziami transportu, powstającej wskutek różnego obciążenia poszczególnych
gałęzi, tworzonymi przez nie kosztami infrastruktury i kosztami zewnętrznymi (kosztami zatłoczenia, wypadków, zanieczyszczenia powietrza i hałasu). Proponowane przez Komisję działania w tym obszarze to m.in. budowa połączeń pomiędzy transportem morskim, wodnym śródlądowym i kolejowym. Komisja wspomina, że żegluga śródlądowa została uznana
za proekologiczną gałąź transportu, wymagającą szczególnej troski i wsparcia.
Europejska Konwencja AGN - Europejskie Porozumienie n/t wielkich dróg żeglownych o międzynarodowym
znaczeniu (Accord Europeen sur les Grandes Voies Navigab-les d’importance Internationale) - Umowa europejska w
sprawie głównych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu w transporcie śródlądowym.
Zaproponowano sieć międzynarodowych dróg wodnych, z których trzy przebiegają przez terytorium Polski: E-70 z
Niemiec do Obwodu Kaliningradzkiego przez Wartę – Noteć – Wisłę - Zalew Wiślany; E-40 z Gdańska do Morza Czarnego
przez Wisłę i Bug oraz E-30 z Ostrawy do Szczecina przez Odrę.
Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 ma za zadanie zabezpieczyć siedliska przyrodnicze, reprezentatywne dla
regionów biogeograficznych Europy oraz zagrożone i rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Jej utworzenie jest jednym z najważniejszych wyzwań w dziedzinie ochrony przyrody, jakie stoją przed krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek ten wynika z zapisów Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja, 1992 r. - tzw. Dyrektywy Siedliskowej oraz Dyrektywy
Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. - tzw. Dyrektywy Ptasiej. Sieć ta jest wyznaczana na terytorium Unii Europejskiej
w celu ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych oraz ochrony gatunków zwierząt i roślin, szczególnie ważnych dla
przyrody Europy. Docelowo Sieć Natura 2000 składać się będzie z dwóch niezależnych podsystemów: Specjalne Obszary
Ochrony (SOO) - wyznaczane w oparciu o kryteria Dyrektywy Siedliskowej i Obszary Specjalnej Ochrony (OSO) – wyznaczanie na podstawie Dyrektywy Ptasiej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego do Specjalnego Obszaru Ochrony
(SOO) zaliczono Zalew Wiślany, Mierzeję Wiślaną i Rzekę Pasłękę oraz do Obszaru Specjalnej Ochrony (OSO) włączono
Ujście Wisły, Zalew Wiślany, Dolinę Dolnej Wisły i Dolinę Pasłęki. Stanowią one obszary o bardzo dużym znaczeniu dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy. Aby zapewnić zrównoważone użytkowanie przestrzeni i zasobów przyrody
tam, gdzie konieczne jest uwzględnienie wielofunkcyjności obszarów i istniejących tam uwarunkowań środowiskowych,
gospodarczych oraz społecznych, niezbędne będzie opracowywanie kompleksowych programów ochrony oraz monitorowanie stanu przyrody i nadzór nad realizacją tych programów ochrony. Każdy plan lub inwestycja, która może zagrozić
elementom sieci NATURA 2000, będzie musiała być poddana ocenie oddziaływania na środowisko.
Konwencja Budapeszteńska – określa jednolite reguły funkcjonowania przewozów ładunków, ujednolicenie dokumentów, zasady odpowiedzialności przewoźnika za ładunek, zgodność przepisów z przepisami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, harmonizację reżimów prawnych, uprawiania żeglugi śródlądowej w skali europejskiej.
VASAB 2010 to program, określający zasadnicze kierunki wspólnych działań w regionie Morza Bałtyckiego. Zadaniem
Polskiego Komitetu VASAB 2010 jest m.in. opiniowanie i inicjowanie międzynarodowych przedsięwzięć i projektów dotyczących rozwoju przestrzennego i regionalnego w obszarze bałtyckim, a także wsparcie polityczne i eksperckie udzielane
przez stronę polską projektom i innym przedsięwzięciom dokonywanym w ramach tej współpracy.
W ramach komitetu funkcjonują grupy robocze zajmujące się m.in.: przygotowaniem informacji oraz realizacją przedsięwzięć w ramach infrastruktury komunikacyjnej, rozwoju sieci miast, obszarów dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i turystyki, obszarów szczególnych (stref brzegowych), strategii planowania przestrzennego i monitorowania, czy syntezy planów zagospodarowania przestrzennego czterech województw Polski północnej (zachodnio-pomorskie, pomorskie,
podlaskie, warmińsko - mazurskie).
Wizje rozwoju przestrzennego w programie VASAB 2010 wskazują na dwa ważne aspekty polityki transportowej:
system transportowy BSR (Basen Morza Bałtyckiego) będzie sprzyjał proekologicznym rodzajom transportu, a sieć transportowa i komunikacyjna powinna zapewnić warunki dla efektywnej integracji w ramach BSR i BSR ze światem.
W ramach współpracy bałtyckiej instytucje rządowe i samorządowe uczestniczące w pracach polskiego Komitetu
VASAB 2010 za kluczowe zadania uznały między innymi: wodny szlak turystyczny: Zalew Wiślany (Kaliningrad) – Nogat
– Wisła – Noteć – Warta – Berlin/Szczecin; zintegrowany rozwój i zarządzanie w strefie brzegowej.
Strategia Rozwoju Kraju 2007- 2015 – Priorytet 2: Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej
W zakresie infrastruktury technicznej realizowane będą przedsięwzięcia zmierzające m.in. do odnowy floty i do podniesienia udziału wodnego transportu śródlądowego w przewozach ładunków i w przewozach turystycznych, zwłaszcza
tam, gdzie rozwój w tej formie transportu będzie możliwy na bazie już istniejącego zainwestowania hydrotechnicznego,
po jego ewentualnej modernizacji lub odtworzeniu.
W zakresie infrastruktury społecznej wspierane będą m.in. działania na rzecz infrastruktury turystycznej, w tym budowy, rozbudowy obiektów bazy: noclegowej, gastronomicznej, konferencyjno – kongresowej, infrastruktury rekreacyjnej
8
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i rozrywkowej. Rozwijane będą również kompleksowe szlaki turystyczne, rozumiane jako zespół bazy noclegowej, gastronomicznej, informacyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej (paraturystycznej), w tym np. wypożyczalni sprzętu turystycznego, skupionej wokół atrakcji turystycznych, tworzących rdzeń szlaku.
Program Wisła 2020 – Cel nr 4: Umożliwienie rozwoju gospodarczego, w tym rolnictwa, w dorzeczu Wisły, zgodnie
z zasadą zrównoważonego rozwoju; poprzez zadania m.in. możliwość rozwoju rekreacji związanej z wodą, od możliwości
kąpieli, poprzez żeglugę do możliwości uzyskania kompleksowego produktu turystycznego, infrastruktura międzybrzegowa pozwalająca na swobodny przepływ osób i towarów, żegluga śródlądowa, szczególnie o charakterze turystyczno
– rekreacyjnym.
Polityka transportowa państwa na lata 2001-2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju - Założenia strategiczne
dla transportu wodnego śródlądowego dotyczą:
modernizacji infrastruktury dróg wodnych w ramach przedsięwzięć gospodarki wodnej, w tym w ramach przyjętego przez
Sejm „Programu dla Odry 2006 r.”, integracji tego systemu z innymi środkami przewozowymi oraz poprawy stanu technicznego i operatywności handlowej portów śródlądowych.
Strategia Rozwoju Transportu na lata 2007 – 2013. Dotyczy m.in. śródlądowego transportu wodnego
Cel 1: nowoczesna sieć transportowa: wspieranie rozwoju śródlądowych dróg wodnych.
Cel 2: nowoczesny rynek transportowy: wzrost udziału śródlądowego transportu wodnego w ogólnym przewozie ładunków mierzonym w tonach z obecnych 0,6% do 1% w roku 2013; wspieranie odnowy tonażu żeglugi śródlądowej,
określenie długoterminowych i średnioterminowych planów rozwoju dróg wodnych w Polsce; zmiany regulacji prawnych
mających na celu wspieranie rozwoju śródlądowego transportu wodnego; ożywienie przewozów pasażerskich i ruchu
turystycznego na wybranych szlakach wodnych.
W załącznikach do Strategii Rozwoju Transportu na lata 2007 - 2013 wymieniono między innymi następujące – położone w obszarze województwa pomorskiego – elementy układu infrastruktury sieci TINA, wskazane do objęcia zamierzonymi projektami inwestycyjnymi z udziałem środków UE oraz budżetu państwa: odcinek Bydgoszcz – Gdańsk północnego
odgałęzienia drogi wodnej śródlądowej wschód – zachód wraz z portem rzecznym w Malborku.
Strategia Gospodarki Wodnej
Cel I – m.in.: poprawa jakości wód, utrzymanie i modernizacja istniejących dróg wodnych, zwłaszcza o charakterze
turystycznym Działania inwestycyjne: 5.3.3. Modernizacja i rozwój śródlądowych dróg wodnych (w tym również do celów
żeglugi turystycznej) poprzez modernizację szlaku wodnego łączącego Odrę z Wisłą, modernizacja szlaku wodnego Szkarpawy, renowacja i rewitalizacja Kanału Elbląskiego, przygotowanie szlaku wodnego Wisły od Krakowa do ujścia dla celów
turystycznej żeglugi pasażerskiej.
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
Priorytet I. Konkurencyjność:
Cel strategiczny 3: Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne poprzez budowę i modernizację
infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej, podnoszenie jakości usług turystycznych, poszerzanie partnerstwa i współpracy w turystyce oraz rozwój zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej.
Priorytet III. Dostępność:
Cel strategiczny 1: Efektywny i bezpieczny system transportowy poprzez rozwój transportu multimodalnego, w tym
wspieranie skoordynowanego rozwoju centrów dystrybucyjno-logistycznych o znaczeniu ponadregionalnym, a także
wspieranie żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej oraz modernizacji małych portów.
W strategii zapisano również ponadregionalne przedsięwzięcia rozwojowe poprzez efektywną współpracę m.in. w zakresie:
- kreowania stref przyśpieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego wzdłuż multimodalnych korytarzy transportowych o znaczeniu europejskim, ponadnarodowym i międzyregionalnym: VI transeuropejski korytarz transportowy
(kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, śląskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie),
- przełamywania luki transportowej Polski Północnej dla usprawnienia kluczowych powiązań transportowych między
województwami nadmorskimi i dla poprawy ich spójności wewnętrznej, w tym także włączenie polskich regionów
nadmorskich w kształtujący się układ bałtyckich autostrad morskich, jak również wspieranie rozwoju konkurencyjnej
żeglugi bliskiego zasięgu oraz małych portów (warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie),
- przełamywania problemów strukturalnych na obszarach depresji społeczno - gospodarczej: Dolina Dolnej Wisły i Delta Wisły – Żuławy (kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie),
- tworzenia warunków dla rozwoju nowoczesnego sektora przemysłów morskich, jako istotnego czynnika rozwoju polskich regionów nadmorskich obejmującego m.in. produkcję i remonty statków, łodzi i jachtów; uczelnie morskie i sferę badawczo - rozwojową, przemysł i usługi portowe oraz przyportowe, sektor usług transportowo - logistycznych; turystykę morską, a także rybołówstwo i przetwórstwo ryb
(warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie),
- wspierania tworzenia sieciowych ponadregionalnych produktów turystycznych w Polsce Północnej w oparciu o nad9
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morskie położenie, ciągłość systemu przyrodniczego, a także wspólne dziedzictwo kulturowe, w postaci np. sieci
marin, szlaków pieszych i rowerowych, połączeń wodnych śródlądowych, tematycznych szlaków kulturowych (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie).
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – cel strategiczny: Turystyka wiodącą dziedziną gospodarki Warmii i Mazur, działanie: racjonalne wykorzystanie walorów Zalewu Wiślanego i otaczających go obszarów do rozwoju turystyki przy jednoczesnej ochronie jego ekosystemu wodnego. Doprowadzenie do
pełnego otwarcia akwenu Zalewu dla żeglugi morskiej. Wspólne rozwijanie zaplecza lądowego (portowego) dla powiązań
wodnych obu brzegów Zalewu.
Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Warmińsko-Mazurskim – Cel główny: Zwiększenie kapitału inwestycyjnego w turystyce – zadanie: Zagospodarowanie turystyczne (lub poprawa jego jakości) głównych obszarów uprawiania
turystyki aktywnej: budowa systemu przystani żeglarskich i miejsc cumowania na Wielkich Jeziorach Mazurskich, oznakowanie niebezpiecznych akwenów, zagospodarowanie turystyczne Drwęcy, Łyny oraz szlaku żeglarskiego Jeziorak – Kanał
Elbląski – Zalew Wiślany itp.
Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim – Priorytet 2:
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury oraz poprawa dostępności transportowej dla turystyki.
Cel 2.3. Poprawa organizacji ruchu kolejowego, wodnego i drogowego
Cel 2.6. Rozwój funkcji turystycznych małych portów i przystani, w tym marin – zadanie: Wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem funkcji turystycznych małych portów i przystani
Cel 2.7. Rozwój infrastruktury wodnego transportu śródlądowego – zadanie: Wspieranie rozwoju infrastruktury wodnego transportu śródlądowego.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego.
Główne kierunki przekształceń w zakresie obsługi turystyki morskiej: rozbudowa zaplecza umożliwiającego masowy
rozwój turystyki morskiej kompleksowe zagospodarowanie dla potrzeb uprawiania żeglarstwa morskiego i sportów morskich (windsurfing, bojery, wędkarstwo, jachting) inwestycje rozwojowe ukierunkowujące przekształcenia programowoprzestrzenne rejonów i miejscowości rekreacyjnych regionu: poszerzenie funkcji turystycznych małych portów, rozwój marin, przybrzeżnej żeglugi pasażerskiej oraz innych form turystyki morskiej; Elementem integrującym obszary rekreacyjne
województwa jest turystyka wodna.
Główne kierunki przekształceń sprzyjających dla jej rozwojowi zapisano w Rozdziale 4 Kierunki zagospodarowania
przestrzennego – punkt 4.2.3. Turystyka wodna: zagospodarowanie turystyczne szlaków wodnych, przystosowanie szlaków
wodnych do rekreacji, stworzenie przystani wodnych, miejsc biwakowych do potrzeb spływów kajakowych, szlaków wodnych
na Wdzie, Brdzie, Wielkim Kanale Brdy, Liwie, Słupi, Łebie, Łupawie, Raduni, Wierzycy, Motławie oraz ich dopływach: odtworzenie historycznych szlaków żeglugowych wykorzystujących odnogi rzeczne i kanały w delcie Wisły oraz trasy na Zalewie
Wiślanym działania związane z modernizacją i budową portów i przystani rzecznych (Gdańsk, Malbork, Tczew, Gniew,
Kąty Rybackie, Przegalina), przywrócenie żeglowności na części szlaków wodnych regionu Żuław, zdegradowanych
do roli kanałów melioracyjnych (Wisła Królewiecka, Święta, Tuga, Linawa), utworzenie zintegrowanego regionalnego
systemu turystyki wodnej w powiązaniu z siecią szlaków pieszych rowerowych oraz z innymi systemami w sąsiednich
województwach i krajach.
W Rozdziale 5. Infrastruktura transportowa - cele i kierunki zapisano, że głównymi celami rozwoju infrastruktury transportowej województwa jest: modernizacja międzynarodowych dróg wodnych śródlądowych.
W punkcie 5.7. Infrastruktura transportu wodnego śródlądowego zasadniczym warunkiem rozwoju żeglugi śródlądowej w województwie pomorskim jest modernizacja i rozbudowa śródlądowych dróg wodnych, stanowiących jeden z komponentów gospodarki wodnej obejmującej m.in.: zwiększenie retencji wód w powiązaniu z ochroną przeciwpowodziową,
modernizację i rozbudowę istniejącego systemu ochrony przeciwpowodziowej, ochronę czystości wód, utrzymanie i rozwój śródlądowych dróg wodnych i wykorzystanie wód do produkcji energii odnawialnej. Szczególne znaczenie dla prowadzenia transportu wodnego śródlądowego, ma utrzymanie następujących dróg wodnych, zaliczonych w 2001 roku do
wód śródlądowych żeglownych: Martwa Wisła - od Przegaliny do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, Nogat - od
Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego, Szkarpawa - od Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego, Wisła - od granicy województwa
do ujścia do Zatoki Gdańskiej. Podstawowym ograniczeniem w rozwoju transportu na wodach śródlądowych jest aktualny
stan i możliwości infrastruktury, szczególnie parametry dróg wodnych, poziom wód w powiązaniu z warunkami klimatycznymi (opadami) oraz stan i parametry urządzeń żeglugowych, głównie śluz. Koszt ich utrzymania i modernizacji są na tyle
wysokie, a równocześnie rezerwy przewozowe w transporcie kolejowym w Polsce tak duże, że nie znajdują uzasadnienia
nowe przedsięwzięcia inwestycyjne, nakierowane głównie na infrastrukturę transportu wodnego.

Wskazane zostały w planie problemy wymagające wspólnego rozwiązania z województwami sąsiednimi, w tym: budowa, przebudowa i modernizacja głównych korytarzy transportowych:
• śródlądowej drogi wodnej Bydgoszcz – Malbork – Gdańsk – Elbląg
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• drogi morskiej Elbląg – Morze Bałtyckie
• zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi
• rozwój turystyki, zwłaszcza w ekoregionach m.in. Zalewu Wiślanego, w strefie nadmorskiej
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Cel strategiczny: Podnoszenie konkurencyjności, innowacyjności i atrakcyjności regionu – działania: Zwiększenie dostępności dla celów gospodarczych i turystycznych
istniejących szlaków wodnych i toru wodnego przez Zalew Wiślany;
Zasady realizacji funkcji turystycznej: zwiększenie atrakcyjności turystycznej województwa poprzez zagospodarowanie
szlaków turystyki wodnej (wymaga to opracowania waloryzacji istniejących i projektowanych szlaków pod kątem możliwości ich wykorzystania i zagospodarowania turystycznego);
Główne kierunki rozwoju na obszarze stref polityki przestrzennej - Elbląska strefa polityki przestrzennej - kierunki polityki przestrzennej: turystyka – uporządkowanie istniejącego zainwestowania przez wyposażenie w wysokiej
jakości urządzenia infrastruktury technicznej oraz podwyższenie standardu obiektów. Nowe zainwestowanie powinno być
głównie całoroczne i realizowane w oparciu o istniejące jednostki osadnicze, na terenach w pełni wyposażonych w urządzenia infrastruktury technicznej. Wskazana rozbudowa nowej bazy turystycznej w rejonie Zalewu Wiślanego oraz w ciągu
szlaków turystycznych drogowych i wodnych (cały system Kanału Elbląskiego, rzeka Drwęca oraz szlak wodny rzeki Pasłęki
od Braniewa).
Morskie drogi wewnętrzne.
Do morskich dróg wewnętrznych na obszarze województwa warmińsko –mazurskiego należą Zalew Wiślany oraz rzeka
Elbląg. Wykorzystanie Zalewu Wiślanego uzależnione będzie od rozwiązania podstawowego problemu, jakim jest odpowiednie powiązanie Zalewu z Zatoką Gdańską. W przyszłości alternatywne rozwiązania stanowić mogą: tor wodny od
ujścia rzeki Elbląg do ujścia rzeki Szkarpawy, dalej Szkarpawą do Wisły; projektowany kanał przez Mierzeję Wiślaną (na
terenie województwa pomorskiego). Wykorzystanie walorów Zalewu Wiślanego dla wygenerowania rozwoju gospodarczego wymagać będzie następujących działań: unowocześnienia i rozbudowy portów dla żeglugi pasażerskiej i towarowej
w Elblągu, Tolkmicku i Fromborku; zmodernizowania portów i przystani rybackich; rozbudowy portów jachtowych (marin)
o wysokim standardzie w Elblągu, Fromborku, Nabrzeżu (gm. Tolkmicko).
Drogi wodne śródlądowe
Na najważniejszych w województwie drogach śródlądowych, takich jak: rzeka Nogat, Kanał Jagielloński, Kanał Elbląski (droga bezklasowa) z odgałęzieniami, niezbędna jest modernizacja i zagospodarowanie obiektami turystycznymi oraz
urządzeniami do gospodarczego wykorzystania tych dróg. Przewiduje się utworzenie śródlądowej drogi wodnej na rzece
Pasłęce od Braniewa do jej ujścia dla potrzeb ruchu turystycznego wraz z odbudową przystani wodnej w miejscu historycznego portu.
Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych
Cel 1: Istnieje kompleksowo rozwinięty system transportowy obszaru, powiązany z układem międzynarodowym, krajowym i regionalnym oraz dostosowany do potrzeb obsługi gospodarki lokalnej – zadania:
• Budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną (łączącego drogi wodne Zalewu Wiślanego z Morzem Bałtyckim); modernizacja i przystosowanie szlaku wodnego od Wisły (Gdańska) przez Szkarpawę, Wisłę Królewiecką, Zalew Wiślany, rzekę
Elbląg do Ostródy i Iławy dla potrzeb: aktywizacji turystyki i jachtingu, morskiej drogi transportowej z Elbląga i portów Zalewu Wiślanego, aktywizacji transportowych dróg wodnych.
• Pogłębienie toru wodnego z Elbląga przez Zalew Wiślany do Bałtijska oraz do Kaliningradu (granica państwa) oraz do
portów: Tolkmicko, Krynica Morska, Kąty Rybackie, Frombork, Nowa Pasłęka, także drogi wodnej do portów Gdańska.
• Uruchomienie przeprawy promowej Tolkmicko – Krynica Morska – Tolkmicko: budowa przyczółków, nabrzeży i koniecznej infrastruktury technicznej i przygotowanie terminali i organizacja przeprawy (np. powołanie podmiotu gospodarczego).
Cel 2: Dobrze jest rozwinięta infrastruktura turystyczna, w tym dla ekoturystyki i agroturystyki, w oparciu o zasoby
i potencjały przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe i krajoznawcze znaczenia krajowego i międzynarodowego.
Zadanie 1.1: Przystosowanie sieci portów, stanic i przystani żeglarskich na Zalewie Wiślanym dla zróżnicowanych wymagań turystów krajowych i zagranicznych poprzez:
• Rozbudowę i modernizację istniejących portów i przystani na Zalewie, podniesienie ich standardu, a także rozbudowę całego przyportowego zaplecza usługowego dla potrzeb żeglarstwa, turystyki wodnej i sportów wodnych.
• Budowę nowych portów (marin) i przystani dobrze zorganizowanych i wyposażonych, z dostosowaniem do wymogów turysty europejskiego.
• Utworzenie lokalnych wodnych przejść granicznych w Krynicy Morskiej i Nowej Pasłęce.
• Zbudowanie i zorganizowanie wokół całego Zalewu Wiślanego gęstej sieci przystani dla potrzeb turystyki i rekreacji
(kajakowa, łodziowa, wędkarska, itp.).
• Rozwój i tworzenie dla potrzeb turystyki tzw. małej infrastruktury przy portach i przystaniach (parkingi strzeżone,
pola namiotowe, zaopatrzenie w gaz i paliwo, odbiór ścieków, itp.).
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Zadanie 1.2. Zorganizowanie turystycznych szlaków wodnych na rzekach, pieszych i rowerowych w obszarze Zalewu
Wiślanego, spójnych ze szlakami międzynarodowymi, projektowanymi dla tego obszaru, m.in.: w systemie rzek: rzeki Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, rzeki Nogat z połączeniami z rzeką Tugą (Świętą), także rzeki Elbląg, dalej Kanału Elbląskiego,
połączenie Zalewu Wiślanego poprzez Kanał Elbląski z jeziorami na Warmii i Mazurach, ponadto rzeki Pasłęki, modernizacji
torów wodnych do niezbędnych parametrów drogi wodnej śródlądowej.
Cel 5: Osiągnięto zrównoważony rozwój gospodarczy ekoregionu Zalewu Wiślanego oparty na zasobach i potencjałach
regionalnych i lokalnych.
Zadanie: Rozwinięcie sieci portów i przystani w obszarze Zalewu Wiślanego i wygenerowanie w ten sposób rozwoju
gospodarczego poprzez:
• Unowocześnienie i rozwój większych portów dla potrzeb żeglugi pasażerskiej i towarowej, w tym szczególnie w Elblągu, Tolkmicku, Krynicy Morskiej, Kątach Rybackich i Fromborku.
• Pogłębienie do wymaganych parametrów torów wodnych do portów, przystani i marin.
• Przystosowanie (2–3) portów nad Zalewem Wiślanym dla potrzeb ruchu towarowego i pasażerskiego przygranicznego i stref wolnocłowych z portami Federacji Rosyjskiej.
Ponadto zagadnienia dotyczące śródlądowych szlaków wodnych znajdują się również w INTRASEA (Transport Śródlądowy po Szlakach Morskich), który jest międzyregionalnym projektem, a jego celem jest rozwój i ekspansja żeglugi śródlądowej oraz koordynacja planowania sieci infrastruktury przemysłowej oraz przemysłowo-turystycznej w sposób przyjazny
środowisku naturalnemu. Za ważne działanie uznano m.in. turystykę na drogach śródlądowych, poprzez rozwijanie i rozpowszechnianie możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych dla narodowego i międzynarodowego wypoczynku oraz przedstawienie dostępności do aktualnie istniejących dróg wodnych w obszarze Morza Bałtyckiego.

5.Finansowanie projektu
Współfinansowanie projektu możliwe jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka”, Oś Priorytetowa 6.
Cel osi priorytetowej: Poprawa wizerunku Polski, jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania
wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług
turystycznych. W ramach osi priorytetowej zaplanowano dofinansowanie inwestycji w sektorze turystyki mające na celu
wzmocnienie konkurencyjnych i innowacyjnych produktów o znaczeniu ponadregionalnym. Wsparcie inwestycji w zakresie ponadregionalnych produktów turystycznych, w szczególności o charakterze liniowym przyczyni się do wzrostu
atrakcyjności Polski.
W ramach 6. Osi priorytetowej wspierane będą m.in. następujące działania:
a) kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców zainteresowanych nawiązaniem kontaktów handlowych z partnerami
zagranicznymi, obejmujące w szczególności doradztwo i szkolenia w zakresie promocji sprzedaży za granicą JRE
i promocji eksportu, badania rynków zagranicznych, udziału w imprezach targowo - wystawienniczych;
b) rozwój sieci centrów obsługi inwestorów;
c) przygotowanie dużych terenów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie prac studyjno-koncepcyjnych, umożliwiających realizację inwestycji typu green field;
d) przedsięwzięcia niezbędne z punktu widzenia promocji turystycznych walorów Polski, w tym tworzenie nowych,
innowacyjnych typów produktów i usług turystycznych, tworzenie systemu informacji turystycznej;
e) inwestycje w zakresie produktów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym przyczyniające się do poprawy jakości usług turystycznych. Projekty tego typu mogą być wybierane również w ramach konkursu;
f ) budowa i rozwój internetowego systemu obsługi przedsiębiorców poszukujących partnerów handlowych oraz możliwości podjęcia inwestycji na terenie Polski.
W ramach 6. osi priorytetowej udzielane będzie bezzwrotne wsparcie następującym grupom beneficjentów:
a) instytucje otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym wspierające promocję gospodarczą i turystyczną Polski;
b) instytucje otoczenia biznesu działające w branży turystycznej;
c) instytucje publiczne w tym państwowe osoby prawne;
d) jednostki samorządu terytorialnego;
e) przedsiębiorcy.
Beneficjenci: instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rządowe i instytucje samorządowe.
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6. Cele i priorytety projektu „Pętla Żuławska”
CEL NADRZĘDNY:
Wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionów poprzez turystyczny rozwój dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego:
PRIORYTETY:
Rozwój dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego w zakresie turystycznego ich wykorzystania.
DZIAŁANIA:
1. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w zakresie budownictwa wodnego na szlakach wodnych
2. Poprawa żeglowności i bezpieczeństwa szlaków wodnych
3. Zwiększenie ruchu turystycznego poprzez stworzenie sytemu informacji turystyki wodnej
SPODZIEWANE EFEKTY:
1. wzrost ruchu turystycznego na obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego
2. zwiększenie liczby osób zatrudnionych w turystyce (usługi portowe, gastronomia, hotelarstwo, usługi turystyczne,
informacja)
3. narzędzie promocji dla samorządów lokalnych
4. aktywizacja gospodarcza w regionie
5. wydłużenie sezonu turystycznego
6. zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
7. zwiększenie dochodów ludności
8. poprawa bezpieczeństwa na szlakach wodnych
9. poprawa czystości wód i środowiska przyrodniczego
10. powstanie sytemu informacji turystyki wodnej
11. wzrost atrakcji i produktów turystycznych obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego

7. Cel opracowania
Niniejsza koncepcja programowo – przestrzenna służyć będzie do następujących celów, stanowiących kolejne fazy
realizacji projektu „Pętla Żuławska”:
• Określenie jednolitych standardów technicznych dla poszczególnych zadań w zakresie ujednolicenia (elementy powtarzalne) obiektów hydrotechnicznych, wyposażenia portów i przystani, elementów małej architektury, stylistyki
architektonicznej obiektów kubaturowych ze szczególnym uwzględnieniem cech architektury regionalnej.
• Określenie szacunkowych kosztów inwestycyjnych dla poszczególnych zadań (także z uwzględnieniem niezbędnej
dokumentacji i nadzorów).
• Określenie zakresu projektu pod kątem dostępnego finansowania w ramach PO „Innowacyjna Gospodarka”, a także
spójności sieci jako produktu turystycznego.
• Przygotowanie szczegółowego opisu projektu dla potrzeb opracowania studium wykonalności.
• Określenie opisów przedmiotów zamówienia dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (projektów budowlanych, pozwoleń na budowę oraz innych wymaganych prawem opracowań) dla poszczególnych zadań.
• Określenie charakterystyk poszczególnych zadań dla potrzeb przygotowania materiałów do postępowań środowiskowych i wodnoprawnych (wnioski o wydanie decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji, raportów o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, operatów wodnoprawnych, wniosków o zgodę od zakazu
zabudowy).

8. Zakres przestrzenny opracowania
Zakres przestrzenny projektu „Pętla Żuław” obejmuje części województw pomorskiego i warmińsko – mazurskiego,
a ściślej powiaty oraz ich części:
• Powiat Miasto Gdańsk
• Powiat Gdański
• Powiat Nowodworski
• Powiat Tczewski
• Powiat Malborski
• Powiat Kwidzyński
• Powiat Sztumski
• Miasto Elbląg
13
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• Powiat Elbląski
• Powiat Braniewski
Na podstawie przeprowadzonych ankiet, dotyczących zarówno zrealizowanych jak i planowanych działań w infrastrukturę turystki wodnej na szlakach wodnych, a następnie po ich zestawieniu i dokonaniu analizy, zaproponowano wytypowanie następujących samorządów do dalszej współpracy: miasto Gdańsk, miasto Krynica Morska, miasto Kwidzyn,
miasto Malbork, miasto Tczew, miasto i gmina Gniew, miasto i gmina Nowy Dwór Gd., miasto i gmina Nowy Staw,
miasto i gmina Pelplin, gmina Cedry Wielkie, gmina Kwidzyn, gmina Lichnowy, gmina Malbork, gmina Miłoradz,
gmina Ostaszewo, gmina Pruszcz Gdański, gmina Stare Pole, gmina Stegna, gmina Subkowy, gmina Suchy Dąb,
gmina Sztutowo, miasto Elbląg, miasto Braniewo, miasto i gmina Frombork, miasto i gmina Tolkmicko, gmina Braniewo, powiat Nowodworski, powiat Kwidzyński, powiat Sztumski.
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Ponadto zaproponowano zaproszenie pozostałych potencjalnych partnerów współpracujących na rzecz projektu: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, sztumski, tczewski, braniewski, Komunalny Związek Gmin Nadzalewowych,
Związek Miast i Gmin Morskich, Urząd Morski w Gdyni, Urząd Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Związek Miast Nadwiślańskich, Bałtycki Instytut Gmin w Gdańsku, Euroregion Bałtyk, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im.
Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku – Żeglarski Ośrodek Morski, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Żuławski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu.

9. Koncepcja programowa
Obszar objęty opracowaniem obejmuje układ dróg wodnych Zalewu Wiślanego, Żuław Wiślanych z obszarem Gdańska
oraz część Doliny Wisły – Dolinę Kwidzyńską.
Obszar opracowania obejmuje 27 gminy w 10 powiatach położonych w Delcie Wisły (gdański, malborski, sztumski,
kwidzyński, tczewski, nowodworski, miasto Gdańsk, powiat braniewski, elbląski oraz miasto Elbląg).
9.1. Założenia podstawowe
W wyniku realizacji niniejszego opracowania dojdzie do całkowitego udrożnienia tzw. Pętli Żuławskiej (Nogat, Elbląg,
Szkarpawa, Wisła) dla wszelkiego rodzaju transportu wodnego (statki pasażerskie, barki, jachty itp.). Pętla ta będzie stanowić impuls dla właściwego zagospodarowania i wykorzystania gospodarczego, w tym turystycznego, potencjału szlaków
wodnych.
Główne skupiska ruchu turystycznego ogniskują się w Trójmieście, na Zalewie Wiślanym, Malborku, Elblągu i Tczewie.
W związku z tym przewiduje się wzrost zainteresowania klientów turystyką wodną, poprzez udrożnienie szlaków wodnych
do takich miejsc oraz poprzez takie formułowanie produktów turystycznych, aby docierać bezpośrednio do skupisk ruchu
turystycznego.
Niezwykle ważnym składnikiem sukcesu w rozwoju ruchu turystycznego na obszarze dróg wodnych „Pętli Żuławskiej” jest
możliwość dotarcia wszelkiego rodzaju jednostkami wodnymi bezpośrednio do i z Gdańska, zarówno Martwą Wisłą, jak i Wisłą
Śmiałą oraz Przekopem Wisły. Nie bez znaczenia o rozwoju ruchu turystycznego „Pętli” decydować będą również inne kierunki:
Zalew Wiślany – Elbląg – Gdańsk; z i do Bydgoszczy poprzez Wisłę do Gdańska, lub poprzez Nogat – Szkarpawę – Zalew Wiślany,
a także Międzynarodowa Droga Wodna E-70 (z i do Berlina czy z i do Kłajpedy). O powodzeniu Pętli Żuławskiej stanowić będzie
możliwość slipowania jednostek docierających drogą lądową, w szczególności dot. to potencjalnych portów i przystani Zalewu
Wiślanego.
Niniejszy program zakłada, iż niezbędnym elementem powodzenia rozwoju jachtingu w obrębie Delty Wisły będzie udrożnienie na stałe ujścia Wisły do Bałtyku dla jachtów a nawet dla statków pasażerskich i towarowych.
Rozmieszczenie miejsc postojowych z odpowiednim zapleczem dla turystyki jachtowej, barkowej i pasażerskiej będzie
kształtować się w odstępach ok. 40 – 60 km, natomiast dla turystyki kajakowej w odstępach 15 – 20 km.
Program zakłada także powstanie kilkunastu zintegrowanych węzłów transportowych, w których obok szerokiego zaplecza usługowego istnieć będzie możliwość zamiany środka transportowego na inny (transport multimodalny).
9.2. Strumienie ruchu turystycznego w turystyce międzynarodowej
Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w 2006 roku.
Na podstawowe segmenty turystyki przyjazdowej składają się: biznes i sprawy służbowe (ok. 4,2 mln przyjazdów w 2006
roku), turystyka i rekreacja (3,2 mln, mniej niż w 2005 roku), odwiedziny u krewnych lub znajomych (2,8 mln). Specyficzną
cechą turystyki przyjazdowej do Polski jest znaczny udział podróży tranzytowych (2,5 mln) i przyjazdów na zakupy (2 mln).
Obie ostatnie kategorie wykazały w 2006 roku wzrost, co wpłynęło na skrócenie średniej długości pobytu.
Warto podkreślić, że spadkowi liczby wizyt w celach turystycznych towarzyszą pewne pozytywne zjawiska, jak:
- wzrost odsetka turystów korzystających z usług biur podróży;
- wzrost udziału nocujących w obiektach typu hotelowego;
- wzrost odsetka uczestników turystyki wypoczynkowo-rekreacyjnej w rejonach o walorach krajobrazowych i przyrodniczych (pobyty w rejonach górskich, pojeziernych i nad morzem).
- poprawa ocen pobytu, z wyjątkiem oceny warunków dojazdu, która w 2006 roku zdecydowanie się pogorszyła.
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Przyjazdy cudzoziemców do Polski ogółem (mln przekroczeń granicy)

(Źródło: GUS)

Przyjazdy do Polski według rodzaju przejść granicznych (w tys.)

(Źródło: GUS na podstawie danych Straży Granicznej)

Organizacja podróży i pobytu

(Źródło: Instytut Turystyki)
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Liczba wizyt turystów w mln według województw w 2006 roku

Liczba wizyt w województwach według głównych grup
krajów.
(opracowanie własne)

Struktura gości w najczęściej odwiedzanych województwach
(100% - wszyscy odwiedzający dane województwo).

Z analizy powyższych danych statystycznych wynika, że w turystyce międzynarodowej (przyjazdy na teren województwa pomorskiego) przyjechało w 2006 r. ok. 1 mln turystów, a w tym szacunkowo:
z Niemiec – 40%,
z pozost. krajów UE – 20%
z nowych krajów UE – 9%
z Rosji, Białorusi i Ukrainy – 25%
z pozostałych krajów – 6%
W rozbiciu na środki lokomocji wykorzystywane przez turystów wizyty powyższe przedstawiają się szacunkowo jak
poniżej:
-

samochodami osobowymi ok. 640 tys. osób,
koleją ok. 25 tys. turystów,
drogą wodną ok. 125 tys. turystów,
samolotami ok. 190 tys. turystów,
autokarami ok. 20 tys. turystów.

9.3. Strumienie ruchu turystycznego w turystyce krajowej
Według szacunków Instytutu Turystyki w 2006 roku, Polacy w wieku 15 i więcej lat, wzięli udział w 38,5 mln krajowych
podróży turystycznych, z których 44% stanowiły długookresowe, a niecałe 56% – krótkookresowe. Obserwowany jest
znaczny wzrost liczby wyjazdów długookresowych i niewielki wzrost liczby podróży krótkookresowych. Liczba krajowych
podróży, w porównaniu z rokiem poprzednim, wzrosła o 7,2%.
W 2006 roku w krajowych podróżach, na 5 i więcej dni, uczestniczyło mniej Polaków niż rok wcześniej; osoby wyjeżdżające podróżowały częściej i na krócej. W wyjazdach na 2-4 dni uczestniczyła podobna liczba Polaków; wyjeżdżali również
częściej.
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Rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego
(wyjazdy długookresowe – mln wizyt)

(Źródło: Instytut Turystyki; oszacowanie liczby odwiedzin w zaokrągleniu.)
(Liczba wizyt w poszczególnych województwach przekracza ogólną liczbę wyjazdów).

Cele krajowych podróży długookresowych (%)

(Źródło: Instytut Turystyki.)

Środki transportu wykorzystywane podczas krajowych podróży długookresowych (%)

(Źródło: Instytut Turystyki.)
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9.4. Ruch turystyczny z poszczególnych województw i krajów na teren województwa pomorskiego.
Ruch turystyczny na teren województwa pomorskiego z terenu innych województw przebadano na podstawie analizy
wypożyczeń sprzętu wodnego, turystów przebywających w 2006 r. na terenie województwa pomorskiego
Strukturę ilości wydań sprzętu wodnego pod względem województw i krajów, z których pochodzili klienci wypożyczający sprzęt wodny w latach 2001-2006 przedstawiono poniżej.

Ruch turystyczny na teren województwa pomorskiego z terenu innych województw i krajów

Według Z. Galiński

Z powyższego zestawienia wynika, że zdecydowanie najliczniejszą grupę klientów stanowili w badanym wieloleciu
mieszkańcy województw: pomorskiego oraz mazowieckiego, a następnie kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Do drugiej grupy zaliczali się przedstawiciele województw: śląskiego, łódzkiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego. Zdecydowanie mniej ludzi przyjeżdżało z województw pozostałych.
Z analizy powyższych danych statystycznych wynika, że w krajowej turystyce (przyjazdy na teren województwa
pomorskiego) przyjechało w 2006 r. ok. 3,2 mln turystów, a w tym:
-

samochodami osobowymi ok. 2.145 tys. turystów,
koleją ok. 575 tys. turystów,
autobusami i autokarami ok. 415 tys. turystów,
samolotem ok. 15 tys. turystów,
innymi środkami lokomocji ok. 50 tys. turystów.

Razem, dla ruchu krajowego i międzynarodowego, strumienie ruchu turystycznego (przyjazdy w 2006 roku na
teren województwa pomorskiego) układają się następująco:
-

samochodami osobowymi ok. 2.785 tys. turystów,
koleją ok. 600 tys. turystów,
autobusami i autokarami ok. 435 tys. turystów,
drogą wodną ok. 125 tys. turystów,
drogą lotniczą ok. 205 tys. turystów,
innymi środkami lokomocji ok. 50 tys. turystów.
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Ruch turystyczny na teren województwa pomorskiego w rozbiciu na środki lokomocji.

(opracowanie własne)

9.5. Mapki strumieni ruchu turystycznego
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Strumienie ruchu turystycznego w rozbiciu na miejsca węzłowe absorpcji ruchu
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Cedry Wlk.
PRUSZCZ GD.
Ostaszewo
Pszczółki Suchy
Dąb
TCZEW

NW. DWÓR GD.

ELBLĄG

Gronowo
Nowy Staw
Elbląskie
Lichnowy

MALBORK
Stare Pole Markusy
Miłoradz
Rychliki
Subkowy
Dzierzgoń
Str. Targ
Sztum
Pelplin

Pasłęk

Gniew Ryjewo

KWIDZYN
(opracowanie własne)

Główne miejsca węzłowe, do których dociera ruch turystyczny na terenie omawianym w projekcie, są następujące:
1.
2.
3.
4.
5.

Ruch samochodów osobowych: Trójmiasto, Malbork, Tczew, Braniewo, Elbląg, Mierzeja Wiślana.
Transport lotniczy: Gdańsk – Rębiechowo.
Transport wodny: Gdańsk, Gdynia, Elbląg, Krynica Morska, Frombork, Biała Góra.
Kolej: Trójmiasto, Tczew, Malbork, Elbląg, Braniewo.
Autobusy i autokary: Trójmiasto, Elbląg, Malbork, Gniew, Pelplin, Sztutowo (Stutthof ), Frombork.

9.6. Transport multimodalny (zintegrowany) w turystyce
Inspiracją podjęcia budowy nowych, funkcjonalnych i proekologicznych systemów transportowych, były doświadczenia amerykańskie i europejskie kształtowania układów komunikacyjnych wielkich miast, polegające na powiązaniu samochodu osobowego i pociągu w jeden system dojazdów do pracy.
Tak powstał system C + R (CAR + RAILWAY).
Na bazie takiego rozumowania powstały inne zintegrowane systemy transportowe.
Transport multimodalny – jest to przewóz ładunków lub osób, wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu.
Zalety transportu multimodalnego:
- może się przyczynić do obniżki globalnego kosztu procesu transportowego,
- pozwala zwiększyć liczbę możliwych wariantów przewozowych,
- może się przyczynić do podniesienia jakości usług,
- dostawa jest szybka i terminowa,
- zwiększona częstotliwość okazji załadowczych,
- zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru,
- lepsza dostępność do usług transportowych, czy też możliwość jednorazowego transportu większej partii ładunku.
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Bardzo interesujące jest wykorzystanie transportu multimodalnego dla potrzeb turystyki. Ze względu na charakter
użytych środków transportowych możliwe są wszelkie kombinacje środków transportowych, np.:
R + B (RAILWAY + BIKE) – POCIĄG + ROWER,
R + S (RAILWAY + SHIP) – POCIĄG + STATEK,
R + B (RAILWAY + BIKE) – POCIĄG + ROWER,
C + S (CAR + SHIP) – SAMOCHÓD + STATEK,
C + S + B (CAR + SHIP + BIKE) – SAMOCHÓD + STATEK + ROWER,
F + C (FLY + CAR) – SAMOLOT + SAMOCHÓD,
F + C + B (FLY + CAR + BIKE) – SAMOLOT + SAMOCHÓD + ROWER,
C + B + S (CAR + BIKE + SHIP) – SAMOCHÓD + ROWER + STATEK.
i inne.
Dla kompletności i możliwości zaistnienia w/w systemów transportowych niezbędne jest utworzenie węzłów transportowych, w których dokonywać się będzie zamiana środków transportu.
Dla przypadku systemów transportu wodnego „Pętli Żuławskiej”, takimi węzłami będą przede wszystkim porty, przystanie wodne, śluzy i pomosty cumownicze z rozwiniętym zapleczem usługowym.
Kryteriami kreowania elementów transportu multimodalnego są:
- różnorodność oferowanych środków transportowych przez operatorów,
- wysokie walory turystyczne, krajoznawcze i przyrodnicze miejsc,
- wysokie nasycenie podmiotami gospodarczymi w otoczeniu węzłów transportowych,
- rentowność systemów transportowych,
- sposób oddziaływania na środowisko środka transportu i węzła transportowego.
Stosując powyższe kryteria oraz analizując przebiegi innych szlaków turystycznych, nakreślono poniżej propozycje dla
usytuowania węzłów multimodalnych dla wodnego ruchu turystycznego w obrębie „Pętli Żuławskiej”.
Węzły multimodalne I kategorii
1. Frombork – port
Możliwość zamiany transportu morskiego na rowerowy (S + B).
Możliwość dojazdu do Fromborka samochodem lub rowerem i dalej wycieczka statkiem (C + S) lub (B + S). Istnieje
połączenie z Nadzalewową Trasą Rowerową.
2. Tolkmicko – port
Możliwość zamiany transportu morskiego na rowerowy (S + B).
Możliwość dojazdu do Tolkmicka samochodem lub rowerem i dalej wycieczka statkiem (C + S) lub (B + S). Istnieje połączenie z Nadzalewową Trasą Rowerową.
3. Elbląg – port
Możliwość zamiany transportu morskiego na rowerowy (S + B).
Możliwość dojazdu do Elbląga samochodem lub rowerem i dalej wycieczka statkiem (C + S) lub (B + S). Istnieje połączenie z Nadzalewową Trasą Rowerową oraz z Międzynarodowym Szlakiem Rowerowym R -1 i Szlakiem Mennonitów – pieszorowerowym szlakiem turystycznym.
4. Krynica Morska - port
Możliwość zamiany transportu morskiego na rowerowy (S + B).
Możliwość dojazdu do Kątów Rybackich samochodem i dalej wycieczka statkiem i następnie zwiedzanie okolicy rowerem (C + S + B) . Istnieje połączenie z Nadzalewową Trasą Rowerową.
5. Kąty Rybackie - port
Możliwość zamiany transportu morskiego na rowerowy (S + B).
Możliwość dojazdu do Kątów Rybackich rowerem, wycieczka statkiem i zwiedzanie ponownie rowerem
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(B + S + B). Istnieje połączenie z Nadzalewową Trasą Rowerową oraz ze Szlakiem Bursztynowym (wzdłuż Mierzei Wiślanej, po terenie leśnym) oraz Szlakiem Nadmorskim (łączy kąpieliska w Sztutowie i Kątach Rybackich).
6. Malbork - przystań pasażerska
Możliwość dojazdu do Malborka samochodem/autokarem i dalej wycieczka statkiem (C + S). Możliwość dojazdu do
Malborka statkiem, wycieczka rowerem (S +B).
Możliwość dojazdu do Malborka statkiem, wycieczka samochodem (S +C).
Istnieje połączenie z samochodowym Szlakiem Polskich Zamków Gotyckich.
7. Nowy Dwór Gdański
Możliwość dojazdu do Nowego Dworu Gdańskiego samochodem i dalej wycieczka kajakiem do Rybiny lub Nowego
Stawu i następnie powrót rowerem (C + S + B).
Istnieje połączenie ze Szlakiem Mennonitów.
8. Kwidzyn – Korzeniewo
Możliwość dojazdu do Korzeniewa samochodem/autokarem i dalej wycieczka statkiem (C + S). Możliwość dojazdu do
Korzeniewa statkiem, wycieczka rowerem (S +B).
Istnieje połączenie ze Szlakiem Nadwiślańskim, pieszo-rowerowym szlakiem poprowadzonym prawym (wschodnim)
brzegiem Wisły - pokrywa się z międzynarodową trasą rowerową R-1 oraz ścieżką rowerową – trasa biegnąca z Korzeniewa
do Kwidzyna. Istnieje także ścieżka rowerowo – piesza na terenie gminy wiejskiej Kwidzyn.
9. Biała Góra – śluza
Możliwość dojazdu do Białej Góry samochodem/autokarem i dalej wycieczka statkiem (C + S). Możliwość dojazdu do
rowerem, przejazd statkiem powrót samochodem lub autokarem (B + S + C). Możliwość dojazdu do Białej Góry statkiem,
wycieczka rowerem (S +B). Istnieje połączenie ze Szlakiem Nadwiślańskim, pieszo-rowerowym szlakiem poprowadzonym
prawym (wschodnim) brzegiem Wisły - pokrywa się z międzynarodową trasą rowerową.
10. Przegalina – śluza
Możliwość dojazdu do Przegaliny samochodem/autokarem lub ZKM i dalej wycieczka statkiem (C + S).
Możliwość dojazdu do rowerem, przejazd statkiem (B +S).
Istnieje połączenie ze Szlakiem Nadwiślańskim, pieszo-rowerowy szlak poprowadzony prawym (wschodnim) brzegiem
Wisły; pokrywa się on z międzynarodową trasą rowerową R-1. Istnieje połączenie ze szlakiem rowerowym im. Wincentego
Pola oraz szlakiem rowerowym „Pętla Radunicy”.
11. Tczew
Możliwość dojazdu do Tczewa samochodem/autokarem i dalej wycieczka statkiem (C + S).
Możliwość dojazdu do Tczewa statkiem, wycieczka rowerem (S +B).
Możliwość dojazdu do Tczewa pociągiem, wycieczka statkiem (R + S).
Istnieje połączenie z oznakowanym szlakiem rowerowym „Doliny Dolnej Wisły” oraz ze Szlakiem Motławskim – pieszo
- rowerowym szlakiem turystycznym od Gdańska (początek przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego)
do Tczewa.
12. Gniew – przystań
Możliwość dojazdu do Gniewu statkiem, wycieczka rowerem (S +B).
Możliwość dojazdu do Gniewu samochodem, wycieczka statkiem (C + S).
Istnieje połączenie z oznakowanym szlakiem rowerowym „Doliny Dolnej Wisły” oraz ze Szlakiem Motławskim - pieszorowerowym szlakiem turystycznym od Gdańska (Urząd Marszałkowski) do Tczewa.
13. Sobieszewo - przystań żeglarska
Możliwość dojazdu do Sobieszewa samochodem/autokarem lub autobusem ZKM i dalej wycieczka statkiem (C + S).
Możliwość dojazdu do Sobieszewa rowerem, przejazd statkiem powrót autobusem ZKM (B +S +C).
Istnieje połączenie ze szlakiem rowerowym im. Wincentego Pola, szlakiem rowerowym „Pętla Radunicy” i Szlakiem
Mennonitów – pieszo-rowerowym szlakiem turystycznym.
14. Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS w Górkach Zachodnich
Możliwość dojazdu do NCŻ samochodem/autokarem lub autobusem ZKM i dalej wycieczka jachtem (C + S).
Możliwość dojazdu do NCŻ rowerem, przejazd jachtem powrót autobusem
(B +S +C).
Możliwość dojazdu do NCŻ tramwajem wodnym, powrót autobusem (S +C).
Istnieje połączenie z siecią dróg rowerowych miasta Gdańska.
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15. Przystań kajakowa Żabi Kruk (poza projektem)
Możliwość dojazdu do przystani samochodem/autokarem lub ZKM i dalej wycieczka kajakiem (C + S).
Możliwość dojazdu do przystani rowerem, przejazd kajakiem (B +S).
Możliwość dojazdu do przystani kajakiem, powrót rowerem (S +B).
Istnieje połączenie z siecią dróg rowerowych miasta Gdańska.
Węzły multimodalne II kategorii
1. Braniewo - przystań żeglarska
Możliwość zamiany transportu morskiego na rowerowy (S + B).
Możliwość dojazdu do Braniewa samochodem i dalej wycieczka kajakiem do Nowej Pasłęki i powrót rowerem (C + S + B).
Istnieje połączenie z Nadzalewową Trasą Rowerową.
2. Suchacz – port (poza projektem)
Możliwość zamiany transportu morskiego na rowerowy (S + B).
Możliwość dojazdu do Suchacza samochodem lub rowerem i dalej wycieczka statkiem (C + S) lub (B + S).
Istnieje połączenie z Nadzalewową Trasą Rowerową.
3. Tolkmicko - port
Możliwość zamiany transportu morskiego na rowerowy (S + B).
Możliwość dojazdu do Tolkmicka samochodem lub rowerem i dalej wycieczka statkiem (C + S) lub (B + S).
Istnieje połączenie z Nadzalewową Trasą Rowerową.
4. Straszyn pomost cumowniczy (poza projektem)
Możliwość zamiany transportu samochodowego na rowerowy (C + B).
Możliwość dojazdu do Straszyna rowerem i dalej wycieczka kajakiem (B + S). Istnieje połączenie z trasami rowerowymi:
tzw. Pętlą Straszyńską oraz Szlakiem Motławskim.
5. Rybina – przystań
Możliwość zamiany transportu samochodowego na rowerowy (C + B).
Możliwość dojazdu do Rybiny rowerem i dalej wycieczka kajakiem lub jachtem/statkiem/barką, powrót rowerem
(B + S + B). Istnieje połączenie z trasą rowerową tzw. Szlakiem Mennonitów.
6. Błotnik k. Cedrów Wielkich – stanica wodna
Możliwość zamiany transportu samochodowego na rowerowy (C + B).
Możliwość dojazdu do Błotnika samochodem i dalej wycieczka kajakiem lub jachtem/barką powrót rowerem
(C + S + B). Istnieje połączenie z trasą rowerową tzw. Szlakiem Mennonitów.
7. Nowy Staw – pomost cumowniczy
Możliwość zamiany transportu samochodowego na rowerowy (C + B).
Możliwość dojazdu do Nowego Stawu rowerem i dalej wycieczka kajakiem (B + S ). Istnieje połączenie z trasą rowerową tzw. Szlakiem Mennonitów.
8. Jazowa (poza projektem)
Bardzo dogodne położenie przy drodze krajowej nr 7.
Możliwość zamiany transportu samochodowego na rowerowy (C + B).
Możliwość dojazdu do Jazowej samochodem i dalej wycieczka kajakiem lub jachtem/statkiem/barką powrót rowerem
(C + S + B).

10. Charakterystyka dróg wodnych objętych zakresem opracowania
Szlaki wodne Żuław Wiślanych i Doliny Wisły miały niegdyś w strukturze połączeń transportowych znaczenie dróg ponadregionalnych, dominując nad innymi połączeniami. W XV, XVI, XVII wieku w dół rzeki sprawnie i tanio przemieszczano
nimi znaczne ilości towarów pomiędzy Gdańskiem, Elblągiem, Malborkiem i dalej do Królewca. Płynęły obładowane zbożem, drewnem, trzciną, bydłem, wyrobami ceramicznymi i innymi towarami. Większość z nich przesyłana była dalej na
statki morskie do portów niderlandzkich, angielskich, francuskich, hiszpańskich. W zamian Wisłą, za przybyłe produkty, szły
w górę rzeki artykuły luksusowe, sól, towary kolonialne.
Po osłabieniu koniunktury zbożowej w II połowie XVII i w XVIII wieku oraz po rozbiorach, które odcięły porty gdański
i elbląski od zaplecza, długodystansowy handel wiślany zmniejszył się. Nie zmniejszył się natomiast lokalny transport wodny w delcie wiślanej. Żuławy, poprzecinane ramionami ujściowymi Wisły, a także dziesiątkami mniejszych rzek i kanałów
melioracyjnych, stanowiły idealny teren dla rozwoju transportu wodnego. Przez cały XIX wiek ten żuławski handel rozwijał
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się pomyślnie, powstało wiele przystani specjalnie przystosowanych do przeładunku płodów rolnych.
Wiek XIX i początek XX przyniosły tym terenom wielką reorganizację sieci wodnej. Wiązało się to z planami regulacji
delty Wisły podjętymi przez rząd pruski. Zasadniczą ideą regulacji XIX-wiecznej było przekopanie nowego ujścia Wisły oraz
odcięcie śluzami starych odnóg tworzących deltę - Nogatu, Wisły Gdańskiej i Wisły Elbląskiej. Ponadto XIX w. przyniósł
również burzliwy rozwój żeglugi pasażerskiej na Wiśle. W 1827 r. Konstanty Wolicki sprowadził z Anglii dwa parowce pasażerskie. Budzące sensację parowce, rozpoczęły rejsy regularne Wisłą na linii Gdańsk – Ciechocinek – Warszawa. W II połowie
XIX wieku parowce pasażerskie zaczęły się coraz bardziej rozpowszechniać. Wiele nadwiślańskich i żuławskich miast uzyskało stałe połączenia żeglugowe.
II wojna światowa doprowadziła do zerwania tradycyjnych żuławskich powiązań transportowych. Ich naturalne odtworzenie nie było możliwe ze względu na ograniczenia nakładane na przedsiębiorczość indywidualną przez władze komunistyczne. Doszło do tego niedocenianie przez władze znaczenia dróg wodnych. Na skutek takiej postawy następowało
zamieranie ruchu na Wiśle i w jej delcie, a stan techniczny żuławskich dróg wodnych uległ drastycznemu pogorszeniu.
Zaznaczyć należy, że ważnym elementem zrywającym tradycję budownictwa, żeglugi i rekreacji wodnej była wymiana
rdzennych mieszkańców Żuław (wysiedlenie) na mieszkańców wschodniej i centralnej Polski, którzy nie przywieźli ze sobą
żadnych tradycji i zwyczajów związanych z wykorzystaniem dróg wodnych.
Należy mieć nadzieję, że obserwowane od niedawna ożywienie inicjatyw promujących drogi wodne delty Wisły doprowadzi do stopniowego odrodzenia tych, jakże charakterystycznych dla Żuław, szlaków transportowych i turystycznych.
Szlaki wodne delty Wisły w hierarchii połączeń transportowych mają zaledwie status połączeń lokalnych. Jedynie
w nomenklaturze wodnych szlaków turystycznych ich znaczenie jest większe: Wisła, Szkarpawa, Martwa Wisła i Nogat są
zaliczane do szlaków wodnych o walorach ogólnokrajowych (III i II kategoria). Obecnie nie wszystkie śródlądowe drogi
wodne są przystosowane do transportu wodnego, drogi te posiadają IV kategorię, mogą po nich pływać jedynie jednostki
o niewielkim zanurzeniu i małych gabarytach. Zalew Wiślany w granicach państwa polskiego wraz z wodami portowymi (w
tym morskiego portu na Zalewie Wiślanym w Elblągu), to według prawa morskiego – morskie wody wewnętrzne. Nogat,
Kanał Jagielloński i Szkarpawa to śródlądowe wody żeglowne.
Parametry eksploatacyjne śródlądowych dróg wodnych wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002r (Dz.
U. nr 77 poz. 695):
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Wykaz dróg wodnych żeglownych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
wraz z obiektami (śluzy), będących przedmiotem niniejszego opracowania:

(Źródło: RZGW Gdańsk)

Wykaz dróg wodnych nieżeglownych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku będących przedmiotem niniejszego opracowania:

(Źródło: RZGW Gdańsk)

Rzeka Wisła na całym odcinku „Pętli Żuławskiej”, od Korzeniewa do Przekopu Wisły (79,4 km), jest oficjalną drogą wodną, szlakiem utrzymywanym i monitorowanym przez RZGW Gdańsk. Do Gdańskiej Głowy odcinek rzeki stanowi zarazem
część Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70. Nie jest to jednak łatwy szlak do żeglowania. Wody Wisły często wzbierają
powodując powodzie.
Martwa Wisła – taka nazwę nosi odcinek Wisły od śluzy Przegalina do ujścia w gdańskim porcie przy Westerplatte. Największą atrakcją sąsiadującą z Martwą Wisłą jest Wyspa Sobieszewska, rezerwat ornitologiczny „Ptasi Raj”, nieczynna stara
śluza Przegalina oraz Wrota Żuławskie (inaczej zwane wrotami sztormowymi).
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Rzeka Nogat stanowi wschodnie ramię ujściowe Wisły o długości 62 km. Można podzielić ja na dwa odcinki: pierwszy
odcinek od śluzy w Białej Górze przez kolejne 38,5 km jest to rzeka skanalizowana i przedzielona 4 śluzami. W drugim
odcinku od 38,5 km biegu, czyli od śluzy w Michałowie do ujścia do Zalewu Wiślanego, rozpościera się żeglowny odcinek
rzeki wolno płynącej.
Rzeka Szkarpawa zwana również Wisłą Elbląską przepływa przez 24,5 km Żuław Wiślanych. Bramy śluzy w Gdańskiej
Głowie otwierają drogę na Zalew Wiślany. Za śluzą, na 3 km, znajduje się most zwodzony w Drewnicy. Wijąca się rzeka
prowadzi do Rybiny, gdzie rozdzielają się szlaki prowadzące na Zalew, na prawym brzegu Szkarpawy pojawia się obiekt
największej na Żuławach przepompowni wód Chłodniewo oraz most kolejki wąskotorowej. Za mostem kolejowym znajduje się rozwidlenie z Wisłą Królewiecką oraz następny most zwodzony.
Lewe ramię ujściowe Szkarpawy o długości 11,5 km to Wisła Królewiecka. Rzeka zaczyna się mostem zwodzonym
w Rybinie. Na wysokości Sztutowa mija się czynny most zwodzony. Jest to rzeka bardzo atrakcyjna, jej bieg kończy się
w Zalewie Wiślanym. U ujścia rzeki znajduję się stacja pomp w Osłonce.

Most zwodzony w Rybinie
(Źródło: RZGW Gdańsk)

Całkowita długość Zalewu Wiślanego wynosi 50 mil morskich, a najszersze miejsce ma 6 mil. Przedzielony jest w poprzek granicą państwową polsko – rosyjską. Zalew Wiślany wykazuje średnia głębokość 2,6 m, przez to pojemność zbiornika, pomimo jego długości dochodzącej do 91 km, jest mała i wynosi zaledwie 2,3 km3. Zalewy spełniają ważną rolę hydrologiczną, jako zbiorniki leżące u ujść rzecznych, a mające połączenie z morzem. Na ich akwenach ścierają się siły regulujące
reżim hydrologiczny wód lądowych i morskich. Spośród zalewów zbiornik Zalewu Wiślanego wykazuje największy procent
wód pochodzenia morskiego, gdyż dopływ do niego wód wiślanych został ograniczony śluzami do minimum.
Stany wody na Zalewie Wiślanym zależą głównie od kierunku wiatru. Wysokie stany wody powstają przeważnie w wyniku wlewu wód bałtyckich po długotrwałych wiatrach z sektora NW i N. Powoduje to największe spiętrzenie wód Bałtyku
u jego brzegów południowo-zachodnich. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na stany wody są spiętrzenia eoliczne,
powstające w ciągu kilku do kilkunastu godzin. Wpływ dopływów rzecznych na zmiany poziomu wód w Zalewie Wiślanym
jest niewielki i może występować tylko przy niezwykle wysokich wezbraniach wiatrowych. Dla porównania: średni dopływ
roczny rzek wynosi około 3,6 km3, przy równoczesnej wymianie wód z Bałtykiem 12,4 km3. Ta ogromna przepustowość Rinny Bałtyckiej powoduje, że przy wiatrach południowych i obniżaniu się poziomu wody Zatoki Gdańskiej - poziom wody w
Zalewie spada o wiele szybciej. Przy wietrze z sektora SW dochodzi czasami do cofnięcia się wody z przybrzeżnych rejonów
południowo-zachodniej części Zalewu, aż do odkrycia dna włącznie. Taka właśnie okoliczność spowodowała latem 1983
uwięzienie w Suchaczu kilku jachtów (w tym „Milagro III”) przez dwa dni.
Maksymalny wzrost lub obniżenie poziomu wody w wyniku wymiany wód Zbiornika i Zatoki Gdańskiej może wynosić
0,8 m do 1,0 m na dobę. Wahania poziomu wody pod wpływem oddziaływania wiatru mogą osiągnąć 1,0 m do 1,5 m na
dobę. Amplituda wahań stanu wody osiąga największe wartości w południowo-zachodniej części Zalewu Wiślanego. Jest
to wynik największego oddalenia od cieśniny. Notowane w ostatnim dwudziestoleciu katastrofalne wznosy wody powodowały, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych poważne w skutkach powodzie na terenie Żuław (Wyspa Nowakowska,
brzegi Szkarpawy i Wisły Królewieckiej) oraz w rejonie Pasłęki.
Pod względem hydrograficznym Tuga i Święta stanowią jeden ciek, który historycznie podzielono na dwie rzeki: Święta od źródeł do okolic Nowego Dworu Gdańskiego, zaś Tuga w dolnym biegu aż do ujścia do Szkarpawy. Łączna długość
obu rzek wynosi 49,3 km. Tuga to obecnie szlak nieżeglowny, ponieważ przeszkodą jest most w Tujsku, dawniej zwodzony,
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którego wysokość ogranicza ruch przy wysokiej wodzie jednostek wyższych niż 3 m oraz w Nowym Dworze Gdańskim
i Żelichowie.
Rzeka Elbląg to bardzo ważny ciek umożliwiający połączenie jeziora Druzno oraz miasta Elbląg z akwenem Zalewu Wiślanego. Cała rzeka zaliczana jest do wód morskich, a przez 13 km jest częścią wód portowych portu Elbląg. Rzeka jest niezwykle ciekawa, gdyż zaczyna swój bieg na obszarze rezerwatu przyrody najzasobniejszego w gatunki ptactwa w Polsce.
Kanał Jagielloński to ciek o długości 5,7 km, który łączy rzekę Elbląg z rzeką Nogat. Umożliwia bezpieczne przepłynięcie z portu Elbląg do Gdańska, szczególnie gdy na Zalewie Wiślanym panują trudne warunki żeglugowe.
Pasłęka ma długość 211 km i jest drugą co do wielkości rzeką Mazur. Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego. Rzeka ta
jest cenną ostoją bobrów i na całej swojej długości objęta jest ochroną w ramach Europejskiej Sieci NATURA 2000 o kodzie
PLH 280006. Planuje się przywrócenie żeglowności rzeki dla małych jednostek turystycznych, a także budowę przystani
w Braniewie, uruchomienie mostu zwodzonego, przystani i rozbudowę portu morskiego w Nowej Pasłęce. Planowane
przedsięwzięcia będą miały bezpośredni wpływ na obszary Natury 2000 występujące na tym terenie. Nie planuje się jednak drastycznej ingerencji w środowisko, a jedynie poprawę estetyki, żeglowności i bezpieczeństwa tego odcinka rzeki.
Planowane inwestycje nie będą wykonywane w obszarze ostoi bobrów.
Rzeka Wierzyca jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Bierze początek w rejonie Wzgórz Szymbarskich u stóp Zamkowej Góry na wysokości 223 m.n.p.m. Po przebyciu 166 km wpada do Wisły w Gniewie. Wierzyca to bystra rzeka o reżimie
przepływu zbliżonym do górskiego. Liczne jeziora w dorzeczu Wierzycy wpływają stabilizująco na natężenie przepływu
w cieku.
Motława, rzeka o długości 64,7 km, bierze początek ze źródła w Jeziorze Szpęgawskim na Pojezierzu Starogardzkim,
na północny wschód od Starogardu Gdańskiego. W górnym biegu rzeki płynie jako Szpęgawa. Przepływa przez Jezioro
Rokickie Duże w pobliżu Tczewa, gdzie staje się Motławą, uchodzi do Martwej Wisły. Głównym dopływem jest Radunia.
W dolnym odcinku w Gdańsku płynie Opływem Motławy oraz podzielona jest na Starą Motławę i Nową Motławę.
Rzeka Liwa o długości 111,4 km w środkowym i dolnym biegu nazywana jest Renawą. Rzeka bierze początek w ciągu
niewielkich jezior na Pojezierzu Iławskim.
Do większych jezior w zlewni Liwy należą:
- Januszewskie (o pow. 1,1 km2)
- Liwieniec (o pow. 0,8 km2)
- Orkusz (o pow. 0,7 km2)
- Gaudy (o pow. 1,5 km2)
- Bądze (o pow. 1,5 km2)
- Grażymowskie (o pow. 1,7 km2)
- Dzierzgoń (największe o pow. 7,9 km2).
Lewym dopływem Liwy jest Miłosna, o pow. zlewni 48,7 km2. W Kwidzynie do Liwy uchodzi Kanał Palemona. Kanał ten
zbiera wody z Doliny Kwidzyńskiej. Powierzchnia jego zlewni wynosi 158,3 km2. W 13 - tym km Liwa łączy się ze Starym
Nogatem i wykorzystując jego koryto płynie równolegle do Wisły. Kolejnym dużym prawostronnym dopływem Liwy w 6,8
km jest Podstolińska Struga o pow. zlewni 112,5 km2. Liwa uchodzi do Nogatu poniżej śluzy w Białej Górze.
Żegluga po wodach nie będących drogami wodnymi jest dozwolona i odbywa się zgodnie z przepisami dla dróg wodnych. Brak statusu drogi wodnej oznacza, że nie są one oznakowane i ich przydatność do żeglugi nie jest utrzymywana.
Zarówno akwen Zalewu Wiślanego, jak i śródlądowe szlaki wodne, są dobrze oznakowane i utrzymane. Wyjątkiem jest
tor wodny wejściowy z Zatoki Gdańskiej na rzekę Wisłę. Jest nie oznakowany, wąski o zmiennych głębokościach, niebezpieczny dla jednostek o zanurzeniu większym od 1,2 m oraz dla wszystkich jednostek przy wiatrach wiejących od strony
morza.
Cześć szlaków wodnych tj. Wisła, Martwa Wisła, Wisła Królewiecka, Szkarpawa i Nogat jest dostępna dla wszystkich rodzajów statków: barki motorowe, holowniki, zestawy holowane lub pchane, statki techniczne (pogłębiarki, szalandy), jednostki patrolowe SAR, Straży Granicznej, Administracji Państwowej, statki pasażerskie o dł. 80 m i zanurzeniu 1,6 m, jachty
żaglowe i motorowe, łodzie wiosłowe oraz kajaki. Pozostałe, ze względu na niewielkie głębokości koryta lub przeszkody na
trasie, wymagające przenoszenia łodzi, są dostępne tylko dla kajaków.

11. Rodzaje żeglugi turystycznej i rekreacyjnej w obszarze projektu
Drogi wodne delty Wisły mają stosunkowo dobre parametry żeglugowe. Łączą one szereg ważnych ośrodków (Gdańsk,
Tczew, Gniew, Malbork, Elbląg), nie są jednak należycie wykorzystane. Nie znajduje to potwierdzenia również w wielkości
ruchu zarówno jednostek żeglugi towarowej, pasażerskiej, jak i turystycznej. Ocenia się, że w skali roku jest to ruch poniżej
1000 małych jednostek turystycznych oraz poniżej 500 jednostek żeglugi pasażerskiej i towarowej.
Turystyczne wykorzystanie szlaków wodnych delty Wisły nadal pozostaje znikome.
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Wynika to zarówno z trudności związanych z dostaniem się na Zalew Wiślany jachtów morskich, jak też – innego rodzaju
– trudności związanych z wypłynięciem na Zalew jachtów śródlądowych z coraz bardziej zatłoczonych Jezior Mazurskich.
Regularne przewozy pasażerskie na Szkarpawie i Nogacie nie odbywają się. Występują sporadycznie, jako rejsy czarterowe. Jedynie w sezonie odbywają się rejsy spacerowe, umożliwiające podziwianie z pokładu jednostki unikalną panoramę
zamku i miasta w Gniewie i Malborku.
Na podstawie danych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynika, że natężenie ruchu jednostek
turystycznych na szlakach wodnych Delty Wisły wykazuje niewielki wzrost.
Praktycznie rzecz biorąc, cały ruch jachtów żaglowych i motorowych przechodzących z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany i Pojezierze Iławskie komasuje się na odcinku rzeki Szkarpawy. Ruch ten był bardzo ożywiony jeszcze w latach 50
– tych i 60- tych, gdy szlakiem przechodziły duże ilości barek, holowników i małych statków żeglugi pasażerskiej.
Obecnie z urządzeń szlaku w 90% korzystają jednostki turystyczne. Ruch jednostek pływających na szlaku Gdańsk – Zalew Wiślany obrazują dane dotyczące przejść jednostek przez śluzę w Gdańskiej Głowie i Przegalinie. Jak wynika z poniższych danych w latach 1996-2001 ruch ten systematycznie wzrastał. Natomiast w okresie 2002 –2006 zarówno na Śluzie
Gdańska Głowa jak i Przegalina zaobserwowano zarówno spadki i jak i wzrosty przejść jednostek na wspomianym szlaku
wodnym. spadek.

Zestawienie ilości jednostek pływających na Wiśle w latach 1996 – 2006
Lata

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Ilość przejść
Śluza Gdańska Głowa

625

235

716

790

800

643

785

702

844

768

Śluza Przegalina

474

398

547

882

842

892

580

771

701

538

(Źródło: RZGW Gdańsk)

Znaczna ilość jednostek przepływających przez rzekę Nogat to jachty turystyczne. Na tym odcinku obserwuje się, że
ilość przepływających przez śluzy jednostek jest zbliżona. Świadczy to o tym, że zdecydowana większość jednostek płynie
przez cały odcinek drogi wodnej, kierując się tym samym na Zalew Wiślany, bądź przez Kanał Jagielloński do Elbląga i na
Pojezierze Iławskie. Począwszy od roku 1997 do roku 2004 ruch jednostek uległ pięciokrotnemu wzrostowi na śluzach
Biała Góra i Szonowo i dwukrotnemu na śluzach Rakowiec i Michałowo. Wyjątkiem jest rok 2004 i 2005, w którym nastąpił wyraźny spadek ruchu jednostek śluzowanych w Białej Górze i Szonowie. Taka sytuacja była związana z wyłączeniem
z eksploatacji obiektów śluzy Biała Góra, na której prowadzono prace remontowe obiektów na stopniach wodnych łącznie
z remontem komór śluz. W następnych latach ruch jednostek na Nogacie uległ wyraźnemu spadkowi.

Zestawienie ilości jednostek pływających na Nogacie w latach 1996 – 2007
Lata

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ilość przejść
Śluza Biała Góra

78

236

106

117

277

443

448

84

-

215

142

Śluza Szonowo

58

237

110

104

295

443

440

71

105

195

136

Śluza Rakowiec

100

248

144

120

163

234

164

218

254

178

121

Śluza Michałowo

93

241

130

131

192

199

235

222

212

163

109

(Źródło: RZGW Gdańsk)
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W wyniku przecięcia Zalewu Wiślanego, w 1945 roku granicą państwową żegluga, w tym i pasażerska na tym akwenie miała niemal wyłącznie charakter lokalny. Po roku 1990 uruchomiono międzynarodową żeglugę pasażerską poprzez
porty w Elblągu, Krynicy Morskiej i Fromborku do Kaliningradu obsługiwaną przez wodoloty. Ponadto Żegluga Gdańska
uruchomiała rejsy wolnocłowe z Elbląga i Fromborka do Swietłego oraz rejsy wodolotem na trasie Elbląg – Krynica Morska
- Frombork – Kaliningrad. Niestety w roku 2006 wstrzymano rejsy międzynarodowe, które do tej pory nie wznowiono.
Rosyjska strona argumentowała nieuregulowanymi kwestami dotyczącymi zasad korzystania z Zalewu Wiślanego. Należy
wspomnieć, że rejsy te cieszyły się popularnością, średnio każdego roku przeważono 7-10 tys. pasażerów.
Podstawowym typem statków obsługujących ruch pasażerski na Zalewie Wiślanym są jednostki zabierające od 60 – 270
pasażerów o L = 30 – 36 m, B = 5,3 do 6,5 m i T = 1,1m. Począwszy od 1990 roku dość dynamicznie zaczęły rosnąc przewozy pasażerskie po Zalewie Wiślanym. Ruch pasażerski w portach Zalewu, łącznie z Elblągiem, osiągnął w 1995r. 112,2 tys.
pasażerów. Wielkość ruchu pasażerskiego na Zalewie Wiślanym do roku 2003 dynamicznie wzrosła, osiągać pułap ponad
170 tys. przewiezionych pasażerów. Począwszy od roku 2004r. głównie na sutek wstrzymania żeglugi międzynarodowej do
Rosji nastąpił wyrażany spadek w przewozach pasażerskich na zalewie (rys.1). W 2006r. obsłużono jedynie 137 tys. pasażerów, z czego 58,2% obsłużył port w Krynicy Morskiej, 35,9% - Frombork, 4,3% - Elbląg, 1,6% - Kąty Rybackie.

Przewozy pasażerskie w portach Zalewu Wiślanego (liczba pasażerów w tys.):
Port

2001

2002

2003

2004

2005

2006

6,9

9,7

9,5

25,3

10,0

5,9

Frombork

81,1

99,0

108,6

72,2

46,1

49,3

Krynica Morska

63,0

66,6

56,0

67,1

73,9

79,9

1,3

2,0

2,7

0,8

2,3

2,2

152,3

177,3

176,8

165,4

132,3

137,3

Elbląg

Kąty Rybackie
Suma

(Źródło: Kapitanat Portu w Elblągu, Żegluga Ostródzko – Elbląska )

Turystyczne wykorzystanie Zalewu Wiśalnego jako akwenu żeglarskiego z każdym rokiem wykazuje powolną tendencję wzrostową. Szacuje się, że większość pływających jednostek żeglarskich na tym akwenie to jednostki zwodowane
w portach Zalewu. Pozostała część to miejscowe jednostki stacjonujące w portach tego akwenu oraz przypływające poprzez system szlaków wodnych Delty Wisły ze śródlądzia.
Według szacunkowych obliczeń pojemności żeglarskiej akwenu Zalewu Wiślanego, kształtuje się ona w granicach 1200
- 1300 jachtów. Ocenia się, że łącznie w portach i przystaniach Zalewu Wiślanego jest około 280 stanowisk dla jachtów.
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W obszarze projektu można wyróżnić następujące rodzaje żeglugi o charakterze pasażerskim, turystycznym, rekreacyjnym:
Żegluga „zbiorowa”
• Żegluga promowa
Przewóz osób, samochodów, autokarów, rowerów - uprawiana regularnie przy zastosowaniu jednostek ładowanych poziomo (wjazd pojazdów) od rufy i od dziobu. W obszarze projektu „Pętli Żuławskiej” przewiduje się uruchomienie połączeń promowych (pasażersko – samochodowych) w obrębie Zalewu Wiślanego. Przewiduje się lokalizacje 4 portów: Elbląg (istniejące, nowo wybudowane stanowisko promowe), Frombork (projektowane), Krynica
Morska (rozbudowa istniejącego nabrzeża pasażerskiego), Kąty Rybackie (projektowane). Planowana sieć połączeń
promowych może być wykorzystywana praktyczne przez cały sezon żeglugowy na Zalewie Wiślanym tj. od 1.04 do
1.12, ze szczególnym wzrostem częstotliwości kursowania w sezonie letnim. Rozwiązanie to będzie miało korzystny wpływ na poprawę dostępu do kąpielisk na Mierzei Wiślanej, gdyż z uwagi na zły stan dróg na Żuławach dojazd
do nich w sezonie letnim jest uciążliwy. Dotyczyć to będzie w szczególności połączeń z Elbląga, z uwagi na to, że
port ten jest dogodnie skomunikowany drogą krajową nr 7 będącą w sezonie letnim głównym szlakiem turystów
udających się z centralnej Polski (głównie z aglomeracji warszawskiej) nad wschodnie wybrzeże polskiego Bałtyku. Połączenia promowe, oprócz waloru poprawy dostępu i ograniczenia ruchu kołowego na drogach o złych parametrach, posiadają także wysoki walor atrakcji turystycznej. Rejs przez Zalew Wiślany będzie można traktować jako
wspaniałe rozpoczęcie urlopu w Krynicy Morskiej, Kątach Rybackich, czy innej miejscowości na Mierzei Wiślanej.
Aby umożliwić korzystanie przez prom z danego portu, należy przygotować odpowiednią infrastrukturę – rampę załadunkową (stałą lub ruchomą), plac postojowy na ilość pojazdów odpowiadającą maksymalnej pojemności promu,
a także zapewnić dojazd i postój pojazdów, niekolidujący z istniejącym układem komunikacyjnym, szczególnie w miejscowościach nadmorskich charakteryzujących się znacznym przeciążeniem w sezonie letnim.
Propozycje tras żeglugowych zaproponowano, biorąc pod uwagę następujące czynniki:
• uwarunkowania nawigacyjne – istniejące tory żeglugowe,
• długość i czas pokonania danej trasy,
• powiązania z układem komunikacyjnym – droga krajowa nr 7, nr 22, drogi wojewódzki nr 501, nr 504,
• możliwości lokalizacyjne w portach,
• istniejąca baza i potencjał atrakcyjności turystycznej.
Po rozpatrzeniu powyższych uwarunkowań możliwe są następujące połączenia promowe:
• Elbląg – Kąty Rybackie (34 km), czas przejścia: 2,5 godz.,
• Elbląg - Krynica Morska (27 km), czas przejścia: 2 godz.,
• Frombork – Krynica Morska (19,5 km), czas przejścia: 1,5 godz.,
• Frombork – Kąty Rybackie (35 km), czas przejścia: 2,5 godz.,
• Trasa krzyżowa np. Elbląg – Kąty Rybackie – Tolkmicko – Krynica Morska – Frombork i z powrotem.
Proponowane połączenia wykorzystują (z uwagi na głębokość akwenu) istniejące tory podejściowe do portów.
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Charakterystyczne promy pasażerskie i pasażersko – samochodowe

(Żródło: www.adler-schiffe.de i www.faktaomfartyg.se)
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Statek „Adler Germania”
(Źródło: www.adler-schiffe.de i www.faktaomfartyg.se)
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Statek „Adler Germania”
(Źródło: www.adler-schiffe.de i www.faktaomfartyg.se)

Statek „Adler Germania”
Rok budowy: 1968
Długość: 50,91 m
Szerokość: 12,60 m
Zanurzenie: 1,75 m
Prędkość maks.: 12,00 w
Moc silnika głównego: 1102 kW
Dopuszczalna liczba pasażerów: 500 osób
Pojemność samochodowa: ok. 27 samochodów osob.
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Statek „Adler Pomerania”
(Źródło: www.adler-schiffe.de i www.faktaomfartyg.se)
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(Źródło: www.faktaomfartyg.se)

Rok budowy: 1979
Długość: 39,28 m
Szerokość: 10,00 m
Zanurzenie: 1,50 m
Prędkość maks.: 9,00 w
Moc silników głównych: 2x285 kW
Dopuszczalna liczba pasażerów: 250 osób
Pojemność samochodowa – ok. 20 samochodów
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M/S INSEL AMRUM.
(Źródło: www.faktaomfartyg.se)

Wybudowany w roku 1970 przez Schiffswerft Oberwinter GmbH, Oberwinter, Niemcy
Wyposażony przez Husumer Schiffswerft GmbH, Husum, Niemcy
Numer stoczniowy: 1294
Długość: 55,50 m
Szerokość: 12,83 m
Zanurzenie: 1,46 m
BRT/DWT: 495/170
Napęd: Cztery silniki MAN
Łączna moc napędu: 1118 kW
Prędkość maks.: 13,2 w
Dopuszczalna liczba pasażerów: 400
Pojemność samochodowa: 48 szt.
Numer IMO: 7935321.
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M/S RUNGHOLT.
(Źródło: www.faktaomfartyg.se)

Wybudowany w roku 1992 przez Husumer Schiffswerft GmbH, Husum, Niemcy.
Numer stoczniowy: 1520
Długość: 67,85 m
Szerokość: 14,80 m
Zanurzenie: 1,95 m
Napęd: dwa silniki MaK
Łączna moc napędu: 1920 kW
Prędkość maks.: 12,5 w
Dopuszczalna liczba pasażerów: 975 osób
Pojemność samochodowa: 55 szt.
Numer IMO: 9038660.
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• Żegluga komunikacji miejskiej
Tramwaj wodny - to mały statek pasażerski służący do przewozu osób (względnie wózków i rowerów) na ustalonych trasach, zawierających wiele przystanków (punktów cumowania), według określonego rozkładu rejsów. Jednostki tego typu
muszą wykazywać się rozwiązaniami technicznymi znacznie upraszczającymi i usprawniającymi czynności cumowania
oraz podchodzenia i odejścia do i od przystani.
Tego typu rozwiązanie, komplementarne z pozostałymi środkami komunikacji miejskiej (autobus, tramwaj, kolej miejska), planowane jest na terenie miasta Gdańska. W obszarze projektu „Pętli Żuławskiej” przewidywane są lokalizacje przystanków tramwajów wodnych w Sobieszowie, Świbnie oraz w pobliżu Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich. Należy rozważyć połączenie tramwajem wodnym Malborka z Elblągiem oraz Gniewu z Tczewem i Świbnem.
Historię organizowania tramwaju wodnego w Polsce omówiono na przykładzie Bydgoskiego i Krakowskiego Tramwaju
Wodnego w etapie I opracowania i powtórzono w znaczącym zakresie poniżej (wg opracowania: „Strategia i koncepcja
sieci przystani rekreacyjnych na wodach śródlądowych Gdańska” – Etap II, Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o., marzec 2007
r.).
Bydgoski Tramwaj Wodny - linia tramwaju wodnego kursująca w okresie od 1 maja do 31 października po Brdzie. Linia
obsługiwana jest przez 1 statek MS Bydgoszcz należący od 1950 roku do Żeglugi Bydgoskiej, a przebudowany i zmodernizowany w 2000 roku.

(Źródło: www.barki.netjan.kei.pl)

Dane techniczne:
• Port macierzysty: Bydgoszcz
• Typ statku: do przewozu osób lub prowadzenia zestawów pchanych
• Długość całkowita: 14,85 m
• Szerokość całkowita: 3,88 m
• Największe zanurzenie: 1,13 m
• Szybkość eksploatacyjna: 10 km/h
• Silnik: typu „Delfin” 165 KM
• Maksymalna liczba pasażerów: 12 osób
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Krakowski Tramwaj Wodny - łodzie wykonane są w tradycyjnej technologii z konserwowanego drewna.

(Źródło: www.tramwajwodny.pl)

Nawiązują one w kształcie i konstrukcji do tradycyjnych łodzi flisackich, a także do późniejszych, pływających w okresie
międzywojennych i po wojnie, łodzi przewożących piasek oraz typowych łodzi rybackich, które jeszcze w XIX wieku stanowiły główne narzędzie pracy mieszkańców terenów nadrzecznych. Ich zapomniana nazwa to baty i mniejsze - baciki.
Dane techniczne:
• długość: 10,7m,
• szerokość: 2,0 m,
• Silniki: czterosuwowe o mocy od 10 do 30 KM.
Każda z łodzi jest wyposażona w standardowe środki bezpieczeństwa: koła i kamizelki ratunkowe.
Koncepcje techniczno-eksploatacyjne tramwaju wodnego
Uwzględniając możliwości żeglugowo – nawigacyjne na wodach śródlądowych Gdańska, oraz proponowane trasy i lokalizację przystani linii tramwajowych zaproponowano poniżej podstawowe parametry techniczno – eksploatacyjne.
Projektowana jednostka tramwaju wodnego powinna nawiązywać swoim wyglądem do jednostek historycznych wykorzystywanych w przeszłości do przewozu osób na wodach śródlądowych Gdańska.
Na terenie Gdańska znajduje się szereg jednostek projektowych i wykonawczych będących w stanie zaprojektować
i wykonać tramwaje wodne dla potrzeb obsługi śródlądowych szlaków turystycznych. Poniżej podano proponowane podstawowe główne parametry, jakie powinna spełniać jednostka pływająca.
Propozycja jednostki na sezon od wiosny do jesieni
Proponowane dane techniczne:
• Typ statku: do przewozu osób dwupokładowy z kajutami i zadaszonym tarasem
• Długość całkowita: 15,0 – 20,0 m
• Szerokość całkowita: 4,0 – 5,0 m
• Największe zanurzenie: 1,10 m
• Szybkość eksploatacyjna: 10 – 15 km/h
• Silnik: typu stacjonarnego 100 – 150 KM
• Maksymalna liczba pasażerów: 20 – 30 osób
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Propozycja jednostki na sezon letni
Proponowane dane techniczne:
• Typ statku: do przewozu osób jednopokładowy z zadaszonym tarasem
• Długość całkowita: 12,0 – 15,0 m
• Szerokość całkowita: 3,5 – 4,0 m
• Największe zanurzenie: 1,00 m
• Szybkość eksploatacyjna: 10 – 20 km/h
• Silnik: typu stacjonarnego, lub zaburtowy 50 – 100 KM
• Maksymalna liczba pasażerów: 15 – 20 osób
• Żegluga wycieczkowa – do kilku godzin
W tego rodzaju żegludze statek musi dysponować toaletą i podstawowym zapleczem gastronomicznym (bufet, napoje). Optymalny czas rejsu – do 2 godzin. Wprowadzenie tego typu żeglugi podniesie znacznie ofertę turystyczną poszczególnych miejscowości (rozpoczęcie i zakończenie rejsu odbywa się w tym samym porcie). W obszarze projektu tego typu
żegluga może być uprawiana w następujących rejonach:
• Zalew Wiślany – rejsy w oparciu o porty: Frombork, Tolkmicko, Krynica Morska, Kąty Rybackie, Elbląg;
• Rzeka Nogat, Malbork – główna atrakcja to panorama zamku krzyżackiego od strony Nogatu, rejsy w oparciu o przystanie w Malborku;
• Wisła w Tczewie – rejsy w kierunku Śluzy Gdańska Głowa oraz w kierunku Gniewa;
• Wisła w rejonie Kwidzyna (Korzeniewo) – rejsy w kierunku Gniewa.
Ponadto możliwa jest organizacja rejsów, gdzie rozpoczęcie i zakończenie odbywa się w różnych portach. Konieczne
jest wówczas zapewnienie transportu powrotnego, zarówno dla grup zorganizowanych, jak i turystów indywidualnych.
Wskazana jest synchronizacja rozkładu rejsów z komunikacją publiczną (PKS, PKP, komunikacja miejska). Szczególne dogodne warunki dla organizacji tego typu żeglugi występują na szlakach:
• Rzeki Szkarpawy i Wisły Królewieckiej, np. w relacjach Gdańska Głowa – Rybina – Sztutowo, lub Gdańska Głowa
(względnie Żuławki) – Rybina – Osłonka
• Wisły na odcinku: Korzeniewo – Gniew – Tczew – Świbno
• Nogatu na odcinku: Biała Góra – Malbork.
Charakterystyczne statki żeglugi pasażerskiej
Trzy scharakteryzowane poniżej typy statków są obecnie eksploatowane na Odrze, Wiśle i Zalewie Wiślanym w żegludze turystycznej bądź wolnocłowej. Jednostki te są popularne również na wschodnioniemieckich drogach wodnych.
Statek typu SP-150
Jest to statek polskiej konstrukcji, przeznaczony do krótkich, najwyżej kilkugodzinnych wycieczek. Łącznie w latach
1958-64 wybudowano 22 takie jednostki, z których 16 jest wciąż eksploatowanych. Statek cechuje się małym zanurzeniem
i wymiarami, ale przez to również małą dopuszczalną liczbą pasażerów, brakiem instalacji elektrycznej 220 V oraz zaplecza
gastronomicznego (kuchni). Ze względu na stosunkowo dużą wysokość, niektóre statki tego typu mają obniżoną nadbudówkę. Statki tego typu mogą uprawiać żeglugę po wszystkich klasyfikowanych drogach wodnych na obszarze projektu,
a także na Wiśle Królewieckiej, oraz ujściowych odcinkach Pasłęki i Tugi – Wielkiej Świętej.
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Fot. 1 Statek typu SP-150 „Joanna”
(M.Czasnojć)

Długość – 30,20 m
Szerokość – 6,07 m
Zanurzenie – 0,80 m
Wysokość ponad lustro wody (Airdraft) – 4,30 m
Moc maszyn – 150 KM
Dopuszczalna liczba pasażerów: ok. 200 osób
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Statek typu Mecklemburg
Jest to jednostka konstrukcji NRD, przeznaczona do odbywania krótkich, najwyżej jednodniowych wycieczek. Jednostki tego typu były do niedawna użytkowane, jako statki wolnocłowe na trasie Szczecin – Mescherin (Garz). Statek ten cechuje się relatywnie dużym zanurzeniem, ale jego wielkość, pojemność oraz możliwość instalacji zaplecza gastronomicznego
o wysokim standardzie czynią go wartym rozważenia w wypadku niektórych relacji, zwłaszcza na głównym nurcie Wisły.
Statki tego typu mogą uprawiać żeglugę po wszystkich klasyfikowanych drogach wodnych na obszarze projektu, a także
na Wiśle Królewieckiej.

Fot. 2 Statek „Mecklemburg”
(M.Czasnojć)

Długość – 52,59 m
Szerokość – 8,08 m
Zanurzenie – 1,2 m
Wysokość ponad lustro wody (Airdraft) – 3.87 m
Moc maszyn – 550 KM
Dopuszczalna liczba pasażerów – 440
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Statek typu SP-150 podczas przejścia przez budowany most zwodzony w Drewnicy na szlaku Szkarpawy
(Źródło: www.zegluga.apisvideo.pl)

Statek typu SP-150 podczas przejścia przez śluzę w Białej Górze
(Źródło: www.zegluga.apisvideo.pl)
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Statek typu SP-150 podczas rejsu na Zalewie Wiślanym
(Źródło: www.zegluga.apisvideo.pl)

MS Generał Kutrzeba
Firma MATIK w 2005 roku oddała do użytku nowy statek aluminiowy, całkowicie wyprodukowany i zaprojektowany
w Polsce. Dostosowano go do warunków nawigacyjnych obecnie panujących na śródlądowych drogach wodnych w Polsce (zanurzenie 45 cm). Jest dość szybki i pojemny, zabiera do 110 osób. W 2006 roku prototyp pływał w Malborku. Nowy
typ to: BO 1450 - nosi nazwę “MS Generał Kutrzeba”.
MATIK (Menadżerska Agencja Technologii i Konstrukcji) to firma, która powstała w 2003 roku i zajmuje się budową statków i pływających konstrukcji aluminiowych. Jest głównym dealerem amerykańskiej firmy Michigan Wheels, amerykańskiego producenta śrub do łodzi i statków, firmy z ponad stuletnią tradycją, ale - jak zapewnia przedstawiciel - o zupełnie
nowoczesnych cenach.
Kadłuby są oczywiście aluminiowe, napęd stanowi silnik 1 lub 2 x Volvo-Penta (zalecane min. 220 KM mocy). Koszt
statku zależy od stopnia wyposażenia, obecnie (styczeń 2007) dwie jednostki są w trakcie budowy (kadłuby po próbach
szczelności).
Dane statków: L:14,50/15,60; B: 4,80; Hmax: 3,53; D: 0,45; napęd zalecany: przekładnia „Z” DP, prędkość ekonomiczna
(ok. 8 l/h): 9 węzłów.; prędkość maksymalna (2 x 160 KM): 18 węzłów (ślizg, raczej na śródlądzie). Ilość pasażerów: 110
(w tym 36-52 siedzących w salonie, 24 siedzące na pokładzie słonecznym, reszta stojące).
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MS Generał Kutrzeba
(Źródło: www.zegluga.apisvideo.pl)

• Rejsy całodniowe/konferencyjne
W tego rodzaju żegludze statek powinien dysponować wszelkimi parametrami charakterystycznymi dla żeglugi pasażerskiej j.w. z pełnym zapleczem gastronomicznym, instalacją elektryczną 230 V o odpowiedniej mocy, klimatyzacją itp.
• Rejsy wielodniowe
Dla uprawiania tego typu żeglugi wymagane są statki z pełnym zapleczem hotelowo-gastronomicznym.
Charakterystyczne statki żeglugi pasażerskie wielodniowej
Tabela. Parametry floty pasażerskiej.
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W ostatnich czasach nastąpił rozwój statków pasażerskich pierwszej grupy. Są to jednostki przystosowane do żeglugi
po Renie, Dunaju, drogach wodnych Rosji i Ukrainy. Są to jednostki długości ok. 100-110m, o 3 lub 4 pokładach, z luksusowo wyposażonymi kabinami. Zanurzenie nie przekracza 1,5 m. Szerokość, jeśli jest to statek przeznaczony do żeglugi
na Renie, wynosi maksymalnie 11,4 m. Dla statków eksploatowanych na Dunaju i drogach wodnych Europy Wschodniej,
szerokość jest większa. Pasażerowie do swojej dyspozycji mają restauracje, bary, sale kinowe, baseny, mini golf itp. W tabeli
podano podstawowe parametry tych statków [107]. Moc silników umożliwia osiąganie prędkości powyżej 20 km/h.
Statek typu „Frederic Chopin”
Jest to statek-hotel o bardzo wysokim standardzie, odpowiadającym hotelom 5-cio gwiazdkowym, przeznaczony do
odbywania długich, kilkudniowych rejsów turystycznych. Jego konstrukcja dostosowana jest specjalnie do parametrów
dróg wodnych o trudnych warunkach nawigacyjnych, takich jak Odra swobodnie płynąca, czy Wisła. Dotychczas wybudowano trzy statki tego typu. W przypadku większych przystani proponuje się wykorzystanie statków tego typu, jako
charakterystycznych statków maksymalnych z uwagi na dostępność akwenów wchodzących w zakres projektu. W wyniku
dokonanej przeróbki wrót przeciwpowodziowych śluzy Gdańska Głowa obecnie jest to największa jednostka, jaka może
wpłynąć na Zalew Wiślany od strony Gdańska, bez konieczności przekraczania Cieśniny Piławskiej. Statki tego typu nie
mogą jednak uprawiać żeglugi na Nogacie z uwagi na zbyt małe gabaryty śluz w Białej Górze i Michałowie.

Statek typu Frederic Chopin
Źródło: Materiały promocyjne stoczni SET-Werften

Długość: 83,00 m
Szerokość: 9,50 m
Wysokość ponad lustro wody (Airdraft): 3,00 m
Liczba pasażerów: 80
Zanurzenie 1,05 m
Moc maszyn: 3x350 kW

Statek pasażerski „Victor Hugo”
Źródło: Materiały promocyjne stoczni SET-Werften
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Wielozadaniowy statek śródlądowy
Projekt Eureka – Incowatrans
Instytut Morski w Gdańsku jest jednym z partnerów realizujących europejski projekt INCOWATRANS pn. „Nowa generacja przyjaznych środowiskowo statków śródlądowych i przybrzeżnych dla polskiego systemu dróg wodnych relacji
wschód-zachód”.
Projekt jest realizowany od 2003 roku przez międzynarodowy zespół wykonawców, a jego głównym koordynatorem
jest prof. dr hab. inż. Krzysztof Rosochowicz z Politechniki Gdańskiej, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.
Celem badań projektu INCOWATRANS jest przygotowanie podbudowy techniczno-ekonomicznej pod rewitalizację
śródlądowych dróg wodnych Polski i włączenie ich do europejskiego systemu transportowego oraz opracowanie wstępnych projektów statków pasażerskich i towarowych nowej generacji dla żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej o zanurzeniu
do 1 m, opartych na najnowszych, czystych ekologicznie technologiach. Badania obejmują swym zakresem także ważniejsze aspekty projektowe utworzenia baz i przystani turystycznych oraz towarowych terminali przeładunkowych.
Obecnie Polska stanowi tzw. “wąskie gardło” w połączeniu rozbudowanego systemu zachodnioeuropejskich śródlądowych szlaków wodnych z istniejącym systemem wschodnioeuropejskim. System wodnego transportu śródlądowego
na terytorium Polski, uległ znaczącej i miejscami całkowitej degradacji. Drogi wodne, po których poruszały się liczne barki
motorowe, zestawy holownicze i pchane oraz statki żeglugi pasażerskiej, a także różne jednostki rekreacyjne i sportowe
obecnie praktycznie nie istnieją jako szlaki, a do żeglugi nadają się jedynie na niektórych odcinkach. W tym samym czasie
silnie rozbudowuje się system dróg wodnych śródlądowych na zachód od Odry (ostatnio w obrębie dawnego terytorium
NRD), na których pływają śródlądowe statki towarowe i pasażerskie nowej generacji.
Pozostawiając problem likwidacji “wąskiego gardła” przyszłym uregulowaniom krajowym i europejskim, można jednak podjąć próby uruchomienia żeglugi na trasie pomiędzy Odrzańską Drogą Wodną (Berlin) a Wisłą i dalej do Gdańska,
Elbląga oraz Kaliningradu. Przy stosunkowo niewielkich pracach regulacyjnych i przystosowaniu floty rzecznej do stanu
tych dróg wodnych możliwy będzie rozwój żeglugi, który doprowadzi do gospodarczej aktywizacji regionów wzdłuż szlaku, umożliwiając znaczącą rozbudowę funkcji turystycznych, a docelowo umożliwi ekologiczne odciążenie przestarzałego
i niesprawnego systemu drogowego.
Rozwiązaniu tego problemu służyć ma właśnie projekt INCOWATRANS realizowany w ramach Międzynarodowej Inicjatywy EUREKA, który wpisuje się zarówno w różne wcześniejsze, jak i rozwijane ostatnio inicjatywy projektowe zainteresowanych środowisk naukowych, technicznych i gospodarczych.
Badania prowadzone w ramach projektu przez Instytut Morski w Gdańsku mają na celu określenie warunków i możliwości włączenia dróg wodnych śródlądowych w Polsce północnej do europejskiego systemu transportowego. Zadania badawcze obejmują ocenę stanu polskich dróg wodnych, warunki i prognozy rozwoju żeglugi śródlądowej w Polsce
północnej, szanse powstania nowoczesnej floty żeglugi śródlądowej oraz kierunki rozwoju infrastruktury śródlądowych
i przybrzeżnych szlaków wodnych. W badaniach uwzględniono też możliwości i sposoby pobudzenia lokalnej działalności
małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie obsługi ruchu transportowego i pasażerskiego na drogach wodnych Polski
północnej oraz uwarunkowania ekologiczne rozwoju żeglugi.
Realizując zadania badawcze, Instytut Morski zorganizował w maju 2005 roku w Elblągu konferencję pn. “Rozwój żeglugi śródlądowej, jako czynnik aktywizacji regionalnej”, na której przedstawiono m.in. przesłanki rozwoju żeglugi śródlądowej w Europie i w Polsce, prognozę przewozów żeglugą śródlądową w relacji W-Z oraz perspektywy rozwoju floty
żeglugi śródlądowej i stoczni rzecznych wraz z ich wpływem na środowisko naturalne. Materiały z konferencji są dostępne
w Zakładzie Wydawnictw Naukowych Instytutu Morskiego w Gdańsku.
W czerwcu 2006 roku Instytut Morski w Gdańsku zorganizował w Bydgoszczy seminarium nt. “Ochrona środowiska
w budowie i eksploatacji statków na drogach wodnych śródlądowych i przybrzeżnych”.
Seminarium miało na celu przedstawienie problematyki ochrony środowiska w procesie budowy, remontów i eksploatacji statków żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej oraz w portach rzecznych.
W ramach projektu badawczego EUREKA, w Katedrze Teorii i Projektowania Okrętów, Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, wykonano projekt kształtu kadłuba statku pasażerskiego, turystyczno – hotelowego,
przeznaczonego do eksploatacji na wodach śródlądowych w warunkach pływania na wodzie głębokiej, płytkiej oraz
kanale. Statek ten to zestaw składający się z pchacza, autonomicznego statku z własnym napędem i barki wyposażonej
w aktywne urządzenia sterujące. Projekt obejmuje dwie wersje kształtu kadłuba pchacza, różniące się rozwiązaniem części
rufowej oraz dwie wersje barki o odmiennej konfiguracji kształtu części dziobowej.
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Oznaczenia:
LC – Długość całkowita
L – Długość między pionami
B – Szerokość
H – Wysokość do pokładu
T – Zanurzenie
Źródło: Materiały projektu Eureka – Incowatrans

Warianty funkcjonalne statków:
• Eureka I – rekreacyjno-wycieczkowy statek pasażerski przeznaczony do 1 lub 2 tygodniowych turnusów;
• Eureka II – sanatoryjno-wycieczkowy statek pasażerski przeznaczony do 1 lub 2 tygodniowych turnusów;
• 14 kabin klasy „Standard” (15 m2) dla 28 pasażerów;
• 6 kabin klasy „Classic” (18 m2) dla 24 pasażerów;
• 2 kabiny klasy „Luxe” (34 m2) dla 4 pasażerów;
• 2 kabiny klasy „Disable” (17 m2) dla 4 pasażerów;
• 16 kabin klasy „Crew” (10 m2) dla 26 czł. załogi;
Pomieszczenia sanatoryjne 58 m2 (pchacz) 145 m2 (barka).
Siłownia z układem:
• Spalinowo-hydraulicznym napędzającym;
• 2 śruby w obrotowych dyszach Korta (elektryczny);
• 2 silniki Iveco 2x220 kW 2000 obr/min;
• Generator elektr. Iveco 160 kW 2000 obr/min;
• 2 pompy hydrauliczne Rexroth;
• 2 silniki hydrauliczne Rexroth;
• Generatory elektr. Leroy 2x40 kW.
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Statek typu „Eureka”
Żródło: Politechnika Gdańska

Statek typu „Eureka”
Żródło: Politechnika Gdańska
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Żegluga indywidualna
• Żegluga jachtowa – morskie i śródlądowe jachty żaglowe
Obszar projektu dostępny jest, z uwagi na uwarunkowania nawigacyjne śródlądowych dróg wodnych oraz Zalewu
Wiślanego, dla jednostek (jachtów – statków żaglowych) o następujących maksymalnych parametrach:
• Długość całkowita – 10 m
• Szerokość – 3,2 m
• Zanurzenie – 1,6 m (Zalew Wiślany – do 1,75 m na torach wodnych).
Ponadto przystań Narodowego Centrum Żeglarstwa w Górkach Zachodnich jest dostępna bezpośrednio z akwenu
Zatoki Gdańskiej dla jednostek o wymiarach maksymalnych:
• Długość całkowita – 14 m
• Szerokość – 4,2 m
• Zanurzenie – 2,4 m.
Z uwagi na ukształtowanie sieci dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego ruch jachtów żaglowych pomiędzy poszczególnymi akwenami determinują następujące uwarunkowania:
• Głębokość szlaku Martwej Wisły ograniczająca dostęp największych jachtów morskich, jakie mogą zawijać do Gdańska;
• Znaczne spłycenie, liczne mielizny i sieci rybackie w Przekopie Wisły uniemożliwiające bezpośrednie wyjście z obszaru projektu na Zatokę Gdańską;
• Administracyjne bariery żeglugi na Zalewie Wiślanym, związane z czasowym zakazem żeglugi na rosyjskiej części
Zalewu dla jednostek pod polską banderą, oraz całkowity zakaz żeglugi dla jednostek bander trzecich, co poważnie
utrudnia dostęp dla jachtów morskich przez Cieśninę Piławską;
• Ograniczenia wysokościowe komory śluzy w Przegalinie, konieczność budowy mostu zwodzonego, aby umożliwić
dostęp z obszaru Gdańska i Zatoki Gdańskiej do obszaru Zalewu Wiślanego bez konieczności składania masztów;
• Utrudnienia w żegludze na Wiśle swobodnie płynącej z uwagi na liczne spłycenia oraz silny prąd rzeki.
• Żegluga jachtowa – morskie i śródlądowe jachty motorowe
Obszar projektu dostępny jest, z uwagi na uwarunkowania nawigacyjne dróg wodnych oraz Zalewu Wiślanego, dla
jednostek (jachtów motorowych) o następujących maksymalnych parametrach:
• Długość całkowita – 14 m
• Szerokość – 3,8 m
• Zanurzenie – 1,6 m (Zalew Wiślany – do 1,75 m na torach wodnych).

• Barki turystyczne
Barging – forma turystyki polegająca na podróżowaniu po kanałach śródlądowych i uregulowanych odcinkach rzek za
pomocą barki mieszkalnej z własnym napędem.
Termin barging jest utworzony od barki (ang. barge), podobnie jak yachting od jachtu. Polski odpowiednik tego terminu – barkowanie – nie jest jeszcze spopularyzowany.
Barging jest szczególnie popularny na zachodzie Europy, gdzie istnieje dobrze rozwinięta sieć kanałów śródlądowych,
a kanały te są świetnie utrzymane i posiadają bogatą infrastrukturę – przystosowaną także dla turystów barkujących. Ponadto, na południu Europy z kanałów tych można korzystać przez cały rok. Dodatkowym atutem jest fakt, iż system wszystkich kanałów zachodniej Europy stanowi całość, a wiele tras można pokonywać w pętli.
Do uprawiania bargingu nie trzeba specjalnych uprawnień ani własnej jednostki pływającej. Całe przeszkolenie na
“kapitana” trwa podczas wynajmowania jednostki. Jest to forma turystyki polegająca na wynajęciu samego sprzętu, bez
personelu obsługującego go w trakcie podróży. Dostępne w czarterach barki z wyższej półki, można określić jako wille
na wodzie. Posiadają m.in. ciepłą wodę i pełne węzły sanitarne. Barging jest formą turystyki dla grup od trzech-czterech,
do maksymalnie dziesięciu osób. Dodatkowymi atutami są: możliwość wysiadania na brzeg w niemal dowolnym miejscu,
wiele miejsc do postoju, możliwość przewożenia rowerów (a więc i dokonywania wypraw w głąb lądu), możliwość opalania
się na jednostce.
Jedną z największych zalet jest fakt, iż jest to wyjątkowo mało męczący sposób podróżowania i wymagający minimum
nakładów czasu i pracy do jego uprawiania. Praktycznie jedna osoba może zajmować się jednostką podczas jej ruchu,
gdy reszta śpi lub wypoczywa, a poza prowadzeniem jednostki wykonuje się bardzo mało innych czynności związanych
z obsługą jednostki. Uprawiać ten rodzaj turystyki mogą praktycznie wszystkie osoby, także starsze lub niepełnosprawne.
Podróżowanie jest bezpieczne, są to prędkości rzędu 10 km na godzinę. Taki typ turystyki wodnej znacząco odbiega od
pływania na jachtach żaglowych, gdzie praktycznie cała załoga jest zaangażowana w obsługę jednostki, na której się znajduje. Nie ma również, w odróżnieniu od żeglowania, potrzeby noszenia kamizelek ratunkowych.
Trasy wiodą przez całe Niemcy, Holandię, Belgię i Francję aż po Pireneje. Kanałami jest usiana również cała Anglia
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i Szkocja, a uprawiać tę turystykę można nawet na północy Irlandii. W państwach tych żyją nawet całe rodziny mieszkające
od wieków właśnie na wodzie. Organizują one własne zloty, czy nawet wielkie karawany statków, gdy same wybierają się
na wakacje, co jest także dodatkową atrakcją barkujących turystów. W Paryżu marina dla turystów znajduje się w samym
centrum miasta przy placu Bastylii, a wodą można się wybrać nawet szlakiem zamków nad Loarą. Przeważająca większość
kanałów we wszystkich państwach zachodniej Europy powstała już dawno, często nawet kilkaset lat temu. Na przykład
Kanał Południowy na południu Francji, łączący Morze Śródziemne i Atlantyk, powstał w XVII wieku (jego trasa wiedzie m.in.
akweduktami oraz 160-metrowym tunelem). Tak więc barkujący turyści przemierzają tereny historyczne, podziwiając nie
tylko zabytki budownictwa wodnego, ale także mijając wiele średniowiecznych miast w ich bezpośredniej bliskości lub
wręcz przepływając przez nie. Wiadomo bowiem, że miasta zawsze rozwijały się od rzeki w głąb lądu, tak więc ich najstarsze części są zawsze dosłownie przy barkujących turystach.
W Polsce (jedynie dla obywateli polskich!) uprawianie bargingu jest obecnie praktycznie niemożliwe z powodu przepisów dotyczących motorowej żeglugi śródlądowej (wymóg posiadania patentu sternika motorowodnego).

Długość (w metrach)10.20 S
Szerokość (w metrach)3.55
Moc silnika (w KM)50

Długość (w metrach)9.30
Szerokość (w metrach)3.10
Moc silnika (w KM)37

Długość (w metrach) 15.00
Szerokość (w metrach) 3.85
Moc silnika (w KM) 50
(Źródło: www.barki.pl)
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• Turystyka kajakowo/łodziowa
Do tej kategorii należą szlaki o głębokości mniejszej niż 0,5 m oraz szlaki, na których występują przeszkody zmuszające
do przenoszenia łodzi lądem na krótkich odcinkach.
Dotyczy to górnych odcinków Motławy, Świętej oraz Wierzycy, Liwy, Linawy i Kanału Panieńskiego. Szlaki te dostępne
są dla lekkich kajaków i łodzi wiosłowych.
Pozostałe, klasyfikowane drogi wodne są także dostępne dla rekreacyjnego kajakarstwa. Należy pamiętać, że na dużych
akwenach, a w szczególności na Wiśle swobodnie płynącej występują niebezpieczne zjawiska związane z falowaniem, silnym prądem, a także przeszkodami nurtowymi.
Na terenie większych miast (np. Tczew, Malbork, Elbląg) możliwa jest lokalizacja baz wioślarskich, jako zaplecza klubów
sportowych.
Do tej kategorii turystyczno – rekreacyjnego należy zaliczyć łodzie wędkarskie. Tego typu formy aktywności wiążą się
szczególnie z rejonem Zalewu Wiślanego, a także akwenów wód stojących lub wolnopłynących (np. Nogat czy Szkarpawa).
Łodzie wędkarskie mogą być o napędzie wiosłowym lub motorowym (spalinowym bądź elektrycznym). Bazy łodzi wędkarskich powinny być wyposażone w zaplecze hangarowe, oraz niezbędne zaplecze serwisowe umożliwiające slipowanie
jednostek, drobne naprawy, uzupełnianie paliwa itp.

12. Analiza uwarunkowań hydrologicznych i nawigacyjnych

Nr zadania
1.1
(1)

2.1
(2)

Nazwa zadania

Uwarunkowania hydrologiczne i nawigacyjne

Miasto Braniewo
Inwestycja zlokalizowana w obrębie starego miasta, bezpośrednio na lewym brzegu rz.
Pasłęki (km 201), przed kładką dla pieszych. Rzeka Pasłęka do Braniewa stanowiła przed
II wojną światową drogę wodną wykorzystywaną do transportu towarów statkami o
wyporności do 200 t. Średni przepływ przy ujściu wynosi 15 m3/s. Umożliwia to uprawianie żeglugi małych jednostek. Obecnie pomimo znacznego przekształcenia dawnego
szlaku żeglugowego poprzez procesy przyrodnicze, brak pogłębiania i utrzymania szlaku
możliwe jest przystosowanie rzeki dla potrzeb żeglugi turystycznej (jachty motorowe,
także morskie, jachty żaglowo – motorowe, łodzie wędkarskie, kajaki). Po przystosowaniu
(budowa mostu zwodzonego w porcie Nowa Pasłęka, uruchomienie istniejącego mostu
zwodzonego w Nowej Pasłęce, usunięcie powalonych drzew oraz innych przeszkód w
nurcie) możliwa będzie żegluga jednostek o parametrach określonych dla dróg wodnych
klasy Ia. Rzeka Pasłęka na tym odcinku posiada stabilny reżim hydrologiczny, nie powoduje poważniejszych zagrożeń powodziowych, nie licząc drobnych lokalnych podtopień w
okresie wczesnowiosennym. Zarówno prąd rzeki oraz zjawiska lodowe, nie będą powodować konieczności demontażu urządzeń wodnych na okres zimy.
Gmina Braniewo
Budowa przystani Inwestycja zlokalizowana w dwóch miejscach:
jachtowej wraz
• port morski Nowa Pasłęka – morskie wody wewnętrzne (administracja Urzędu
z infrastrukturą
Morskiego w Gdyni), wyjście z portu na Zalew Wiślany, połączenie z drogą wodną
towarzyszącą w
Pasłęki wymagać będzie budowy mostu zwodzonego w miejscu mostu stałego
Nowej Pasłęce
w ciągu drogi lokalnej do zabudowań mieszkalnych i terenów rolnych. Wejście do
portu dla jednostek o zanurzeniu do 1,4 m. Podejście na głównym torze wodnym
od boi „PAS” (0,5 mili od granicy, obok kotwiczy kuter straży granicznej) kursem
134°, między dwiema parami boi. Zjawiska lodowe nie powodować będą konieczności demontażu urządzeń wodnych na okres zimowy.
• Nowa Pasłęka – wieś, nieopodal bazy rybackiej, poniżej mostu Baileya. Dostęp od
strony Zalewu Wiślanego dla jednostek o zanurzeniu do 1 m. Dostęp w kierunku
miasta Braniewa wymagać będzie ponownego uruchomienia przęsła podnoszonego mostu Baileya. Uwarunkowania hydrologiczne zbliżone do panujących w
mieście Braniewie. Z uwagi na oddziaływanie Zalewu Wiślanego w zakresie zjawisk lodowych (przemieszczanie się pól lodowych), a także spływ kry nie wskazana jest budowa urządzeń wodnych prostopadłych do nurtu rzeki, w szczególności
pomostów pływających.
Budowa przystani żeglarskiej w
Braniewie

53

„Pętla Żuławska” – Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Koncepcja programowo – przestrzenna. Część ogólna.

3.1
(3)

Budowa stanicy wodnej nad
Martwą Wisłą w
miejscowości
Błotnik

3.2
(4)

Budowa szlaku
pieszo – rowerowego Błotnik – Cedry Małe – Cedry
Wielkie łączącego
stanicę wodną ze
Szlakiem Mennonitów

4.1
(5)

Modernizacja infrastruktury portu
żeglarskiego HOW
„Bryza” w Elblągu
Modernizacja
infrastruktury portu żeglarskiego
Jachtklub „Elbląg”
w Elblągu

Gmina Cedry Wielkie
Inwestycja zlokalizowana na „zamknięciu” (w wyniku budowy Przekopu Wisły w 1895 r.)
Martwej Wisły, w miejscu nieużytkowanej przystani dalbowej nieczynnego i zrekultywowanego obecnie składowiska popiołów EC Gdańsk. Martwa Wisła stanowi drogę wodną
klasy IV. Amplituda wahań średnich rocznych stanów wody w okresie wieloletnim jest
nieznaczna, wynosi około 0,2 m. Rozpiętość wieloletnich skrajnych miesięcznych stanów
wód jest znacząca i przekracza 0,7 m. Charakterystyczny jest sezonowy układ poziomu
wody Zatoki Gdańskiej. Można wyróżnić 2 fazy układu poziomów: obniżony poziom od
lutego do czerwca i wyższy od średniego poziomu od lipca do grudnia. Obserwuje się
również spiętrzenia sztormowe wód. Spiętrzenia sztormowe występują w ciągu roku
nierównomiernie. Maksymalna ilość spiętrzeń występuje w okresie od września do lutego,
z największym nasileniem od października do stycznia. Zjawiska lodowe nie powodować
będą konieczności demontażu urządzeń wodnych na okres zimy.
-

Miasto Elbląg

4.2
(6)

-

Port Elbląg jest największym polskim portem Zalewu Wiślanego. Położony jest nad rzeką
Elbląg, w odległości 6 km od jej ujścia do Zalewu Wiślanego (54° 10’5” N oraz 19°23’S”).
Zalew Wiślany łączy się z Zatoką Gdańską drogą śródlądową rzeką Szkarpawą oraz przez
Cieśninę Piławską w pobliżu Bałtijska.
W Elblągu bierze także swój początek Kanał Elbląski (129,8 km), unikatowy w świecie zabytek techniki, będący atrakcją turystyczną.
Port Elbląg jest portem regionalnym obsługującym zalewową i bałtycką żeglugę przybrzeżną towarową i pasażersko - turystyczną. Rocznie przewozi się w Elblągu ponad 25 tys.
pasażerów w tym ok. 7 tys. w relacji Elbląg-Kaliningrad.
Powierzchnia ogółem - 470 ha
Długość - 4,5 km
Długość nabrzeży portowych - 2,5 km (w tym 0,3 km pasażersk.)
Głębokość toru wodnego - 2,5m w warunkach ekstremalnych 1,8 m
Inwestycja zlokalizowana jest w istniejącym basenie portowym Jachtklubu Elbląg, w granicach administracyjnych portu morskiego Elbląg. Dostęp od strony Zalewu Wiślanego za
pośrednictwem rzeki Elbląg. Głębokość toru wodnego - 2,5m w warunkach ekstremalnych
1,8 m. W porcie występują wahania stanu wód sięgające amplitudy 1,4 m, w zależności od
sytuacji meteorologicznej (cofki wód Zalewu Wiślanego). Teren inwestycji położony jest
na obszarze zagrożenia powodziowego. Konieczność zastosowania rozwiązań systemu
wałów przeciwpowodziowych rzędnej korony +1,85 m Kr. Lokalizacja inwestycji pozwala
także na dostęp do systemu Kanału Elbląskiego i Jezior Warmińskich (droga wodna klasy
Ia), a także za pośrednictwem Kanału Jagiellońskiego do systemu dróg wodnych Delty
Wisły (Nogat i Szkarpawa – drogi wodne klasy II).
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Miasto i Gmina Frombork
Modernizacja por- Inwestycja zlokalizowana w obszarze nieukończonego basenu żeglarskiego, bezpośrednio
tu żeglarskiego we na akwenie Zalewu Wiślanego. Z uwagi na znaczne spłycenie tej części akwenu realizacja
Fromborku
inwestycji wymagać będzie wykonania prac czerpalnych zarówno w obrębie samego
basenu, jak również budowy toru podejściowego. Dostępność żeglugowa dla jednostek
o zanurzeniu do 1,6 m. Z uwagi na istniejący falochron osłaniający basen od zachodu i
północy falowanie akwenu nie będzie wpływać niekorzystnie na postój jednostek, a także
zjawiska lodowe nie powodować będą konieczności demontażu urządzeń wodnych na
okres zimy. Bezpośrednio do portu przylega akwen Zalewu Wiślanego. Jest to zbiornik
wodny posiadający status wód morskich, przez który przechodzi granica państwa, dzieląca go na część polską i rosyjską. Po stronie polskiej podzielony jest wojewódzką granicą
administracyjną (województwo pomorskie oraz województwo warmińsko – mazurskie)
oraz granicami administracyjnymi sześciu gmin. Powierzchnia całego akwenu wynosi 838
km2, w części polskiej znajduje się 328 km2, czyli około 40% całkowitej powierzchni. Jest
to rozległy zbiornik o długości około 100 km (w tym w części polskiej ok. 40 km) i średniej
szerokości wynoszącej około 9 km. Jest akwenem płytkim, przeciętna jego głębokość
wynosi 2,7 m. Przy tak małych głębokościach, dla żeglugi wytyczono trasy, a częściowo
pogłębiono tory wodne. Podstawowa trasa prowadzi wzdłuż Zalewu, od granicy państwa do ujścia Szkarpawy. Ma ona szerokość 120 m, a głębokości na niej wynoszą: 4,6 m
przy granicy, 3,0 m przy pławie „FRO”, 2,5 m przy pławie „TOL” i stawie „Elbląg”, 2,0 m przy
stawie „Gdańsk”, i 2,9 m przy ujściu Szkarpawy. Na ostatnim odcinku tor jest zamulony i ma
mniejsze głębokości. Od trasy podstawowej prowadzą trasy podejściowe (częściowo przez
pogłębione tory wodne) do poszczególnych portów. Tory podejściowe od toru głównego
do poszczególnych portów maja głębokości zmienne od 3,5 m do 1,8 m. Stan wody Zalewu Wiślanego jest zmienny i zależy głównie od kierunków i prędkości wiatrów.
Miasto i Gmina Gniew
Wiślana przystań Rzeka Wisła na całym odcinku „Pętli Żuławskiej”, od Korzeniewa do km 941 jest oficjalną
żeglugi turystycz- drogą wodną klasy II, szlakiem utrzymywanym i monitorowanym przez RZGW Gdańsk. Do
nej oraz promena- Gdańskiej Głowy odcinek rzeki stanowi zarazem część międzynarodowej drogi wodnej
da w Gniewie
E-70. Nie jest to jednak łatwy szlak do żeglowania. Wody Wisły często wzbierają powodując
Marina łodzi
powodzie.
turystycznych i
Dolina Dolnej Wisły rozciąga się na długości około 120 km – od Bydgoszczy po Gniew,
sportowych przy rozcinając wysoczyzny morenowe Pojezierza Wschodniopomorskiego i dzieląc je w tym
Wzgórzu Zamko- rejonie na mezoregiony Pojezierza Starogardzkiego – po zachodniej i Pojezierza Iławskiewym w Gniewie go – po wschodniej stronie doliny Wisły. Składa się ona z trzech mezoregionów – Doliny
Wiślana przystań Fordońskiej i Kotliny Grudziądzkiej (położone generalnie w woj. kujawsko-pomorskim)
żeglugi turystycz- oraz Doliny Kwidzyńskiej. Szerokość Doliny Dolnej Wisły wynosi od 5 do 8 km, a jej zbocza,
nej w Widlicach
o stosunkowo silnym nachyleniu, osiągają wysokość względną 50 – 60 metrów. Dno doliny
wyściełają aluwia i utwory mułowo-torfowe, znajdujące swą kontynuację na obszarze delty Żuław Wiślanych, których umowna granica z doliną Wisły znajduje się w rejonie rozwidlenia Wisły i Nogatu. Równinne dno doliny pocięte jest gęstą siecią rowów melioracyjnych,
służących utrzymaniu poziomu wód gruntowych, umożliwiającego gospodarkę rolną
na położonych w dolinie polach i użytkach zielonych. Bezpośrednie sąsiedztwo koryta
Wisły, na obszarze tzw. terasy zalewowej, ograniczone jest wałem przeciwpowodziowym,
a pozostała część doliny podlega użytkowaniu rolniczemu. W obrębie terasy zalewowej
występują resztki naturalnych lasów łęgowych z olszą czarną. Dominują tu jednak krzewiaste zbiorowiska wierzbowe. Wschodnie zbocza doliny – z wyjątkiem rejonu Kwidzyna
– są przeważnie zalesione, natomiast zbocza wschodnie zalesione są tylko fragmentarycznie i w znacznej części pokryte roślinnością łąkowo-stepową – z ciekawymi florystycznie
zbiorowiskami muraw kserotermicznych. Środowisko przyrodnicze Doliny Dolnej Wisły
jest generalnie silnie przekształcone antropogenicznie w wyniku intensywnych działań
melioracyjnych oraz przeciwpowodziowych i ma fizjonomię krajobrazu przyrodniczokulturowego. Mimo to dolina uznawana jest za ważny krajowy korytarz ekologiczny, o
istotnym znaczeniu dla zachowania przestrzennej struktury ekologicznej i funkcjonalnej
środowiska.
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Przystań kajakowa Rzeka Wierzyca jest lewobrzeżnym dopływem Wisły, uchodzącym do niej w Gniewie. Jej
nad rzeką Wierzy- długość wynosi 160 km. Jej źródła leżą na Pojezierzu Kaszubskim, niedaleko Będomina,
cą w Gniewie
w którym znajduje się dworek Wybickich - Muzeum Hymnu Polskiego. W przeważającej
części swego biegu płynie przez Kociewie, region przede wszystkim etniczno-kulturowy.
Nazwa rzeki pochodzi od słowa „ver”: wilgoć i przyrostka „issa”, typowego dla języka Wenedów, przybyłych na te tereny w II wieku p.n.e. W XII w. odnotowano rzekę w dokumentach,
określając mianem „Verissa”. Dla kajaka dostępna od Klincza Wielkiego. Zasadniczo brak
jest utrudnień powodowanych stanem wody. Spadek na szlaku wynosi przeciętnie około
1‰.
Wierzyca jest szlakiem o charakterze nizinnym, prowadzącym przez tereny łąkowe i leśne.
Przeszkody na trasie stanowią jazy i elektrownie, niskie kładki, zwalone drzewa, dające
się jednak w większości ominąć i gałęzie zwieszające się nad nurtem. O miejsce na biwak
dla większych grup nie jest łatwo. Rzeka Wierzyca jest ciekiem administrowanym przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na obszarze zlewni rzeki Wierzycy występują przeważnie jeziora rynnowe o wydłużonym kształcie. Kierunek przebiegu rynien
jeziornych jest zgodny z kier. Spływu wód powierzchniowych.
Do większych jezior występujących na tym obszarze zaliczyć można jeziora: Borzechowskie Wielkie 2,4 km2, Krąg 1,5 km2, Zagnanie 1,4 km2, Grabowskie 1,4 km2, Przywidzkie
1,4 km2. Wierzyca wpada do Wisły na jej 876,7 km biegu, jako lewostronny dopływ w
okolicach miasta Gniewu - ok. 10 m npm.
Miasto Gdańsk
Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż
ul. Świbnieńskiej
Budowa przysta- Teren zlokalizowany jest na lewym brzegu Przekopu Wisły. Istniejący basen portowy umożni żeglarskiej w
liwia obsługę jednostek rybackich pracujących w obrębie Zatoki Gdańskiej oraz Morza
Świbnie
Bałtyckiego. Port zajmuje powierzchnię 2,77 ha. Istniejący na terenie portu basen portowy posiada wymiary 160 x 190 m i cztery nabrzeża, z których: północne i zachodnie mają
powierzchnię betonową, wschodnie o nawierzchni skarpowej, natomiast nabrzeże południowe nie zostało zagospodarowane. Głębokość w basenie portowym waha się od 2 do 3
m, przy czym średnia głębokość przy nabrzeżach to 2,5 m. Tor wodny wejściowy z Zatoki
Gdańskiej na rzekę Wisłę jest nie oznakowany, wąski, o zmiennych głębokościach, niebezpieczny dla jednostek o zanurzeniu większym od 1,2 m oraz dla wszystkich jednostek przy
wiatrach wiejących od strony morza.
Budowa przystani żeglarskiej w
Sobieszewie

Martwa Wisła - dawna Wisła Gdańska, stanowiąca jedno z trzech głównych ramion ujściowych Wisły, odcięta po 1840 r. od nurtu Wisły na wysokości Płoni Wielkiej, a w 1895
r. od Przekopu Wisły na wysokości Gdańskiej Głowy. Długość całkowita 25 km, wzdłuż
Wyspy Sobieszewskiej 11,5 km. Na tym odcinku szlaku wodnego „Gdańsk - Zalew Wiślany”
żeglarze napotkają 2 przeszkody wodne: most pontonowy w Sobieszewie oraz śluzę w
Przegalinie.
Śluza południowa w Przegalinie położona jest w 0+550 kilometrze Martwej Wisły (Wisły
Gdańskiej) w mieście Gdańsku, w miejscu połączenia rzeki Wisły z Martwą Wisłą.
Śluza Przegalina Południowa jest obecnie jedynym stopniem na drodze wodnej Wisły
Gdańskiej. Zadaniem stopnia jest umożliwienie żeglugi rzeką Martwą Wisłą (od rz. Wisły
do Gdańska) oraz ochrona terenów położonych nad Martwą Wisłą (Żuław Gdańskich)
przed wielkimi wodami rzeki Wisły.
Most pontonowy w Sobieszewie, łączący Wyspę Sobieszewską ze stałym lądem, jest mostem o długości 180,8 m. Składa się z 9 przęseł, z których środkowe, o szerokości 30 m, jest
ruchome i służy do otwierania mostu. Dla jednostek turystycznych przewidziano następujące godziny otwierania mostu (codziennie): 8.30, 10.00, 14.00, 17.00 i 19.00 lub gdy
zbierze się 10 jednostek, a także w czasie, gdy przechodzą jednostki żeglugowe. W godz.
6.30 - 8.30 ustanowiono zakaz otwierania mostu. Otwarcie mostu jest bezpłatne.
Teren inwestycji zlokalizowany jest na prawym brzegu Martwej Wisły w km 9+000, na wysokości mostu pontonowego i przeprawy promowej. Proponowany teren oddalony jest od
prawego brzegu Martwej Wisły o około 100,0 m. Proponowana lokalizacja może być wykorzystana pod warunkiem wybudowania odpowiedniego nabrzeża, oraz stanowisk cumowniczo odbojowych, pomostów pływających.
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Budowa mostu
Martwa Wisła - dawna Wisła Gdańska, stanowiąca jedno z trzech głównych ramion ujzwodzonego nad ściowych Wisły. Na odcinku szlaku wodnego „Gdańsk - Zalew Wiślany” żeglarze napotkają
śluzą w Przegaprzeszkody: most pontonowy w Sobieszewie oraz śluzę w Przegalinie.
linie
Śluza południowa w Przegalinie położona jest w 0+550 kilometrze Martwej Wisły (Wisły
Gdańskiej) w mieście Gdańsku, w miejscu połączenia rzeki Wisły z Martwą Wisłą.
Śluza Przegalina Południowa jest obecnie jedynym stopniem na drodze wodnej Wisły
Gdańskiej. Zadaniem stopnia jest umożliwienie żeglugi rzeką Martwą Wisłą (od rz. Wisły do
Gdańska) oraz ochrona terenów położonych nad Martwą Wisłą (Żuław Gdańskich) przed
wielkimi wodami rzeki Wisły.
Pierwsze śluzy w Przegalinie zostały wybudowane w 1895 r. w ramach szerszego programu inwestycyjnego przebudowy ujścia Wisły (obejmującego m.in. wykonanie tzw.
przekopu oraz odcięcie od Wisły tzw. Wisły Gdańskiej i Wisły Elbląskiej). W tym okresie
została wybudowana właściwa śluza (obecnie nieczynna, zwana śluzą północną) oraz tzw.
śluza dla tratw. W latach 1975 - 1981 w miejscu śluzy dla tratw została wybudowana druga
śluza - tzw. śluza południowa. Wobec pogarszania się stanu technicznego śluzy północnej
w 1992 r. została ona wyłączona z eksploatacji, zaś w latach 1995-99 w awanporcie górnym
śluzy północnej wybudowano wał przeciwpowodziowy dla zabezpieczenia terenów
położonych nad Martwą Wisłą oraz zabezpieczono konstrukcję śluzy na czas wieloletniego
wyłączenia.
Charakterystyczne poziomy wody na górnym stanowisku stopnia (Wisła):
• niska woda żeglugowa
• wysoka woda żeglugowa
• stan ostrzegawczy
• stan alarmowy

-0.58 m Kr (450 cm)
+1.12 m Kr (620 cm)
+1.42 m Kr (650 cm)
+1.92 m Kr (700 cm)

Charakterystyczne poziomy wody na dolnym stanowisku stopnia (Martwa Wisła):
• niska woda żeglugowa
-0.58 m Kr (450 cm)
• wysoka woda żeglugowa
+1.12 m Kr (620 cm)

Konstrukcja śluzy: Komora śluzy Przegalina Południowa wykonana jest ze ścianki szczelnej
typu Larsen IIIn, z brusów dł. ok. 14m zwieńczonych oczepem żelbetowym. Płyta denna to
konstrukcja żelbetowa gr. 40 cm na podkładzie z betonu wyrównawczego gr. 20 cm. Głowy śluzy wykonane są w postaci monolitycznych konstrukcji żelbetowych (fundowanych
bezpośrednio). Komora jest napełniana i opróżniana przez kanały obiegowe, umieszczone
symetrycznie w głowie górnej i dolnej. Zamknięcia kanałów obiegowych: zasuwy stalowe.
Zamknięcia śluzy: wrota wsporcze dwuskrzydłowe konstrukcji stalowej.
Górne wrota śluzowe pełnią jednocześnie rolę wrót przeciwpowodziowych.
Napęd wrót i zasuw kanałów obiegowych: hydrauliczny. Uruchamianie wrót i zasuw kanałów obiegowych: z maszynowni (są cztery maszynownie, po dwie na każdej głowie) lub
sterówki przy prawym przyczółku głowy górnej.
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Miasto Krynica Morska
Modernizacja por- Inwestycja zlokalizowana jest w istniejącym porcie jachtowo – pasażerskim wybudowatu jachtowego w nym w latach 80 – tych XX w.. Port ten obecnie dostępny jest dla jednostek o zanurzeniu
Krynicy Morskiej do 1,8 m i długości do 90 m (statki pasażerskie). Port składa się z dwóch niezależnych
akwenów portowych, oddalonych od siebie o około 0,5 km i różniących się pełnionymi
funkcjami. Do obu prowadzą odrębne podejścia:
• Port jachtowy – do części wschodniej portu pasażerskiego prowadzi tor wodny
o szerokości 50 m i 2,4 m głębokości. Port rozbudowany został na początku lat
80-tych dla potrzeb żeglarstwa, pełni funkcje: obsługi jachtingu morskiego i
zalewowego w marinie o pojemności ok. 80 jednostek i obsługi statków pasażerskich, pływających po Zalewie. Stan techniczny obiektów portu jachtowego
jest dość dobry. Składa się zarówno z pirsu pasażersko – towarowego (98,4
m), jak i mariny. Powierzchnia akwenu wynosi ok. 2 ha, z czego basen posiada
wymiary 250 m x 25 do 50 m i głębokości 0,5 – 2,5m. Żegluga pasażerska jest
obsługiwana przy pirsie, zamykającym od zachodu basen jachtowy;
• Port rybacki – do części zachodniej portu, który pełni funkcję rybacką prowadzi
tor wodny o szerokości 40 m i głębokości 1,5 m. Basen, wyposażony w wyciąg
dla łodzi, ma długość 80 m i szerokość 16,5 m, rosnącą do około 25 m. Głębokości w basenie wynoszą od 1,2 m do 1,5 m;
Bezpośrednio do portu przylega akwen Zalewu Wiślanego. Jest to zbiornik wodny posiadający status wód morskich, przez który przechodzi granica państwa, dzieląca go na część
polską i rosyjską. Po stronie polskiej podzielony jest wojewódzką granicą administracyjną
(województwo pomorskie oraz województwo warmińsko – mazurskie) oraz granicami
administracyjnymi sześciu gmin. Powierzchnia całego akwenu wynosi 838 km2, w części
polskiej znajduje się 328 km2, czyli około 40% całkowitej powierzchni. Jest to rozległy
zbiornik o długości około 100 km (w tym w części polskiej ok. 40 km) i średniej szerokości
wynoszącej około 9 km. Jest akwenem płytkim, przeciętna jego głębokość wynosi 2,7 m.
Przy tak małych głębokościach, dla żeglugi wytyczono trasy, a częściowo pogłębiono tory
wodne. Podstawowa trasa prowadzi wzdłuż Zalewu, od granicy państwa do ujścia Szkarpawy. Ma ona szerokość 120 m, a głębokości na niej wynoszą: 4,6 m przy granicy, 3,0 m
przy pławie „FRO”, 2,5 m przy pławie „TOL” i stawie „Elbląg”, 2,0 m przy stawie „Gdańsk”, i 2,9
m przy ujściu Szkarpawy. Na ostatnim odcinku tor jest zamulony i ma mniejsze głębokości.
Od trasy podstawowej prowadzą trasy podejściowe (częściowo przez pogłębione tory
wodne) do poszczególnych portów. Tory podejściowe od toru głównego do poszczególnych portów mają głębokości zmienne od 3,5 m do 1,8 m. Stan wody Zalewu Wiślanego
jest zmienny i zależy głównie od kierunków i prędkości wiatrów.
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Budowa portu
jachtowego w
Korzeniewie

Gmina Kwidzyn
Rzeka Wisła na całym odcinku „Pętli Żuławskiej”, od Korzeniewa do km 941 jest oficjalną
drogą wodną klasy II, szlakiem utrzymywanym i monitorowanym przez RZGW Gdańsk. Do
Gdańskiej Głowy odcinek rzeki stanowi zarazem część międzynarodowej drogi wodnej
E-70. Nie jest to jednak łatwy szlak do żeglowania. Wody Wisły często wzbierają powodując
powodzie.
Dolina Dolnej Wisły rozciąga się na długości około 120 km – od Bydgoszczy po Gniew, rozcinając wysoczyzny morenowe Pojezierza Wschodniopomorskiego i dzieląc je w tym rejonie
na mezoregiony Pojezierza Starogardzkiego – po zachodniej i Pojezierza Iławskiego – po
wschodniej stronie doliny Wisły. Składa się ona z trzech mezoregionów – Doliny Fordońskiej
i Kotliny Grudziądzkiej (położone generalnie w woj. kujawsko-pomorskim) oraz Doliny Kwidzyńskiej. Szerokość Doliny Dolnej Wisły wynosi od 5 do 8 km, a jej zbocza, o stosunkowo silnym nachyleniu, osiągają wysokość względną 50 – 60 metrów. Dno doliny wyściełają aluwia
i utwory mułowo-torfowe, znajdujące swą kontynuację na obszarze delty Żuław Wiślanych,
których umowna granica z doliną Wisły znajduje się w rejonie rozwidlenia Wisły i Nogatu.
Równinne dno doliny pocięte jest gęstą siecią rowów melioracyjnych, służących utrzymaniu
poziomu wód gruntowych, umożliwiającego gospodarkę rolną na położonych w dolinie polach i użytkach zielonych. Bezpośrednie sąsiedztwo koryta Wisły, na obszarze tzw. terasy zalewowej, ograniczone jest wałem przeciwpowodziowym, a pozostała część doliny podlega
użytkowaniu rolniczemu. W obrębie terasy zalewowej występują resztki naturalnych lasów
łęgowych z olszą czarną. Dominują tu jednak krzewiaste zbiorowiska wierzbowe. Wschodnie
zbocza doliny – z wyjątkiem rejonu Kwidzyna – są przeważnie zalesione, natomiast zbocza
wschodnie zalesione są tylko fragmentarycznie i w znacznej części pokryte roślinnością
łąkowo-stepową – z ciekawymi florystycznie zbiorowiskami muraw kserotermicznych.
Środowisko przyrodnicze Doliny Dolnej Wisły jest generalnie silnie przekształcone antropogenicznie w wyniku intensywnych działań melioracyjnych oraz przeciwpowodziowych i ma
fizjonomię krajobrazu przyrodniczo-kulturowego. Mimo to dolina uznawana jest za ważny
krajowy korytarz ekologiczny, o istotnym znaczeniu dla zachowania przestrzennej struktury
ekologicznej i funkcjonalnej środowiska.
Wisła w swym dolnym odcinku charakteryzuje się występowaniem najwyższych rocznych
stanów wody w marcu lub kwietniu, rzadziej w lipcu i sierpniu. Wiosenne wysokie wody
związane są ze spływem wód roztopowych, często połączonych ze spływem kry, utrudniającym warunki przepływu. Z kolei wezbrania letnie wywoływane są ulewnymi opadami w
górnej, rzadziej środkowej części dorzecza. Najniższe stany (niżówki) występują głównie w
grudniu, sporadycznie w lipcu. W ciągu ostatniego tysiąclecia w dolnym odcinku Wisły miało
miejsce co najmniej kilkaset powodzi. W większości przypadków wywoływane były dużą
ilością wód roztopowych i związanymi z tym zatorami lodowymi. Zdarzały się też przypadki
powodzi letnich będących wynikiem obfitych i długotrwałych opadów. Cały odcinek koryta
Wisły na obszarze projektu jest uregulowany w postaci obwałowań i umocnień brzegu przy
pomocy około 1000 ostróg. Szerokość koryta waha się w przedziale od 200 do 430 m.
W połowie XVIII w. wybudowano w Korzenienie port, w którym cumowano łodzie – części
składowe mostów pontonowych. Mosty takie spinały latem brzegi Wisły, zimą oraz w czasie
powodzi lub wysokich stanów wód rozbierano je i transportowano do portu. Port znajdował
się na południe od drogi prowadzącej do mostu, w miejscu gdzie dziś jest kanał prowadzący do „niebieskiego” budynku ujęcia wody IP. Basen portowy – widoczny na mapach z
1811 i 1815 r. – ustawiony był skośnie do nurtu rzeki. Tuż przy wjeździe na most znajdował
się budynek celny. Jednak port korzeniewski nie był tylko i wyłącznie zimowiskiem łodzi
mostowych. Na litografii C. A. Manna powstałej przed 1855 r. widać, że port tętnił życiem,
zawijały tu bowiem statki handlowe. Port służył nie tylko do przeładunku towarów, lecz był
miejscem zawierania transakcji. Przybywali tu (najprawdopodobniej kwidzyńscy) kupcy, aby
dopilnować załadunku własnego towaru lub zakupić towar przywieziony Wisłą. Na litografii
Manna widzimy dwie jednomasztowe wiślane szkuty i uwijających się na nich flisaków. Ładunek rozładowywano, gromadzono na nabrzeżu i przygotowywano do dalszego transportu wozami. Korona wału była utwardzona i przystosowana do ruchu kołowego. Statki dobijały nie tylko do nabrzeży w basenie wewnętrznym. Jak widać na litografii, również od strony
zewnętrznej wału portowego musiało znajdować się zagospodarowane nabrzeże – przybijały tam większe jednostki (wielomasztowe), które nie były w stanie wpłynąć do portu. Wstęp
do portu był wolny dla okolicznej ludności, obok dużych statków rzecznych można tam było
spotkać małe łódki wiosłowe.
Port posiadał podstawowe urządzenia – bosmanat (dziś kaplica), budynek urzędu wodnego
(dziś budynek mieszkalny), magazyny, wysoki maszt sygnalizacyjny. Ciekawostką był mechaniczny wodowskaz wskazujący stan wody w Wiśle. Urządzenie to umieszczone było w drewnianym budynku bosmanatu, na którego wieżyczce – od strony Wisły – znajdowała się tarcza
ze wskazówką pokazującą stan wody w rzece. Wodowskaz korzeniewski – niestety dziś już
niedziałający i niekompletny, jest zabytkiem unikalnym – ostatnim nad Wisłą. Port posiadał
drewniane magazyny znajdujące się poza koroną wałów, do których prowadził pomost. Po
wybudowaniu w 1901 r. linii kolei wąskotorowej Mareza - Pastwa, bocznica została doprowadzona również do portu (i do promu kolejowego przez Wisłę), co świadczy o dużym jego
znaczeniu w przeładunkach towarów – zwłaszcza płodów rolnych. Obecnie pełni funkcje siedziby nadzoru wodnego RZGW Gdańsk, bazy lodołamaczy, a także miejsce składowania tzw.
„rezerw państwowych”, czyli elementów mostu pontonowego przez Wisłę. W pobliżu znajduje się także nabrzeże przeładunkowe IP Kwidzyn SA, oraz stanowisko przeprawy promowej.
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9.2
(18)

Ścieżka rowerowo – piesza na terenie
wiejskiej Gminy
Kwidzyn

10.1
(19)

Drezyna na
terenie miasta
Kwidzyna
Ścieżka rowerowo -piesza na terenie
miasta Kwidzyna

Miasto Kwidzyn

10.2
(20)
11.1
(21)

11.A
(22)

12.1
(23)

Powiat Kwidzyński
Szlak kajakowy
Liwa jest pomorską rzeką płynącą w południowo-zachodniej części województwa warrzeki Liwy w
mińsko-mazurskiego i południowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Źródło
powiecie kwidzyń- rzeki znajduje się na Pojezierzu Iławskim 112m n.p.m. a uchodzi do Nogatu w pobliżu Biaskim
łej Góry na wysokości 6,5m n.p.m.. Długość rzeki wynosi 111,4 km, powierzchnia dorzecza
wynosi 991 km2, średni przepływ przy ujściu 2,5 m3/sek., średni spadek od 0,7‰ w biegu
górnym do 0,15‰ w dolnym.
Początkiem Liwy zwanej także w jej dolnym biegu Renawą jest wysychająca latem strużka
płynąca na gruntach wsi Piotrkowo, odległej o 12 km na pn-zach. od Iławy i 12 km na pdwsch. od Susza. Strużka ta wpada do niewielkiego jez. Piotrkówka zwane również Piotrkowskim Małym. Rzeka wpada po przepłynięciu jednego kilometra do południowej części
jez. Piotrkowskiego zwanego również Piotrkowskim Wielkim.
W początkowym odcinku rzeki płynie w kierunku północno-zachodnim przepływając
przez jeziora Januszewskie, Czerwica (znajduje się na nim osiedle kormoranów ) i dalej
przez jez. Gaudy do miejscowości Kamieniec. Odcinek ten leży w obrębie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Jeziora Gaudy i Czerwica są ornitologicznymi rezerwatami
przyrody. Od Kamieńca rzeka najlepiej nadaje się do turystyki kajakowej. W Kamieńcu możemy oglądać ruiny wspaniałego niegdyś barokowego pałacu otoczonego ogrodem, przez
miejscowość Bronowo, rzeka wpływa do jez. Dzierzgońskiego. Dalej rzeka przepływa koło
miasta Prabuty i wpływa do jez. Liwieniec. Jezioro Liwieniec jest zarastającym zbiornikiem
stanowiącym rezerwat ornitologiczny. Utworzony został dla ochrony miejsc lęgowych
wodnego i błotnego ptactwa oraz typowej bagiennej roślinności.
Rzeka Liwa od jeziora Liwieniec zmienia swój charakter. Płynie krętym nurtem przeważnie
wśród lasów w głębokiej dolinie. Płynie przez osady Jurandowo, Wolę Sosenkę, Szadowo
- ze starym zabytkowym młynem, Brokowo, Kamionkę, Piekarniak i dopływa do Kwidzyna.
Rzeka Liwa płynie dalej przez młyn w Białkach i mija wieś Rozpędziny i wraca do Kwidzyna
i płynie dalej szeroką pradoliną ku północy przy prawym brzegu Wisły. Ostatni odcinek ok.
25 km rzeka zmierza ku ujściu niedaleko Białej Góry i wpada do Nogatu.
Powiat Sztumski
Budowa przystani Rzeka Wisła na całym odcinku „Pętli Żuławskiej”, od Korzeniewa do km 941 jest oficjalną
żeglarskiej w Białej drogą wodną klasy II, szlakiem utrzymywanym i monitorowanym przez RZGW Gdańsk.
Górze
Wisła w swym dolnym odcinku charakteryzuje się występowaniem najwyższych rocznych
stanów wody w marcu lub kwietniu, rzadziej w lipcu i sierpniu. Wiosenne wysokie wody
związane są ze spływem wód roztopowych, często połączonych ze spływem kry, utrudniającym warunki przepływu. Z kolei wezbrania letnie wywoływane są ulewnymi opadami w
górnej, rzadziej środkowej części dorzecza. Najniższe stany (niżówki) występują głównie
w grudniu, sporadycznie w lipcu. W ciągu ostatniego tysiąclecia w dolnym odcinku Wisły
miało miejsce co najmniej kilkaset powodzi. W większości przypadków wywoływane
były dużą ilością wód roztopowych i związanymi z tym zatorami lodowymi. Zdarzały się
też przypadki powodzi letnich będących wynikiem obfitych i długotrwałych opadów.
Cały odcinek koryta Wisły na obszarze projektu jest uregulowany w postaci obwałowań i
umocnień brzegu przy pomocy około 1000 ostróg. Szerokość koryta waha się w przedziale
od 200 do 430 m. Z uwagi na zjawiska lodowe oraz znaczne wahania poziomu wód (amplituda ok. 500 cm rocznie) konieczny jest demontaż części urządzeń wodnych (pomosty
pływające, trapy dojściowe) na okres zimy i wezbrań wczesnowiosennych.
Gmina Lichnowy
Budowa punktu widokowego na
wale wiślanym w
miejscowości Lisewo Malborskie
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13.1
(24)

13.2
(25)

14.1
(26)

14.2
(27)

14.3
(28)

14.4
(29)

Budowa pomostów wraz z
infrastrukturą
towarzysząca
w miejscowości
Kamionka
Budowa pomostów wraz z
infrastrukturą
towarzysząca
w miejscowości
Kraśniewo

Budowa śródlądowego portu
jachtowego na
przystani „Plaża
Wojskowa”
Budowa małej
przystani jachtowej „Park Północny” w oparciu o
zaplecze Ośrodka
Sportu i Rekreacji
w Malborku
Budowa przystani
pasażerskiej na
lewym brzegu
rzeki Nogat

Gmina Malbork
Rzeka Nogat jest obecnie drogą wodną II klasy tzn. zapewniającą:
– minimalną głębokość gwarantowaną powyżej 1,3 m,
– średnią głębokość nawigacyjną 1,6 m,
– szerokość szlaku żeglugowego 40,0 m.
W praktyce głębokości nawigacyjne kształtują się tu w granicach 2 – 2,5 m. Rzeka Nogat
ma swój początek na km 886,6 szlaku żeglownego Wisły. Od koryta Wisły odcina go śluza
komorowa Biała Góra. W dalszym biegu poziom wody w rzece regulują jeszcze trzy śluzy:
na km 14,5 śluza Szonowo, na km 23,9 śluza Rakowiec, na km 38,6 śluza Michałowo.
Długość Nogatu do ujścia do Zalewu Wiślanego wynosi 62 km. Nogat na km 51,6 poprzez
żeglowny Kanał Jagielloński wynoszący 5,8 - km łączy się z rzeką Elbląg.

Miasto Malbork
Rzeka Nogat jest obecnie drogą wodną II klasy tzn. zapewniającą:
– minimalną głębokość gwarantowaną powyżej 1,3 m,
– średnią głębokość nawigacyjną 1,6 m,
– szerokość szlaku żeglugowego 40,0 m.
W praktyce głębokości nawigacyjne kształtują się tu w granicach 2 – 2,5 m. i pozwala na
swobodną eksploatację standardowego taboru polskiej żeglugi, głównie śródlądowej.
Rzeka Nogat ma swój początek na km 886,6 szlaku żeglownego Wisły. Od koryta Wisły
odcina go śluza komorowa Biała Góra. W dalszym biegu poziom wody w rzece regulują
jeszcze trzy śluzy: na km 14,5 śluza Szonowo, na km 23,9 śluza Rakowiec, na km 38,6 śluza
Michałowo.
Długość Nogatu do ujścia do Zalewu Wiślanego wynosi 62 km. Nogat na km 51,6 poprzez
żeglowny Kanał Jagielloński wynoszący 5,8 - km łączy się z rzeką Elbląg. Istotnym utrudnieniem dla żeglugi na Nogacie jest obniżenia się dna Wisły w rejonie Biały Góry (erozja
denna), która powoduje, że przy niskich stanach wody na Wiśle brak jest możliwości zasilania Nogatu jej wodami. Szlak dostępny dla statków i łodzi turystycznych o zanurzeniu nie
przekraczającym 1,6 m.

Zagospodarowanie bulwarów
wzdłuż rzeki
Nogat – budowa
ścieżki rowerowej
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15.1
(30)

Budowa przystani cumowniczej
w miejscowości
Mątowy Wielkie

15.2
(31)

Budowa przystani cumowniczej
w miejscowości
Pogorzała Wieś

Gmina Miłoradz
Rzeka Wisła na całym odcinku „Pętli Żuław”, od Korzeniewa do km 941 jest oficjalną drogą
wodną klasy II, szlakiem utrzymywanym i monitorowanym przez RZGW Gdańsk. Do Gdańskiej Głowy odcinek rzeki stanowi zarazem część międzynarodowej drogi wodnej E-70. Nie
jest to jednak łatwy szlak do żeglowania. Wody Wisły często wzbierają powodując powodzie.
Dolina Dolnej Wisły rozciąga się na długości około 120 km – od Bydgoszczy po Gniew,
rozcinając wysoczyzny morenowe Pojezierza Wschodniopomorskiego i dzieląc je w tym
rejonie na mezoregiony Pojezierza Starogardzkiego – po zachodniej i Pojezierza Iławskiego – po wschodniej stronie doliny Wisły. Składa się ona z trzech mezoregionów – Doliny
Fordońskiej i Kotliny Grudziądzkiej (położone generalnie w woj. kujawsko-pomorskim)
oraz Doliny Kwidzyńskiej. Szerokość Doliny Dolnej Wisły wynosi od 5 do 8 km, a jej zbocza,
o stosunkowo silnym nachyleniu, osiągają wysokość względną 50 – 60 metrów. Dno doliny
wyściełają aluwia i utwory mułowo-torfowe, znajdujące swą kontynuację na obszarze delty Żuław Wiślanych, których umowna granica z doliną Wisły znajduje się w rejonie rozwidlenia Wisły i Nogatu. Równinne dno doliny pocięte jest gęstą siecią rowów melioracyjnych,
służących utrzymaniu poziomu wód gruntowych, umożliwiającego gospodarkę rolną
na położonych w dolinie polach i użytkach zielonych. Bezpośrednie sąsiedztwo koryta
Wisły, na obszarze tzw. terasy zalewowej, ograniczone jest wałem przeciwpowodziowym,
a pozostała część doliny podlega użytkowaniu rolniczemu. W obrębie terasy zalewowej
występują resztki naturalnych lasów łęgowych z olszą czarną. Dominują tu jednak krzewiaste zbiorowiska wierzbowe. Wschodnie zbocza doliny – z wyjątkiem rejonu Kwidzyna
– są przeważnie zalesione, natomiast zbocza wschodnie zalesione są tylko fragmentarycznie i w znacznej części pokryte roślinnością łąkowo-stepową – z ciekawymi florystycznie
zbiorowiskami muraw kserotermicznych. Środowisko przyrodnicze Doliny Dolnej Wisły
jest generalnie silnie przekształcone antropogenicznie w wyniku intensywnych działań
melioracyjnych oraz przeciwpowodziowych i ma fizjonomię krajobrazu przyrodniczokulturowego. Mimo to dolina uznawana jest za ważny krajowy korytarz ekologiczny, o
istotnym znaczeniu dla zachowania przestrzennej struktury ekologicznej i funkcjonalnej
środowiska.
Wisła w swym dolnym odcinku charakteryzuje się występowaniem najwyższych rocznych
stanów wody w marcu lub kwietniu, rzadziej w lipcu i sierpniu. Wiosenne wysokie wody
związane są ze spływem wód roztopowych, często połączonych ze spływem kry, utrudniającym warunki przepływu. Z kolei wezbrania letnie wywoływane są ulewnymi opadami w
górnej, rzadziej środkowej części dorzecza. Najniższe stany (niżówki) występują głównie
w grudniu, sporadycznie w lipcu. W ciągu ostatniego tysiąclecia w dolnym odcinku Wisły
miało miejsce co najmniej kilkaset powodzi. W większości przypadków wywoływane
były dużą ilością wód roztopowych i związanymi z tym zatorami lodowymi. Zdarzały się
też przypadki powodzi letnich będących wynikiem obfitych i długotrwałych opadów.
Cały odcinek koryta Wisły na obszarze projektu jest uregulowany w postaci obwałowań i
umocnień brzegu przy pomocy około 1000 ostróg. Szerokość koryta waha się w przedziale
od 200 do 430 m. Z uwagi na zjawiska lodowe oraz znaczne wahania poziomu wód (amplituda ok. 500 cm rocznie) konieczny jest demontaż części urządzeń wodnych (pomosty
pływające, trapy dojściowe) na okres zimy i wezbrań wczesnowiosennych.
Rzeka Nogat jest obecnie drogą wodną II klasy tzn. zapewnia:
– minimalną głębokość gwarantowaną powyżej 1,3 m,
– średnią głębokość nawigacyjną 1,6 m,
– szerokość szlaku żeglugowego 40,0 m.
W praktyce głębokości nawigacyjne kształtują się tu w granicach 2 – 2,5 m. Rzeka Nogat
ma swój początek na km 886,6 szlaku żeglownego Wisły. Od koryta Wisły odcina go śluza
komorowa Biała Góra. W dalszym biegu poziom wody w rzece regulują jeszcze trzy śluzy:
na km 14,5 śluza Szonowo, na km 23,9 śluza Rakowiec, na km 38,6 śluza Michałowo.
Długość Nogatu do ujścia do Zalewu Wiślanego wynosi 62 km. Nogat na km 51,6 poprzez
żeglowny Kanał Jagielloński wynoszący 5,8 - km łączy się z rzeką Elbląg.

62

„Pętla Żuławska” – Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Koncepcja programowo – przestrzenna. Część ogólna.
Powiat Nowodworski
Rzeka Tuga wpływa do Szkarpawy 1,5 km poniżej mostu w Rybinie, w górnym biegu nazywana jest rzeką Świętą. Długość 49,2 km Powierzchnia dorzecza 267,6 km2. Niegdyś był
to szlak żeglowny od Nowego Stawu, obecnie dostępny tylko dla małych łodzi i kajaków.
Rzeka obwałowana. Niepowtarzalnego uroku nadają jej: dość kręty bieg, bujna roślinność
i zdziczałe starorzecza. W miejscowościach Nowy Dwór Gdański, oraz Tujsk znajdują się
nieczynne mosty zwodzone wybudowane ok. 1936 r.. Ponadto w miejscowości Żelichowo
w 1996 r. wybudowano stały most drogowy (przęsła kratownicowe typu Baileya). Sprawia
to, że obecnie Tuga dostępna jest jedynie dla kajaków, niewielkich jachtów motorowych,
oraz niewielkich jachtów żaglowych z położonym masztem.
Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
Rzeka Nogat jest obecnie drogą wodną II klasy tzn. zapewnia:
– minimalną głębokość gwarantowaną powyżej 1,3 m,
– średnią głębokość nawigacyjną 1,6 m,
– szerokość szlaku żeglugowego 40,0 m.
W praktyce głębokości nawigacyjne kształtują się tu w granicach 2 – 2,5 m. Rzeka Nogat
ma swój początek na km 886,6 szlaku żeglownego Wisły. Od koryta Wisły odcina go śluza
komorowa Biała Góra. W dalszym biegu poziom wody w rzece regulują jeszcze trzy śluzy:
na km 14,5 śluza Szonowo, na km 23,9 śluza Rakowiec, na km 38,6 śluza Michałowo.
Długość Nogatu do ujścia do Zalewu Wiślanego wynosi 62 km. Nogat na km 51,6 poprzez
żeglowny Kanał Jagielloński wynoszący 5,8 - km łączy się z rzeką Elbląg
Rzeka Tuga wpływa do Szkarpawy 1,5 km poniżej mostu w Rybinie, w górnym biegu nazywana jest rzeką Świętą. Długość 49,2 km Powierzchnia dorzecza 267,6 km2. Niegdyś był
to szlak żeglowny od Nowego Stawu, obecnie dostępny tylko dla małych łodzi i kajaków.
Rzeka obwałowana. Niepowtarzalnego uroku nadają jej: dość kręty bieg, bujna roślinność i
zdziczałe starorzecza.
Rzeka Nogat jest obecnie drogą wodną II klasy tzn. zapewnia:
– minimalną głębokość gwarantowaną powyżej 1,3 m,
– średnią głębokość nawigacyjną 1,6 m,
– szerokość szlaku żeglugowego 40,0 m.
W praktyce głębokości nawigacyjne kształtują się tu w granicach 2 – 2,5 m. Rzeka Nogat
ma swój początek na km 886,6 szlaku żeglownego Wisły. Od koryta Wisły odcina go śluza
komorowa Biała Góra. W dalszym biegu poziom wody w rzece regulują jeszcze trzy śluzy:
na km 14,5 śluza Szonowo, na km 23,9 śluza Rakowiec, na km 38,6 śluza Michałowo.
Długość Nogatu do ujścia do Zalewu Wiślanego wynosi 62 km. Nogat na km 51,6 poprzez
żeglowny Kanał Jagielloński wynoszący 5,8 - km łączy się z rzeką Elbląg
Miasto i Gmina Nowy Staw
Rzeka Tuga wpływa do Szkarpawy 1,5 km poniżej mostu w Rybinie, w górnym biegu nazywana jest rzeką Świętą. Długość 49,2 km Powierzchnia dorzecza 267,6 km2. Niegdyś był
to szlak żeglowny od Nowego Stawu, obecnie dostępny tylko dla małych łodzi i kajaków.
Rzeka obwałowana. Niepowtarzalnego uroku nadają jej: dość kręty bieg, bujna roślinność i
zdziczałe starorzecza.

16.1
(32)

Reaktywacja drogi
wodnej rzeki Tugi
od Nowego Dworu Gdańskiego do
ujścia do Szkarpawy

17.1
(33)

Budowa centrum
rekreacyjnego w
Osłonce

17.2
(34)

Budowa centrum
rekreacyjnego w
Nowym Dworze
Gdańskim

17.3
(35)

Budowa centrum
rekreacyjnego w
Wiercinach

18.1
(36)

Rewitalizacja
szlaku wodnego
rzeki Świętej i
Małej Świętej oraz
budowa pomostu rekreacyjno
– cumowniczego
oraz zaplecza
turystycznego
w miejscowości
Nowy Staw

19.1
(37)

Utworzenie punk- tów widokowych
na koronie wału w
Palczewie, Nowej
Cerkwi i Groblicy

Gmina Ostaszewo
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20.1
(38)

20.2
(39)
20.3
(40)

21.1
(41)

22.1
(42)

Miasto i Gmina Pelplin
Rzeka Wierzyca jest lewobrzeżnym dopływem Wisły, uchodzącym do niej w Gniewie. Jej
długość wynosi 160 km. Jej źródła leżą na Pojezierzu Kaszubskim, niedaleko Będomina,
w którym znajduje się dworek Wybickich - Muzeum Hymnu Polskiego. W przeważającej
części swego biegu płynie przez Kociewie, region przede wszystkim etniczno-kulturowy.
Nazwa rzeki pochodzi od słowa „ver”: wilgoć i przyrostka „issa”, typowego dla języka Wenedów, przybyłych na te tereny w II wieku p.n.e. W XII w. odnotowano rzekę w dokumentach,
określając mianem „Verissa”. Dla kajaka dostępna od Klincza Wielkiego. Zasadniczo brak
jest utrudnień powodowanych stanem wody. Spadek na szlaku wynosi przeciętnie około
1‰.
Wierzyca jest szlakiem o charakterze nizinnym, prowadzącym przez tereny łąkowe i leśne.
Przeszkody na trasie stanowią jazy i elektrownie, niskie kładki, zwalone drzewa, dające
się jednak w większości ominąć i gałęzie zwieszające się nad nurtem. O miejsce na biwak
dla większych grup nie jest łatwo. Rzeka Wierzyca jest ciekiem administrowanym przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na obszarze zlewni rzeki Wierzycy występują przeważnie jeziora rynnowe o wydłużonym kształcie. Kierunek przebiegu rynien
jeziornych jest zgodny z kier. Spływu wód powierzchniowych.
Do większych jezior występujących na tym obszarze zaliczyć można jez. Borzechowskie
Wielkie 2,4 km2, Krąg 1,5 km2, Zagnanie 1,4 km2, Grabowskie 1,4 km2, Przywidzkie 1,4 km2.
Wierzyca wpada do Wisły na jej 876,7 km biegu, jako lewostronny dopływ w okolicach
miasta Gniewu - ok. 10 m npm.
Miasto i Gmina Prabuty
Budowa centrum Jezioro Dzierzgoń - jezioro na Pojezierzu Iławskim na północ od Prabut (woj. pomorskie)
turystyki nad je- będące częściowo obszarem chronionego krajobrazu. Jest to największy zbiornik wodny
ziorem Dzierzgoń w dorzeczu Liwy o długości 7 km i szerokości przekraczającej 1,5 km. Jezioro Dzierzgoń
spełnia jeszcze dwa zadania jako naturalny zbiornik retencyjny. Magazynuje wodę, aby
elektrownie wodne w okresie lata miały wystarczającą ilość wody do produkcji prądu oraz
magazynuje wodę w porze deszczowej, aby uchronić tereny położone poniżej przed zalaniem. Jezioro spełnia rolę naturalnego zbiornika retencyjnego magazynującego nadmiar
stanu wody do okresu letniego i chroniącego tereny Powiśla przed wiosennymi podtopami. Akwenem jeziora przepływa rzeka Liwa stanowiąca szlak spływów kajakowych.
Gmina Pruszcz Gdański
Budowa stanicy Martwa Wisła - dawna Wisła Gdańska, stanowiąca jedno z trzech głównych ramion ujwodnej w Wiślince ściowych Wisły, odcięta po 1840 r. od nurtu Wisły na wysokości Płoni Wielkiej, a w 1895
r. od Przekopu Wisły na wysokości Gdańskiej Głowy. Długość całkowita 25 km, wzdłuż
Wyspy Sobieszewskiej 11,5 km. Na tym odcinku szlaku wodnego „Gdańsk - Zalew Wiślany”
żeglarze napotkają 2 przeszkody wodne: most pontonowy w Sobieszewie oraz śluzę w
Przegalinie.
Niskie stany wody- najdłuższy ciąg pomiarów poziomów wody istnieje dla wodowskazu w
Gdańsku – Nowym Porcie reprezentującym stan morza, który aktualnie umieszczony jest
w Porcie Północnym. Średni wieloletni stan wody określony dla okresu 1886-1975 wynosi
498,7 cm. od zera wodowskazu co daje rządną 0,54 m npm. Zmienność stanów wody w
ostatnim ćwierćwieczu wykazuje tendencję rosnącą, dla Gdańska + 2,5 mm. W ostatnich
dekadach bieżącego stulecia następuje oceanizacja Bałtyku wskutek występowania zmian
klimatycznych w dużej skali.
Amplituda wahań średnich rocznych stanów wody w okresie wieloletnim jest nieznaczna, wynosi około 0,2 m. Rozpiętość wieloletnich skrajnych miesięcznych stanów wód jest
znacząca i przekracza 0,7 m. Charakterystyczny jest sezonowy układ poziomu wody Zatoki
Gdańskiej. Można wyróżnić 2 fazy układu poziomów: obniżony poziom od lutego do czerwca i wyższy od średniego poziomu od lipca do grudnia.
Obserwuje się również spiętrzenia sztormowe wód. Spiętrzenia sztormowe występują
w ciągu roku nierównomiernie. Maksymalna ilość spiętrzeń występuje w okresie od września do lutego, z największym nasileniem od października do stycznia.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji
śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. Nr 77, poz. 695), załącznik nr 2, rzeka Martwa Wisła od
rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi na
długości 11,5 km sklasyfikowana została jako droga wodna klasy Vb.

Budowa ścieżki rowerowej do przystani kajakowej na
rzece Wierzycy w
Pelplinie
Budowa przystani kajakowej na
rzece Wierzycy w
Pelplinie
Budowa pomostu
na rzece Wierzycy
w miejscowości
Stocki Młyn
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22.2
(43)

23.1
(44)

24.1
(45)

24.2
(46)

Budowa pomostów cumowniczych wraz z
zapleczem w
miejscowościach:
Lędowo – Krępiec
– Wiślina – Dziewięć Włók

Motława to rzeka o długości 64,7 km. Źródła w Jeziorze Szpęgawskim Południowym na
Pojezierzu Starogardzkim, przepływa przez Jezioro Rokickie Duże w pobliżu Tczewa, gdzie
staje się Motławą, uchodzi do Martwej Wisły. Głównym dopływem jest Radunia. W dolnym
odcinku w Gdańsku płynie Opływem Motławy oraz podzielona jest na Starą Motławę i
Nową Motławę. Opływ Motławy wpada do Martwej Wisły nieopodal Gęsiej Karczmy, Motława do Martwej Wisły obok Polskiego Haku. Motława, poza Gdańskiem, to 28 kilometrów
żeglownego szlaku, dostępnego dla łodzi, kajaków i żaglówek z opuszczanym masztem.
Po drodze można podziwiać otoczone zielenią wioski, których rodowód sięga średniowiecza. Warto zatrzymać się w Wiślinie, by zobaczyć jedyną w swoim rodzaju drewnianą
dzwonnicę cmentarną i we Wróblewie, by zwiedzić urokliwy ryglowy kościółek z przełomu
XVII i XVIII w.(naprzeciwko kościoła znajduje się wypożyczalnia kajaków). Miejscem szczególnym jest spotkanie trzech rzek: Motławy, Raduni i kanału Czarnej Łachy koło Krępca.
Drugie takie miejsce to ujście Kłodawy i Bielawy, otoczonych fosą resztek krzyżackiego
zamku w Grabinach Zameczku, gdzie jest punkt docelowy żuławskiego rejsu.
Gmina Stare Pole
Budowa przysta- Rzeka Nogat jest obecnie drogą wodną II klasy tzn. zapewnia:
ni cumowniczej
– minimalną głębokość gwarantowaną powyżej 1,3 m,
nad rzeką Nogat – średnią głębokość nawigacyjną 1,6 m,
w miejscowości
– szerokość szlaku żeglugowego 40,0 m.
Ząbrowo
W praktyce głębokości nawigacyjne kształtują się tu w granicach 2 – 2,5 m i pozwala na
swobodną eksploatację standardowego taboru polskiej żeglugi, głównie śródlądowej.
Rzeka Nogat ma swój początek na km 886,6 szlaku żeglownego Wisły. Od koryta Wisły
odcina go śluza komorowa Biała Góra. W dalszym biegu poziom wody w rzece regulują
jeszcze trzy śluzy: na km 14,5 śluza Szonowo, na km 23,9 śluza Rakowiec, na km 38,6 śluza
Michałowo. Długość Nogatu do ujścia do Zalewu Wiślanego wynosi 62 km. Nogat na km
51,6 poprzez żeglowny Kanał Jagielloński wynoszący 5,8 - km łączy się z rzeką Elbląg.
Istotnym utrudnieniem dla żeglugi na Nogacie jest obniżenia się dna Wisły w rejonie Biały
Góry (erozja denna), która powoduje, że przy niskich stanach wody na Wiśle brak jest
możliwości zasilania Nogatu jej wodami. Szlak dostępny dla statków i łodzi turystycznych
o zanurzeniu nie przekraczającym 1,6 m.
Gmina Stegna
Budowa przystani Rzeka Szkarpawa stanowi jedno z dawnych ramion ujściowych rzeki Wisły. Połączona jest
żeglarskiej wraz z Wisłą (w km 931,2) śluzą „Gdańska Głowa”. Całkowita długość, do Osłonki gdzie uchodzi
z rewitalizacją
do Zalewu Wiślanego, wynosi 25,4 km. Rzeka na całej swej długości jest obwałowana. W
nabrzeża pasażer- odległości ok. 16 km od „Gdańskiej Głowy” oddziela się jedno z ramion ujściowych - Wisła
skiego i budową Królewiecka (również obwałowana). Od oddzielenia się Wisły Królewieckiej Szkarpawa
promenady na
nazywana jest również Wisłą Elbląską.
rzece Szkarpawa
Dopływy Szkarpawy:
w miejscowości
- Linawa - prawy dopływ Szkarpawy, pow. zlewni 241,8 km2, dł. 26 km.
Żuławki
- Święta - Tuga - prawy dopływ Szkarpawy, pow. zlewni 267,6 km2, dł. 49,2 km.
W połączeniu z Martwą Wisłą, dolnym odcinkiem Nogatu i Kanału Jagiellońskiego, umożliwia najkrótszą drogę pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem. Dostępna dla statków i łodzi o
zanurzeniu nie przekraczającym 2,2 m. Do roku 1945 szlak ten był dostępny także dla małych statków morskich, ponieważ nie było na nim przeszkód nawodnych ograniczających
wysokość jednostek pływających (wszystkie mosty miały przęsła zwodzone). Po roku 1945
dostępność tego szlaku została ograniczona w następstwie zniszczenia części mostów i ich
odbudowy nieuwzględniającej potrzeb żeglugi.
Budowa ciągu pie- szo – rowerowego
na Mierzei Wiślanej od miejscowości Mikoszewo
do miejscowości
Piaski
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24.3
(47)

Rewitalizacja
nabrzeża pasażerskiego oraz
budowa pomostu
cumowniczego na
rzece Szkarpawa
w Drewnicy

24.4
(48)

Budowa przystani śródlądowej
wraz z zapleczem
w miejscowości
Rybina

24.5
(49)

Rewitalizacja przystani rzecznej w
Mikoszowie wraz
z budową punktu
widokowego

Km 2,85, m. D r e w n i c a - most drogowy zwodzony, z ograniczeniem R w szlaku.
Rzeka Szkarpawa stanowi jedno z dawnych ramion ujściowych rzeki Wisły. Połączona jest
z Wisłą (w km 931,2) śluzą „Gdańska Głowa”. Całkowita długość, do Osłonki gdzie uchodzi
do Zalewu Wiślanego, wynosi 25,4 km. Rzeka na całej swej długości jest obwałowana.
W odległości ok. 16 km od „Gdańskiej Głowy” oddziela się jedno z ramion ujściowych - Wisła Królewiecka (również obwałowana). Od oddzielenia się Wisły Królewieckiej Szkarpawa
nazywana jest Wisłą Elbląską.
Dopływy Szkarpawy:
- Linawa - prawy dopływ Szkarpawy, pow. zlewni 241,8 km2, dł. 26 km.
- Święta - Tuga - prawy dopływ Szkarpawy, pow. zlewni 267,6 km2, dł. 49,2 km.
W połączeniu z Martwą Wisłą, dolnym odcinkiem Nogatu i Kanału Jagiellońskiego, umożliwia najkrótszą drogę pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem. Dostępna dla statków i łodzi o
zanurzeniu nie przekraczającym 2,2 m. Do roku 1945 szlak ten był dostępny także dla małych statków morskich, ponieważ nie było na nim przeszkód nawodnych ograniczających
wysokość jednostek pływających (wszystkie mosty miały przęsła zwodzone). Po roku 1945
dostępność tego szlaku została ograniczona w następstwie zniszczenia części mostów i ich
odbudowy nieuwzględniającej potrzeb żeglugi.
Planowana inwestycja znajduje się w bardzo ważnym z punktu widzenia funkcjonowania sieci przystani Delty Wisły miejscu, jakim jest węzeł wodny w Rybinie. W tym miejscu
zaczyna się ujściowa odnoga Szkarpawy zwana Wisłą Królewiecką. W miejscowości znajdują
się trzy mosty zwodzone: dwa drogowe (z początku XX w.) – nad Szkarpawą (km 15,45) i w
odległości 100 m – nad Wisła Królewiecką (km 0,14), a także jedyny w Polsce czynny kolejowy most obrotowy na linii Nowy Dwór Gdański – Stegna, nad Szkarpawą (km 14,98). Pomost
cumowniczy nad Szkarpawą, wyposażony w WC, węzeł sanitarny, wodę, prąd, miejsce parkingowe, tablice z inf. turystyczną.
Rzeka Szkarpawa stanowi jedno z dawnych ramion ujściowych rzeki Wisły. Połączona jest
z Wisłą (w km 931,2) śluzą „Gdańska Głowa”. Całkowita długość, do Osłonki gdzie uchodzi
do Zalewu Wiślanego, wynosi 25,4 km. Rzeka na całej swej długości jest obwałowana. W
odległości ok. 16 km od „Gdańskiej Głowy” oddziela się jedno z ramion ujściowych - Wisła
Królewiecka (również obwałowana). Od oddzielenia się Wisły Królewieckiej Szkarpawa nazywana jest Wisłą Elbląską.
W połączeniu z Martwą Wisłą, dolnym odcinkiem Nogatu i Kanału Jagiellońskiego, umożliwia najkrótszą drogę pomiędzy Gdańskiem a Elblągiem. Dostępna dla statków i łodzi
o zanurzeniu nie przekraczającym 2,2 m. Do roku 1945 szlak ten był dostępny także dla
małych statków morskich, ponieważ nie było na nim przeszkód nawodnych ograniczających
wysokość jednostek pływających (wszystkie mosty miały przęsła zwodzone). Po roku 1945
dostępność tego szlaku została ograniczona w następstwie zniszczenia części mostów i ich
odbudowy nieuwzględniającej potrzeb żeglugi.
Wisła Królewiecka - ramię ujściowe Szkarpawy. Do Zalewu Wiślanego uchodzi w pobliżu
Kobylej Kępy. Do lat siedemdziesiątych ważna droga wodna, podróżowały po niej jednostki
płynące do Królewca. Obecnie spełnia rolę kanału melioracyjnego. Wisła Królewiecka odgałęzia się od Szkarpawy na 15,3 km we wsi Rybina. Jest to odnoga o tym samym charakterze
co Szkarpawa i prowadzi na Zalew. Jej całkowita długości wynosi 11,5 km a głębokość 2
m. Rzeka jest mało uczęszczana przez żeglarzy. Obecnie najchętniej wykorzystywana na
odcinku od Zalewu do pierwszego mostu, jako miejsce postoju dla jednostek pływających
po Zalewie Wiślanym.
Przekop Wisły - nowe ujście Wisły powstałe w latach 1890 - 1895 koło Świbna przez wykopanie nowego koryta rzeki na odcinku od Przegaliny do Zatoki Gdańskiej. Dotychczasowe
ujście Leniwki od przekopu do ujścia w Gdańsku nazwano Martwą Wisłą. W okresie sezonu
turystycznego przez Przekop Wisły pomiędzy Świbnem i Mikoszewem działa przeprawa
promowa na trasie z Gdańska ku Mierzei Wiślanej (DW501).
Tor wodny wejściowy z Zatoki Gdańskiej na rzekę Wisłę jest nie oznakowany, wąski o zmiennych głębokościach, niebezpieczny dla jednostek o zanurzeniu większym od 1,2 m oraz dla
wszystkich jednostek przy wiatrach wiejących od strony morza. W górę rzeki (do Tczewa)
Wisła stanowi drogę wodną III klasy. Przekop Wisły jest sztucznym ujściem rzeki Wisły, przekopanym w 1895 roku przez wydmy koło Świbna, długości około 6,1 km i szerokości średnio
450 m. Głębokość i kierunek kanału podejściowego do ujścia Przekopu Wisły ulega bardzo
częstym zmianom. Każdorazowo, pozycja pławy kierunkowej „SWB”, wskazującej wejście
na Przekop Wisły jest ustalana po przeprowadzonych pomiarach batymetrycznych stożka
ujściowego Wisły. Pława świetlna „SWB” jest corocznie ustawiana na nowej pozycji. W ciągu
ostatnich 15 lat pławę przesunięto z zachodu na południowy wschód aż o ponad 1,5 mili
morskiej. Pozycje pławy w ciągu ostatnich 5 lat pokazane są na planie batymetrycznym.
Z uwagi na zjawiska lodowe, częste zatory konieczne będzie demontowanie pomostów
pływających na okres zimowy.
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25.1
(50)

Budowa przystani
na rzece Wiśle
w miejscowości
Gorzędziej i infrastruktury towarzyszącej

26.1
(51)

Aktywizacja
wodnego szlaku
turystycznego
Gdańsk – Wróblewo – Grabiny
Zameczek

Gmina Subkowy
Rzeka Wisła na całym odcinku „Pętli Żuław”, od Korzeniewa do km 941 jest oficjalną drogą
wodną klasy II, szlakiem utrzymywanym i monitorowanym przez RZGW Gdańsk. Do Gdańskiej Głowy odcinek rzeki stanowi zarazem część międzynarodowej drogi wodnej E-70. Nie
jest to jednak łatwy szlak do żeglowania. Wody Wisły często wzbierają powodując powodzie.
Dolina Dolnej Wisły rozciąga się na długości około 120 km – od Bydgoszczy po Gniew,
rozcinając wysoczyzny morenowe Pojezierza Wschodniopomorskiego i dzieląc je w tym
rejonie na mezoregiony Pojezierza Starogardzkiego – po zachodniej i Pojezierza Iławskiego – po wschodniej stronie doliny Wisły. Składa się ona z trzech mezoregionów – Doliny
Fordońskiej i Kotliny Grudziądzkiej (położone generalnie w woj. kujawsko-pomorskim)
oraz Doliny Kwidzyńskiej. Szerokość Doliny Dolnej Wisły wynosi od 5 do 8 km, a jej zbocza,
o stosunkowo silnym nachyleniu, osiągają wysokość względną 50 – 60 metrów. Dno doliny
wyściełają aluwia i utwory mułowo-torfowe, znajdujące swą kontynuację na obszarze delty Żuław Wiślanych, których umowna granica z doliną Wisły znajduje się w rejonie rozwidlenia Wisły i Nogatu. Równinne dno doliny pocięte jest gęstą siecią rowów melioracyjnych,
służących utrzymaniu poziomu wód gruntowych, umożliwiającego gospodarkę rolną
na położonych w dolinie polach i użytkach zielonych. Bezpośrednie sąsiedztwo koryta
Wisły, na obszarze tzw. terasy zalewowej, ograniczone jest wałem przeciwpowodziowym,
a pozostała część doliny podlega użytkowaniu rolniczemu. W obrębie terasy zalewowej
występują resztki naturalnych lasów łęgowych z olszą czarną. Dominują tu jednak krzewiaste zbiorowiska wierzbowe. Wschodnie zbocza doliny – z wyjątkiem rejonu Kwidzyna
– są przeważnie zalesione, natomiast zbocza wschodnie zalesione są tylko fragmentarycznie i w znacznej części pokryte roślinnością łąkowo-stepową – z ciekawymi florystycznie
zbiorowiskami muraw kserotermicznych. Środowisko przyrodnicze Doliny Dolnej Wisły
jest generalnie silnie przekształcone antropogenicznie w wyniku intensywnych działań
melioracyjnych oraz przeciwpowodziowych i ma fizjonomię krajobrazu przyrodniczokulturowego. Mimo to dolina uznawana jest za ważny krajowy korytarz ekologiczny, o
istotnym znaczeniu dla zachowania przestrzennej struktury ekologicznej i funkcjonalnej
środowiska.
Wisła w swym dolnym odcinku charakteryzuje się występowaniem najwyższych rocznych
stanów wody w marcu lub kwietniu, rzadziej w lipcu i sierpniu. Wiosenne wysokie wody
związane są ze spływem wód roztopowych, często połączonych ze spływem kry, utrudniającym warunki przepływu. Z kolei wezbrania letnie wywoływane są ulewnymi opadami w
górnej, rzadziej środkowej części dorzecza. Najniższe stany (niżówki) występują głównie
w grudniu, sporadycznie w lipcu. W ciągu ostatniego tysiąclecia w dolnym odcinku Wisły
miało miejsce co najmniej kilkaset powodzi. W większości przypadków wywoływane
były dużą ilością wód roztopowych i związanymi z tym zatorami lodowymi. Zdarzały się
też przypadki powodzi letnich będących wynikiem obfitych i długotrwałych opadów.
Cały odcinek koryta Wisły na obszarze projektu jest uregulowany w postaci obwałowań
i umocnień brzegu przy pomocy około 1000 ostróg. Szerokość koryta waha się w przedziale od 200 do 430 m. Z uwagi na zjawiska lodowe oraz znaczne wahania poziomu wód (amplituda ok. 500 cm rocznie) konieczny jest demontaż części urządzeń wodnych (pomosty
pływające, trapy dojściowe) na okres zimy i wezbrań wczesnowiosennych.
Gmina Suchy Dąb
Motława rzeka o długości 64,7 km w województwie pomorskim. Źródła w Jeziorze Szpęgawskim Południowym na Pojezierzu Starogardzkim, na północny wschód od Starogardu
Gdańskiego. W górnym biegu rzeki płynie jako Szpęgawa. Przepływa przez Jezioro Rokickie Duże w pobliżu Tczewa, gdzie staje się Motławą, uchodzi do Martwej Wisły. Głównym
dopływem jest Radunia. W dolnym odcinku w Gdańsku płynie Opływem Motławy oraz
podzielona jest na Starą Motławę i Nową Motławę. Opływ Motławy wpada do Martwej
Wisły nieopodal Gęsiej Karczmy, Motława do Martwej Wisły obok Polskiego Haku. Motława
poza Gdańskiem to 28 kilometrów żeglownego szlaku, dostępnego dla łodzi, kajaków i
żaglówek z opuszczanym masztem. Po drodze można podziwiać otoczone zielenią wioski,
których rodowód sięga średniowiecza. Warto zatrzymać się w Wiślinie, by zobaczyć jedyną
w swoim rodzaju drewnianą dzwonnicę cmentarną i we Wróblewie, by zwiedzić urokliwy
ryglowy kościółek z przełomu XVII i XVIII w.(naprzeciwko kościoła znajduje się wypożyczalnia kajaków). Miejscem szczególnym jest spotkanie trzech rzek: Motławy, Raduni i kanału
Czarnej Łachy koło Krępca. Drugie takie miejsce to ujście Kłodawy i Bielawy, otoczonych
fosą resztek krzyżackiego zamku w Grabinach Zameczku, gdzie jest punkt docelowy żuławskiego rejsu.
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27.1
(52)

Rozbudowa portu
żeglugi turystycznej oraz terenów
przyportowych w
Kątach Rybackich

27.2
(53)

Zagospodarowanie terenu przy
Wiśle Królewieckiej na cele rekreacyjne – budowa
przystani żeglugi
turystycznej w
Sztutowie

Gmina Sztutowo
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie istniejącego portu morskiego, a także
poza jego granicami – na obszarze morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego.
Obecnie podstawową funkcją portu jest obsługa rybołówstwa łodziowego oraz gościnna
obsługa jachtów. W ostatnich latach por ten został częściowo w zmodernizowany (zbudowano ok. 60 mb nowego nabrzeża, przystosowanego do podejmowania statków pasażerskich. Basen portowy ma wymiary około 50 x115 do około 160 m. Głębokości w basenie
wahają się od 1,2 m do 1,8 m. Do portu prowadzi tor wodny o szerokości 30 m i głębokości
1,8 – 2,5 m. Alternatywnym miejscem dla postoju jachtów i innych jednostek turystycznych w Kątach Rybackich jest przystań Yacht Clubu Barkas. Położonym na zachód od portu
rybackiego. Przystań ma dwa pomosty pływające (15 miejsc cumowniczych) i niezbędne
zaplecze: baza noclegowa, WC, umywalka, prysznic, parking strzeżony, ładowanie akumulatorów, slipowanie jachtów; gaz, paliwo, warsztat szkutniczy, żaglomistrzowski, telefon.
Istnieje możliwość zimowania jachtów w hangarze i pod plandeką, zaś w sezonie czarterowanie jachtów, rowerów wodnych, łodzi wiosłowych, kajaków i żaglówek.
Bezpośrednio do portu przylega akwen Zalewu Wiślanego. Jest to zbiornik wodny posiadający status wód morskich, przez który przechodzi granica państwa, dzieląca go na część
polską i rosyjską. Po stronie polskiej podzielony jest wojewódzką granicą administracyjną
(województwo pomorskie oraz województwo warmińsko – mazurskie) oraz granicami
administracyjnymi sześciu gmin. Powierzchnia całego akwenu wynosi 838 km2, w części
polskiej znajduje się 328 km2, czyli około 40% całkowitej powierzchni. Jest to rozległy
zbiornik o długości około 100 km (w tym w części polskiej ok. 40 km) i średniej szerokości
wynoszącej około 9 km. Jest akwenem płytkim, przeciętna jego głębokość wynosi 2,7 m.
Przy tak małych głębokościach, dla żeglugi wytyczono trasy, a częściowo pogłębiono tory
wodne. Podstawowa trasa prowadzi wzdłuż Zalewu, od granicy państwa do ujścia Szkarpawy. Ma ona szerokość 120 m, a głębokości na niej wynoszą: 4,6 m przy granicy, 3,0 m
przy pławie „FRO”, 2,5 m przy pławie „TOL” i stawie „Elbląg”, 2,0 m przy stawie „Gdańsk” i 2,9
m przy ujściu Szkarpawy. Na ostatnim odcinku tor jest zamulony i ma mniejsze głębokości.
Od trasy podstawowej prowadzą trasy podejściowe (częściowo przez pogłębione tory
wodne) do poszczególnych portów. Tory podejściowe od toru głównego do poszczególnych portów maja głębokości zmienne od 3,5 m do 1,8 m. Stan wody Zalewu Wiślanego
jest zmienny i zależy głównie od kierunków i prędkości wiatrów.
Wisła Królewiecka - ramię ujściowe Szkarpawy. Do Zalewu Wiślanego uchodzi w pobliżu
Kobylej Kępy. Do lat siedemdziesiątych ważna droga wodna, podróżowały po niej jednostki płynące do Królewca. Obecnie spełnia rolę kanału melioracyjnego. Wisła Królewiecka odgałęzia się od Szkarpawy na 15,3 km we wsi Rybina. Jest to odnoga o tym samym
charakterze co Szkarpawa i prowadzi na Zalew. Jej całkowita długości wynosi 11,5 km a
głębokość 2 m. Rzeka jest mało uczęszczana przez żeglarzy. Obecnie najchętniej wykorzystywana na odcinku od Zalewu do pierwszego mostu, jako miejsce postoju dla jednostek
pływających po Zalewie Wiślanym.
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Miasto Tczew
Rzeka Wisła na odcinku od km 941 do Przegaliny jest oficjalną drogą wodną klasy III, szlakiem utrzymywanym i monitorowanym przez RZGW Gdańsk. Do Gdańskiej Głowy odcinek
rzeki stanowi zarazem część międzynarodowej drogi wodnej E-70. Nie jest to jednak łatwy
szlak do żeglowania. Wody Wisły często wzbierają powodując powodzie.
Dolina Dolnej Wisły rozciąga się na długości około 120 km – od Bydgoszczy po Gniew,
rozcinając wysoczyzny morenowe Pojezierza Wschodniopomorskiego i dzieląc je w tym
rejonie na mezoregiony Pojezierza Starogardzkiego – po zachodniej i Pojezierza Iławskiego – po wschodniej stronie doliny Wisły. Składa się ona z trzech mezoregionów – Doliny
Fordońskiej i Kotliny Grudziądzkiej (położone generalnie w woj. kujawsko-pomorskim)
oraz Doliny Kwidzyńskiej. Szerokość Doliny Dolnej Wisły wynosi od 5 do 8 km, a jej zbocza,
o stosunkowo silnym nachyleniu, osiągają wysokość względną 50 – 60 metrów. Dno doliny
wyściełają aluwia i utwory mułowo-torfowe, znajdujące swą kontynuację na obszarze delty Żuław Wiślanych, których umowna granica z doliną Wisły znajduje się w rejonie rozwidlenia Wisły i Nogatu. Równinne dno doliny pocięte jest gęstą siecią rowów melioracyjnych,
służących utrzymaniu poziomu wód gruntowych, umożliwiającego gospodarkę rolną
na położonych w dolinie polach i użytkach zielonych. Bezpośrednie sąsiedztwo koryta
Wisły, na obszarze tzw. terasy zalewowej, ograniczone jest wałem przeciwpowodziowym,
a pozostała część doliny podlega użytkowaniu rolniczemu. W obrębie terasy zalewowej
występują resztki naturalnych lasów łęgowych z olszą czarną. Dominują tu jednak krzewiaste zbiorowiska wierzbowe. Wschodnie zbocza doliny – z wyjątkiem rejonu Kwidzyna
– są przeważnie zalesione, natomiast zbocza wschodnie zalesione są tylko fragmentarycznie i w znacznej części pokryte roślinnością łąkowo-stepową – z ciekawymi florystycznie
zbiorowiskami muraw kserotermicznych. Środowisko przyrodnicze Doliny Dolnej Wisły
jest generalnie silnie przekształcone antropogenicznie w wyniku intensywnych działań
melioracyjnych oraz przeciwpowodziowych i ma fizjonomię krajobrazu przyrodniczokulturowego. Mimo to dolina uznawana jest za ważny krajowy korytarz ekologiczny, o
istotnym znaczeniu dla zachowania przestrzennej struktury ekologicznej i funkcjonalnej
środowiska.
Wisła w swym dolnym odcinku charakteryzuje się występowaniem najwyższych rocznych
stanów wody w marcu lub kwietniu, rzadziej w lipcu i sierpniu. Wiosenne wysokie wody
związane są ze spływem wód roztopowych, często połączonych ze spływem kry, utrudniającym warunki przepływu. Z kolei wezbrania letnie wywoływane są ulewnymi opadami
w górnej, rzadziej środkowej części dorzecza. Najniższe stany (niżówki) występują głównie
w grudniu, sporadycznie w lipcu. W ciągu ostatniego tysiąclecia w dolnym odcinku Wisły
miało miejsce co najmniej kilkaset powodzi. W większości przypadków wywoływane
były dużą ilością wód roztopowych i związanymi z tym zatorami lodowymi. Zdarzały się
też przypadki powodzi letnich będących wynikiem obfitych i długotrwałych opadów.
Cały odcinek koryta Wisły na obszarze projektu jest uregulowany w postaci obwałowań
i umocnień brzegu przy pomocy około 1000 ostróg. Szerokość koryta waha się w przedziale od 200 do 430 m. Z uwagi na zjawiska lodowe oraz znaczne wahania poziomu wód (amplituda ok. 500 cm rocznie) konieczny jest demontaż części urządzeń wodnych (pomosty
pływające, trapy dojściowe) na okres zimy i wezbrań wczesnowiosennych.

28.1
(54)

Przebudowa bazy
wioślarskiej przy
ul. Nadbrzeżnej w
Tczewie

28.2
(55)

Turystyczne
ścieżki widokowe łączące Stare
Miasto z portem
i nadwodnym
obszarem rekreacyjnym w Tczewie

28.3
(56)

Wzmocnienie
infrastruktury nadwodnego obszaru
rekreacyjnego w
Tczewie (bulwar
nadwiślański)
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28.4
(57)

28.5
(58)

Połączenie bulwaru nadwiślańskiego z obszarem
ujścia Kanału
Młyńskiego – poszerzenie terenu
rekreacyjnego nad
Wisła
Modernizacja
połączenia drogowego od portu
rzecznego do
przystani
wioślarskiej
Miasto i Gmina Tolkmicko
Basen portowy długości 250 m i szerokości 60 m posiada basen z osłoniętym falochronami
kanałem wejściowym. Nabrzeże wschodnie użytkują rybacy, zachodnie towarowe posiada w części północnej drewniany pomost dla jachtów. Większe jachty mogą cumować
na końcu zachodniego falochronu, przy nabrzeżu przystosowanym do postoju statków
pasażerskich. Jedyna na Zalewie Wiślanym jednostka ratownictwa morskiego. Bosmanat.
Podejście do portu 1,8 m, w porcie do 2 m.
Bezpośrednio do portu przylega akwen Zalewu Wiślanego. Jest to zbiornik wodny posiadający status wód morskich, przez który przechodzi granica państwa, dzieląca go na część
polską i rosyjską. Po stronie polskiej podzielony jest wojewódzką granicą administracyjną
(województwo pomorskie oraz województwo warmińsko – mazurskie) oraz granicami
administracyjnymi sześciu gmin. Powierzchnia całego akwenu wynosi 838 km2, w części
polskiej znajduje się 328 km2, czyli około 40% całkowitej powierzchni. Jest to rozległy
zbiornik o długości około 100 km (w tym w części polskiej ok. 40 km) i średniej szerokości
wynoszącej około 9 km. Jest akwenem płytkim, przeciętna jego głębokość wynosi 2,7 m.
Przy tak małych głębokościach, dla żeglugi wytyczono trasy, a częściowo pogłębiono tory
wodne. Podstawowa trasa prowadzi wzdłuż Zalewu, od granicy państwa do ujścia Szkarpawy. Ma ona szerokość 120 m, a głębokości na niej wynoszą: 4,6 m przy granicy, 3,0 m
przy pławie „FRO”, 2,5 m przy pławie „TOL” i stawie „Elbląg”, 2,0 m przy stawie „Gdańsk” i 2,9
m przy ujściu Szkarpawy. Na ostatnim odcinku tor jest zamulony i ma mniejsze głębokości.
Od trasy podstawowej prowadzą trasy podejściowe (częściowo przez pogłębione tory
wodne) do poszczególnych portów. Tory podejściowe od toru głównego do poszczególnych portów maja głębokości zmienne od 3,5 m do 1,8 m. Stan wody Zalewu Wiślanego
jest zmienny i zależy głównie od kierunków i prędkości wiatrów.

29.1
(59)

Zagospodarowanie terenu przy
nabrzeżu zachodnim portu w
Tolkmicku

30.1
(60)

Modernizacja
rzeki Wisły Królewieckiej dla ruchu
turystyczno – towarowego Rybina
– Kobyla Kępa

30.2
(61)

Oznakowanie
turystyczne na śluzach: Biała Góra,
Szonowo, Rakowiec, Michałowo,
Gdańska Głowa,
Przegalina

RZGW Gdańsk
Wisła Królewiecka - ramię ujściowe Szkarpawy. Do Zalewu Wiślanego uchodzi w pobliżu
Kobylej Kępy. Do lat siedemdziesiątych ważna droga wodna, podróżowały po niej jednostki płynące do Królewca. Obecnie spełnia rolę kanału melioracyjnego. Wisła Królewiecka odgałęzia się od Szkarpawy na 15,3 km we wsi Rybina. Jest to odnoga o tym samym
charakterze co Szkarpawa i prowadzi na zalew. Jej całkowita długości wynosi 11,5 km
a głębokość 2 m. Rzeka jest mało uczęszczana przez żeglarzy. Obecnie najchętniej wykorzystywana na odcinku od Zalewu do pierwszego mostu jako miejsce postoju dla jednostek pływających po Zalewie Wiślanym.
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30.3
(62)

Pomosty cumowniczo – zejściowe
do obsługi ruchu
turystycznego
na śluzach: Biała
Góra, Szonowo,
Rakowiec, Przegalina, Michałowo,
Gdańska Głowa

Śluza Biała Góra jest śluzą komorową o konstrukcji betonowej, oblicowanej cegłą klinkierową z wrotami wspornymi dwuskrzydłowymi z mechanizmami o napędzie ręcznym.
Komora jest napełniana i opróżniana przez kanały obiegowe, umieszczone symetrycznie
w głowie górnej i dolnej. Zamknięcia kanałów stanowią zasuwy o napędzie ręcznym.
Śluza ma nietypową konstrukcję dzięki czterem parom wrót wspornych (po dwie pary w
głowie górnej i dolnej), które umożliwiają śluzowania jednostek zarówno przy stanach Wisły wyższych jak i niższych niż w Nogacie. Wrota śluzy to wrota wsporne dwuskrzydłowe,
konstrukcji stalowej o poszyciu jednostronnym z blachy stalowej łączonej na nity. Bezpośrednio do głowy górnej śluzy przylega głowa wrót przeciwpowodziowych.
Podstawowe parametry śluzy:
• klasa budowli
III
• długość użytkowa komory
57.00 m
• szerokość użytkowa komory
9.53 m
• głębokość NWŻ nad progiem górnym
2.51 m
• głębokość NWŻ nad progiem dolnym
2.51 m
• długość całkowita
104.50 m
• spad maksymalny
4.10 m
• rzędna korony ścian
10.93 - 10.96 m Kr
• rzędna progu górnego
3.90 m Kr
• rzędna dna komory
3.90 - 3.91 m Kr
• rzędna progu dolnego
3.90 m K
Śluza Szonowo jest śluzą komorową o konstrukcji betonowej, oblicowanej cegłą klinkierową z wrotami wspornymi dwuskrzydłowymi z mechanizmami o napędzie ręcznym.
Komora jest napełniana i opróżniana przez kanały obiegowe, umieszczone symetrycznie
w głowie górnej i dolnej. Zamknięcia kanałów stanowią zasuwy o napędzie ręcznym.
Wrota górne i dolne komory posiadają konstrukcję stalową nitowaną. We wrotach znajdują się zastawki (w górnych po 1 na każde skrzydło, w dolnych po 2 na skrzydło), służące do
płukania obiektu. Na wrotach znajdują się kładki komunikacyjne.
Podstawowe parametry śluzy:
• klasa budowli
III
• długość użytkowa komory
7.33 m
• szerokość użytkowa komory
9.58 m
• głębokość NWŻ nad progiem górnym
2.52 m
• głębokość NWŻ nad progiem dolnym
2.50 m
• długość całkowita
78.34 m
• spad maksymalny
2.10 m
• rzędna korony ścian
8.44 - 8.61 m Kr
• rzędna progu górnego
3.90 m Kr
• rzędna dna komory
2.06 m Kr
• rzędna progu dolnego
2.02 m K
Śluza Rakowiec jest śluzą komorową o konstrukcji betonowej, oblicowanej cegłą klinkierową z wrotami wspornymi dwuskrzydłowymi z mechanizmami o napędzie ręcznym.
Komora jest napełniana i opróżniana przez kanały obiegowe, umieszczone symetrycznie
w głowie górnej i dolnej. Zamknięcia kanałów stanowią zasuwy o napędzie ręcznym.
Wrota górne i dolne komory posiadają konstrukcję stalową nitowaną. We wrotach znajdują się zastawki (w górnych po 1 na każde skrzydło, w dolnych po 2 na skrzydło), służące do
płukania obiektu. Na wrotach znajdują się kładki komunikacyjne.

30.3
(62)

Pomosty cumowniczo – zejściowe
do obsługi ruchu
turystycznego
na śluzach: Biała
Góra, Szonowo,
Rakowiec, Przegalina, Michałowo,
Gdańska Głowa

30.3
(62)

Pomosty cumowniczo – zejściowe
do obsługi ruchu
turystycznego
na śluzach: Biała
Góra, Szonowo,
Rakowiec, Przegalina, Michałowo,
Gdańska Głowa
Podstawowe parametry śluzy:
• klasa budowli
• długość użytkowa komory
• szerokość użytkowa komory
• głębokość NWŻ nad progiem górnym
• głębokość NWŻ nad progiem dolnym
• długość całkowita
• spad maksymalny
• rzędna korony ścian
• rzędna progu górnego
• rzędna dna komory
• rzędna progu dolnego
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III
56.64 m
9.60 m
2.49 m
2.50 m
77.40 m
2.85 m
6.01 - 6.05 m Kr
+2.00 m Kr
-0.62 m Kr
-0.58 m K
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30.3
(62)

Pomosty cumowniczo – zejściowe
do obsługi ruchu
turystycznego
na śluzach: Biała
Góra, Szonowo,
Rakowiec, Przegalina, Michałowo,
Gdańska Głowa

Komora śluzy Przegalina Południowa wykonana jest ze ścianki szczelnej typu Larsen IIIn,
z brusów dł. ok. 14m zwieńczonych oczepem żelbetowym. Płyta denna to konstrukcja żelbetowa gr. 40 cm na podkładzie z betonu wyrównawczego gr. 20 cm. Głowy śluzy wykonane są w postaci monolitycznych konstrukcji żelbetowych (fundowanych bezpośrednio).
Komora jest napełniana i opróżniana przez kanały obiegowe, umieszczone symetrycznie
w głowie górnej i dolnej. Zamknięcia kanałów obiegowych: zasuwy stalowe.
Zamknięcia śluzy: wrota wsporcze dwuskrzydłowe konstrukcji stalowej.
Górne wrota śluzowe pełnią jednocześnie rolę wrót przeciwpowodziowych.
Napęd wrót i zasuw kanałów obiegowych: hydrauliczny. Uruchamianie wrót i zasuw kanałów obiegowych: z maszynowni (są cztery maszynownie, po dwie na każdej głowie) lub
sterówki przy prawym przyczółku głowy górnej.
Podstawowe parametry śluzy:
• klasa budowli
• długość użytkowa komory
• szerokość użytkowa komory
• głębokość NWŻ nad progiem górnym
• głębokość NWŻ nad progiem dolnym
• długość całkowita
• spad maksymalny
• rzędna korony głowy dolnej
• rzędna korony głowy górnej
• rzędna progu górnego
• rzędna dna komory
• rzędna progu dolnego
• rzędna dolnej krawędzi mostu

30.3
(62)

Pomosty cumowniczo – zejściowe
do obsługi ruchu
turystycznego
na śluzach: Biała
Góra, Szonowo,
Rakowiec, Przegalina, Michałowo,
Gdańska Głowa

II
188.37 m
11.91 m
3.28 m
3.28 m
214.83 m
2.49 m
2.55 m Kr
6.14 m Kr
-3.86 m Kr
-3.85 m Kr
-3.86 m Kr
+9.31 m Kr

Śluza Michałowo jest śluzą komorową o konstrukcji betonowej, oblicowanej cegłą klinkierową z wrotami wspornymi dwuskrzydłowymi z mechanizmami o napędzie ręcznym.
Komora jest napełniana i opróżniana przez kanały obiegowe, umieszczone symetrycznie
w głowie górnej i dolnej. Zamknięcia kanałów stanowią zasuwy o napędzie ręcznym.
Wrota górne i dolne komory posiadają konstrukcję stalową nitowaną. We wrotach znajdują się zastawki (w górnych po 1 na każde skrzydło, w dolnych po 2 na skrzydło), służące do
płukania obiektu. Na wrotach znajdują się kładki komunikacyjne.
Podstawowe parametry śluzy:
• klasa budowli
• długość użytkowa komory
• szerokość użytkowa komory
• głębokość NWŻ nad progiem górnym
• głębokość NWŻ nad progiem dolnym
• długość całkowita
• spad maksymalny
• rzędna korony ścian
• rzędna progu górnego
• rzędna dna komory
• rzędna progu dolnego
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III
57.00 m
9.54 m
2.49 m
2.50 m
77.38 m
2.40 m
3.38 - 3.43 m Kr
-0.62 m Kr
-2.93 m Kr
-2.98 m K
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30.3
(62)

30.4
(63)

30.5
(64)

30.6

31.1
(65)

Pomosty cumowniczo – zejściowe
do obsługi ruchu
turystycznego
na śluzach: Biała
Góra, Szonowo,
Rakowiec, Przegalina, Michałowo,
Gdańska Głowa

Śluza Gdańska Głowa jest śluzą komorową o konstrukcji betonowej, oblicowanej cegłą
klinkierową z wrotami wspornymi dwuskrzydłowymi z mechanizmami o napędzie ręcznym. Komora jest napełniana i opróżniana przez kanały obiegowe, umieszczone symetrycznie w głowie górnej i dolnej. Zamknięcia kanałów stanowią zawory motylkowe o
napędzie ręcznym. Wrota górne i dolne komory posiadają konstrukcję stalową nitowaną.
Na wrotach znajdują się kładki komunikacyjne.
Podstawowe parametry śluzy:

• klasa budowli
III
• długość użytkowa komory
61.00 m
• szerokość użytkowa komory
12.50 m
• głębokość NWŻ nad progiem górnym
2.75 m
• głębokość NWŻ nad progiem dolnym
2.75 m
• długość całkowita
102.88 m
• spad maksymalny
3.0 m
• rzędna korony ścian
3.48 - 3.62 m Kr
• rzędna korony głowy górnej
4.97 - 5.02 m Kr
• rzędna progu górnego
-3.31 m Kr
• rzędna dna komory
-3.43 m Kr
• rzędna progu dolnego
-3.31 m Kr
Elektryfikacja na- pędów wind śluz
wraz z wykonaniem sygnalizacji
świetlnej: Biała
Góra, Szonowo,
Rakowiec, Michałowo, Gdańska
Głowa
Ciąg komunikacyj- ny pieszo – jezdny
na szlaku turystycznym do śluzy
Gdańska Głowa
PodczyszczeKm 2,85, m. D r e w n i c a - most drogowy zwodzony, z ograniczeniem R w szlaku.
nie dna, dalby
Rzeka Szkarpawa stanowi jedno z dawnych ramion ujściowych rzeki Wisły. Połączona jest
cumownicze wraz z Wisłą (w km 931,2) śluzą „Gdańska Głowa”. Całkowita długość, do Osłonki gdzie uchodzi do
z pomostami
Zalewu Wiślanego, wynosi 25,4 km. Rzeka na całej swej długości jest obwałowana. W odlezejściowymi przy głości ok. 16 km od „Gdańskiej Głowy” oddziela się jedno z ramion ujściowych - Wisła Królemoście w Drew- wiecka (również obwałowana). Od oddzielenia się Wisły Królewieckiej Szkarpawa nazywana
nicy
jest Wisłą Elbląską.
Modernizacja
przystani jachtowej Narodowego
Centrum Żeglarstwa AWFiS

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Ujście Wisły Śmiałej w naturalnym otoczeniu parku krajobrazowego, kilkanaście kilometrów na wschód od aglomeracji trójmiejskiej. Z punktu widzenia potrzeb szkolenia i sportu
żeglarskiego nasze położenie należy uznać za optymalne, gdyż umożliwia organizację pływań zarówno na akwenie zamkniętym (rozlewisko Wisły Śmiałej), jak i otwartym (Zatoka
Gdańska).
Pływająca przystań o długości 83 metrów
Łączna liczba miejsc - 36
• dla jachtów o długości do 8 metrów - 16
• dla jachtów o długości do 10 metrów - 10
• dla jachtów o długości do 12 metrów - 6
• dla jachtów o długości do 14 metrów - 4
• Nabrzeże
Łączna liczba miejsc - 15
• dla jachtów o długości do 8 metrów - 9
• dla jachtów o długości do 10 metrów - 5
• dla jachtów o długości do 14 metrów - 1
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13.Analiza dostępności komunikacyjnej
Połączenia drogowe
Główną arterią drogową łączącą Polskę północno-wschodnią z resztą kraju, jest droga krajowa nr 7 Gdańsk – Warszawa
oraz droga krajowa nr 1 Gdańsk – Łódź – Cieszyn. Innym strategicznym połączeniem w osi zachód – wschód jest droga
krajowa nr 6, relacji Gdańsk – Szczecin, która ogniskuje ruch turystyczny z Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej.
W przyszłości drugie ważne połączenie stanowić będzie autostrada A-1. Stąd też za drogi łączące obszar nadzalewowy
z krajową siecią dróg, uznać należy te drogi, które wprowadzają ruch na drogę nr 7 i dalej na zachód.
Należą do nich drogi:
- nr 502 Stegna - Nowy Dwór Gdański - droga nr 7,
- nr 22 Elbląg - Malbork - Czarlin,
- nr 55 Nowy Dwór Gd. - Stolno,
- nr 504 Braniewo - Elbląg - do drogi nr 7 (przez nowy węzeł komuikacyjny w Elblągu),
- nr 508 granica państwa - Braniewo - droga nr 7.
Dwie ostatnie łączą ponadto obszar Zalewu Wiślanego z obwodem Kaliningradzkim.
Parametry wymienionych dróg i ich stan techniczny określają możliwości wykorzystania transportu drogowego oraz
uprawiania turystyki motorowej. W obecnych i przewidywanych warunkach mają one decydujące znaczenie dla dostępności obszaru nadzalewowego. Ich stan jest zróżnicowany pod względem technicznym. Najbardziej zniszczona jest droga nr
508, stąd praktycznie cały ruch samochodowy obsługuje droga nr 504, która prowadzi przez Wysoczyznę Elbląską i Frombork u podnóża Wzgórza Katedralnego. Powinna być zatem odciążona od ciężkiego ruchu tranzytowego.
Kluczowe znaczenie mają drogi nr nr 22 i 502. Obie o niskich parametrach (wąskie i kręte), obecnie przeciążone. Droga
nr 22 jest głównym “wylotem” z obszaru nadzalewowego na zachód. Na odcinku Elbląg - Malbork droga nie jest przystosowana do przenoszenia tak dużego natężenia ruchu, jaki panuje obecnie. Droga nr 502 to główne połączenie Mierzei
Wiślanej z krajem. Przeciążenie tu zatem występuje tylko w okresie letnim, niemniej w stopniu poważnie zagrażającym
bezpieczeństwu podróżnych. Stan ten może ulec zmianie po uruchomieniu nowego wjazdu do Elbląga, który wraz z przeprawą promową Tolkmicko - Krynica Morska utworzy nowy szlak na Mierzeję.
Istotne znaczenie dla rozwoju obszaru nadzalewowego mają również drogi łączące miejscowości na Mierzei Wiślanej
(droga nr 501 Sobieszewo - Mikoszewo - Stegna - Krynica Morska) oraz drogi na południowym brzegu zalewu (droga nr
503 Tolkmicko - Elbląg).
Drogi te spełniają wymagania odnośnie polskich standardów, lecz w sezonie letnim są nadmiernie obciążone ruchem
turystycznym. Ze względów ekologicznych nie ma możliwości powiększenia ich parametrów. Konieczne jest zatem odciążenie tych dróg przez utworzenie połączeń alternatywnych.
Drogi kolejowe
Charakterystycznym zjawiskiem dla polskiego systemu transportowego w latach 90- tych jest spadek znaczenia transportu kolejowego i w ślad za tym „kurczenie” się sieci kolejowej. Skutki tego procesu w obszarze są widoczne w powiecie
Nowy Dwór Gdański, gdzie uległa częściowej likwidacji lokalna linia wąskotorowa. Los taki nie może spotkać nadzalewowego odcinka kolejowego Elbląg - Tolkmicko - Braniewo. O ile redukcja kolei wąskotorowej w powiecie Nowy Dwór Gdański odebrała szanse na wzmocnienie atrakcyjności turystycznej tego terenu (chociaż kolej ta miała też pewne znaczenie
dla odciążenia drogi Nowy Dwór Gdański - Stegna w sezonie letnim), to rezygnacja z odcinka Elbląg - Tolkmicko - Braniewo
utrudniłaby obsługę transportową Suchacza, Kadyn i Tolkmicka. Stan PKP wskazuje jednak wyraźnie, że jeśli linii nie obronią samorządy, to może ona zostać zamknięta. Należy uczynić wszystko, aby tak się nie stało. Nowe uregulowania prawne
dot. PKP stwarzają szansę na zachowanie tej linii. Pozostałe linie kolejowe ważne dla obszaru nadzalewowego z racji pełnienia funkcji podobnych jak drogi nr 7 i nr 508 to:
- linia Gdynia - Malbork- Warszawa,
- linia Gdynia - Tczew - Bydgoszcz,
- oraz odcinki Malbork - Elbląg - Bogaczewo – Braniewo -Kaliningrad i Malbork - Grudziądz.
Ich stan techniczny można ocenić jako wystarczający dla obecnych potrzeb. W przyszłości są one przeznaczone do
modernizacji.
Transport morski
Podstawową rolę w układzie sieci dróg wodnych Bałtyku i Europy stanowią porty morskie w Gdyni i Gdańsku a także
port w Elblągu. Porty te, zlokalizowane na południowym wybrzeżu Bałtyku, stanowią wygodne zakończenie morskich
szlaków transportowych dla transportu ładunków i osób między portami Europy Północnej a Europą Środkowo-Wschodnią oraz Skandynawią i Europą Centralną. Port Gdański jest najgłębszym (17m) portem na Bałtyku. Znaczne inwestycje w
zarówno w porcie gdańskim, jak i gdyńskim każą z optymizmem patrzeć w przyszłość obu tych organizmów. Szansą stulecia dla portu w Elblągu jest krystalizujący się projekt przekopu Mierzei Wiślanej w miejscowości Skowronki. Inwestycja ta
umożliwi także szybki rozwój turystyki morskiej w obrębie Zalewu Wiślanego.
Ruch pasażersko-samochodowy obsługują promy morskie na trasach z Gdyni do Karslkrony oraz z Gdańska do Nynäshamn w Szwecji. Uwidacznia się tutaj trwający od około 10 lat systematyczny i znaczny przyrost liczby pasażerów i ładunków. Zauważa się brak połączeń równoleżnikowych do Trójmiasta z portów niemieckich i duńskich.
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Transport powietrzny
Na omawianym obszarze oprócz portu lotniczego w Gdańsku Rębiechowie znajdują się także lotniska pretendujące
do lotnisk zastępczych w miejscowościach: Babie Doły koło Gdyni, Pruszcz Gdański, Malbork, Słupsk czy Elbląg. Nowoczesny międzynarodowy port lotniczy w Gdańsku jest obecnie, po Warszawie i Krakowie, trzecim, co do wielkości ruchu pasażerskiego, lotniskiem w Polsce. Port lotniczy obsługuje loty krajowe oraz międzynarodowe – w 2006 roku obsłużono 1,256
mln pasażerów. Tygodniowo odprawionych jest 200 lotów pasażerskich oraz 114 lotów cargo. Od kilku lat rośnie także rola
lotniska, jako ważnego centrum czarterowych przewozów turystycznych.
Kluczowe znaczenie dla funkcjonowania Portu Lotniczego ma jego położenie. Lotnisko w Rębiechowie od centrum
Gdańska dzieli dystans tylko 10 km. Podobny dystans dzieli je od centrum Sopotu, a od centrum Gdyni - 23 km. Stale rozbudowywany układ drogowy łączący lotnisko z centrami tych miast pozwala na pokonanie tego dystansu samochodem
w czasie 15-20 minut. Bliskie położenie lotniska względem obwodnicy Trójmiasta oraz skrzyżowania dróg krajowych nr 1,
6 i 7 umożliwia dojazd także z terenów położonych poza Trójmiastem. Położenie lotniska ułatwia pasażerom i gestorom
ładunków zamianę transportu lotniczego na drogowy, ale także na kolejowy i morski. Port Lotniczy w Gdańsku im. Lecha
Wałęsy posiada własną bocznicę kolejową, która może być wykorzystana do obsługi większych partii ładunków ekspediowanych drogą lotniczą.
Transport lotniczy praktycznie nie występuje w obsłudze transportowej obszaru nadzalewowego, chociaż można odnotować pewne próby wykorzystywania samolotów i śmigłowców, jako atrakcji turystycznej na Mierzei Wiślanej. W Elblągu istnieje lotnisko sportowe, które można przystosować dla małych jednostek powietrznych.
Dostępność komunikacyjną przedstawiono w poniższej tabeli.
Nr zadania

Nazwa zadania

1.1
(1)

Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie

2.1
(2)

Budowa przystani
jachtowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Nowej Pasłęce

3.1
(3)
3.2
(4)

4.1
(5)
4.2
(6)

5.1
(7)

6.1
(8)

Dostępność drogowa

Dostępność komunikacji publicznej

Miasto Braniewo
z drogi krajowej nr 22, z drogi wojewódzkiej PKP, PKS, indywidualni przewoźnicy
nr 504, 507
Gmina Braniewo
z drogi powiatowej Braniewo – Nowa Pasłęka PKS, indywidualni przewoźnicy

Gmina Cedry Wielkie
Budowa stanicy wod- z drogi powiatowej Błotnik – Cedry Małe
nej nad Martwą Wisłą dostęp do krajowej drogi nr 7
w miejscowości Błotnik
Budowa szlaku pieszo – rowerowego Błotnik
– Cedry Małe – Cedry
Wielkie łączącego
stanice wodną ze Szlakiem Mennonitów
Miasto Elbląg
Modernizacja infradroga krajowa nr 7, nr 22, drogi wojewódzkie
struktury portu HOW nr 503, 504, 508
„Bryza” w Elblągu
Modernizacja indroga krajowa nr 7, nr 22, drogi wojewódzkie
frastruktury portu
nr 503, 504, 508
żeglarskiego Jachtklub
„Elbląg” w Elblągu
Miasto i Gmina Frombork
Modernizacja portu
z drogi wojewódzkiej nr 503
żeglarskiego we Fromborku
Miasto i Gmina Gniew
Wiślana przystań żez drogi miejskiej dostęp do krajowej drogi nr
glugi turystycznej oraz 1 oraz do planowanej autostrady A1
promenada w Gniewie
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-

-

PKP, PKS, autobus miejski, tramwaj

PKP, PKS, autobus miejski, tramwaj

PKP, PKS

PKS
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6.2
(9)

6.3
(10)

Marina łodzi turystycznych i sportowych
przy Wzgórzu Zamkowym w Gniewie
Wiślana przystań
żeglugi turystycznej w
Widlicach

6.4
(11)

Przystań kajakowa
nad rzeką Wierzycą w
Gniewie

7.1
(12)

Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż ul.
Świbnieńskiej
Budowa przystani żeglarskiej w Świbnie

z drogi miejskiej dostęp do krajowej drogi nr PKS
1
oraz do planowanej autostrady A1
z drogi powiatowej Widlice – Opalenie
dostęp do drogi wojewódzkiej nr 232, następnie do krajowej nr 1oraz do planowanej
autostrady A1
z drogi gruntowej do drogi miejskiej dostęp
do krajowej drogi nr
1 oraz do planowanej autostrady A1

-

PKS

Miasto Gdańsk

7.2
(13)
7.3
(14)
7.4
(15)

8.1
(16)

Budowa przystani
żeglarskiej w Sobieszewie
Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w
Przegalinie

Modernizacja portu
jachtowego w Krynicy
Morskiej

9.1
(17)

Budowa portu jachtowego w Korzeniewie

9.2
(18)

Ścieżka rowerowo
– piesza na terenie
wiejskiej Gminy Kwidzyn

10.1
(19)

Drezyna na terenie
miasta Kwidzyna

10.2
(20)

Ścieżka rowerowo
– piesza na terenie
miasta Kwidzyna

11.1
(21)

Szlak kajakowy rzeki
Liwy w powiecie kwidzyńskim

11.A
(22)

-

-

z drogi wojewódzkiej nr 501 do drogi nr 7,
stąd jest dostęp do dróg głównych krajowych
z drogi wojewódzkiej nr 501 do drogi nr 7,
stąd jest dostęp do dróg głównych krajowych
z drogi powiatowej Przegalina – Cedry Małe
dostęp do krajowej drogi nr 7; z drogi powiatowej Przegalina – Świbno dostęp do drogi
wojewódzkiej nr 501, stąd jest dostęp do
dróg głównych krajowych
Miasto Krynica Morska
z drogi wojewódzkiej nr 501

Autobus miejski

Autobus miejski

Autobus miejski

PKS, indywidualni przewoźnicy

Gmina Kwidzyn
z drogi wojewódzkiej nr 232 dostęp do drogi PKP, PKS, autobus miejski, indywidukrajowej 55; przez przeprawę promową do- alni przewoźnicy
stęp do krajowej drogi nr 1 oraz do planowanej autostrady A1
-

Miasto Kwidzyn
z drogi wojewódzkiej nr 232 dostęp do drogi PKP, PKS, autobus miejski, indywidukrajowej 55; przez przeprawę promową do- alni przewoźnicy
stęp do krajowej drogi nr 1 oraz do planowanej autostrady A1
-

-

Powiat Kwidzyński
z drogi wojewódzkiej nr 521 dostęp do drogi PKP, PKS, autobus miejski, indywidukrajowej nr 55, drogi powiatowe
alni przewoźnicy

Powiat Sztumski
Budowa przystani że- dostęp bezpośrednio z drogi wojewódzkiej
PKS, indywidualni przewoźnicy
glarskiej w Białej Górze nr 603, a za pośrednictwem drogi wojewódzkiej nr 514 do dróg krajowych nr 7 i 50
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12.1
(23)

13.1
(24)

13.2
(25)

14.1
(26)

14.2
(27)

14.3
(28)
14.4
(29)

15.1
(30)
15.2
(31)

16.1
(32)

17.1
(33)

17.2
(34)
17.3
(35)

Gmina Lichnowy
Budowa punktu wido- z drogi krajowej nr 22 za pośrednictwem dro- PKP, PKS
kowego na wale wiśla- gi powiatowej, od strony Tczewa, za pośrednym w miejscowości
nictwem zabytkowego mostu drogowego
Lisewo Malborskie
Gmina Malbork
Budowa pomostów
z drogi wojewódzkiej nr 514, za pośredniPKS
wraz z infrastrukturą
ctwem drogi powiatowej
towarzysząca w miejscowości Kamionka
Budowa pomostów
z drogi krajowej nr 22 za pośrednictwem
PKS
wraz z infrastrukturą
drogi powiatowej
towarzysząca w miejscowości Kraśniewo
Miasto Malbork
PKP, PKS, autobus miejski, indywiduBudowa śródlądowe- z drogi miejskiej dostęp do dróg głównych
go portu jachtowego krajowych poprzez drogi krajowe nr: 22 i 55 alni przewoźnicy
na przystani „Plaża
Wojskowa”
Budowa małej przystani jachtowej „Park
Północny” w oparciu
o zaplecze Ośrodka
Sportu i Rekreacji w
Malborku
Budowa przystani
pasażerskiej na lewym
brzegu rzeki Nogat
Zagospodarowanie
bulwarów wzdłuż rzeki
Nogat – budowa ścieżki rowerowej
Gmina Miłoradz
Budowa przystani cu- z drogi powiatowej Miłoradz – Mątowy Wiel- PKS
mowniczej w miejsco- kie dostęp do krajowej drogi nr 22
wości Mątowy Wielkie
Budowa przystani cu- z drogi powiatowej Pogorzała Wieś – Cisy
PKS
mowniczej w miejsco- dostęp do krajowej drogi nr 22
wości Pogorzała Wieś
Powiat Nowodworski
Reaktywacja drogi
z drogi wojewódzkiej nr 502 ( Stegna – Nowy PKS, indywidualni przewoźnicy
wodnej rzeki Tugi
Dwór Gd.) dostęp do krajowych dróg nr 7 i 55
od Nowego Dworu
Gdańskiego do ujścia
do Szkarpawy
Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
Budowa centrum
z drogi gminnej Osłonka – Tujsk do drogi
PKS
rekreacyjnego w
wojewódzkiej nr 502, stąd do krajowej drogi
Osłonce
nr 7; z drogi gminnej Osłonka – Nowy Dwór
Gd. do drogi nr 7 i 55
Budowa centrum rez drogi powiatowej dostęp do krajowej drogi PKS, indywidualni przewoźnicy
kreacyjnego w Nowym nr 7 i 55
Dworze Gdańskim
Budowa centrum
z drogi powiatowej bezpośredni dostęp do
PKS
rekreacyjnego w Wier- drogi krajowej nr 7
cinach

77

„Pętla Żuławska” – Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Koncepcja programowo – przestrzenna. Część ogólna.

18.1
(36)

19.1
(37)

20.1
(38)

20.2
(39)
20.3
(40)

21.1
(41)

22.1
(42)
22.2
(43)

23.1
(44)

24.1
(45)

Miasto i Gmina Nowy Staw
Rewitalizacja szlaku
z drogi wojewódzkiej nr 514 za pośredniwodnego rzeki Świętej ctwem drogi powiatowej
i Małej Świętej oraz
budowa pomostu
rekreacyjno – cumowniczego oraz zaplecza
turystycznego w miejscowości Nowy Staw
Gmina Ostaszewo
Utworzenie punktów z drogi powiatowej Lisewo - Ostaszewo
widokowych na koronie wału w Palczewie, Nowej Cerkwi i
Groblicy
Miasto i Gmina Pelplin
z drogi miejskiej dostęp do dróg wojewódzBudowa ścieżki rowerowej do przystani kich nr 229 i 230, a następnie do krajowej
kajakowej na rzece
drogi nr 1oraz do planowanej autostrady A1
Wierzycy w Pelplinie
Budowa przystani
z drogi miejskiej dostęp do dróg wojewódzkajakowej na rzece
kich nr 229 i 230, a następnie do krajowej
Wierzycy w Pelplinie
drogi nr 1 oraz do planowanej autostrady A1
Budowa pomostu na
z drogi powiatowej Kulice - Janiszewo do
rzece Wierzycy w miej- krajowej drogi nr 1 oraz do planowanej
scowości Stocki Młyn autostrady A1
Miasto i Gmina Prabuty
Budowa centrum
z drogi wojewódzkiej nr 521
turystyki nad jeziorem
Dzierzgoń
Gmina Pruszcz Gdański
Budowa stanicy wod- z drogi wojewódzkiej nr 501 do drogi nr 7,
nej w Wiślince
stąd jest dostęp do dróg głównych krajowych
Budowa pomostów
z drogi powiatowej dostęp do drogi wojecumowniczych wraz
wódzkiej nr 227 (Wocławy – Grabiny Zaz zapleczem w miejmeczek – Pruszcz Gd.) następnie do drogi
scowościach: Lędowo krajowej nr 1 i 7; z drogi powiatowej dostęp
– Krępiec – Wiślina
do drogi wojewódzkiej nr 226 ( Przejazdowo
– Dziewięć Włók
– Pruszcz Gd.) następnie do drogi krajowej
nr 1 i 7

PKS

PKS

PKP, PKS

PKP, PKS

PKP, PKS

PKS, autobus miejski

PKS, indywidualni przewoźnicy

Gmina Stare Pole
Budowa przystani cu- Z drogi krajowej nr 22 za pośrednictwem
PKS,
mowniczej nad rzeką drogi powiatowej
Nogat w miejscowości
Ząbrowo
Gmina Stegna
Budowa przystani
z drogi powiatowej Mikoszewo – Stróża – do- PKS, indywidualni przewoźnicy
żeglarskiej wraz z
stęp do krajowej drogi nr 7
rewitalizacją nabrzeża pasażerskiego i
budową promenady
na rzece Szkarpawa w
miejscowości Żuławki
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24.2
(46)

24.3
(47)

24.4
(48)

24.5
(49)

Budowa ciągu pieszo
– rowerowego na
Mierzei Wiślanej od
miejscowości Mikoszewo do miejscowości
Piaski
Rewitalizacja nabrzeża
pasażerskiego oraz
budowa pomostu cumowniczego na rzece
Szkarpawa w Drewnicy
Budowa przystani
śródlądowej wraz z
zapleczem w miejscowości Rybina
Rewitalizacja przystani
rzecznej w Mikoszowie
wraz z budową punktu
widokowego

-

-

z drogi powiatowej Mikoszewo – Stróża – do- PKS, indywidualni przewoźnicy
stęp do krajowej drogi nr 7

z drogi wojewódzkiej nr 502 Stegna – Nowy
Dwór Gd. dostęp do krajowej drogi nr 7 i 55

z drogi wojewódzkiej Mikoszewo – Stegna nr PKS, indywidualni przewoźnicy
501 i nr 502 do drogi nr 7, stąd jest dostęp do
dróg głównych krajowych; przez przeprawę
promową do Gdańska dostęp do dróg głównych krajowych
Gmina Subkowy
z drogi krajowej nr 1 za pośrednictwem drogi PKS
powiatowej

25.1
(50)

Budowa przystani na
rzece Wiśle w miejscowości Gorzędziej i
infrastruktury towarzyszącej

26.1
(51)

Aktywizacja wodnego
szlaku turystycznego
Gdańsk – Wróblewo
– Grabiny Zameczek

27.1
(52)

Rozbudowa portu
żeglugi turystycznej
oraz terenów przyportowych w Kątach
Rybackich
Zagospodarowanie
z drogi powiatowej Łaszka – Sztutowo, doterenu przy Wiśle
stęp do drogi wojewódzkiej nr 501 i 502 (w
Królewieckiej na cele Stegnie), stąd do krajowej drogi nr 7 i 55
rekreacyjne – budowa
przystani żeglugi turystycznej w Sztutowie

27.2
(53)

PKS, indywidualni przewoźnicy

Gmina Suchy Dąb
z drogi powiatowej dostęp do drogi wojePKS, indywidualni przewoźnicy
wódzkiej nr 227 (Wocławy – Grabiny Zameczek – Pruszcz Gd.), następnie do drogi
krajowej nr 1 i 7; z drogi powiatowej dostęp
do drogi wojewódzkiej nr 226 ( Przejazdowo
– Pruszcz Gd.) następnie do drogi krajowej
nr 1 i 7
Gmina Sztutowo
dostęp bezpośrednio z drogi wojewódzkiej
PKS, indywidualni przewoźnicy
nr 501, a za pośrednictwem drogi wojewódzkiej nr 502 do dróg krajowych nr 7 i 55
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28.1
(54)
28.2
(55)

28.3
(56)

28.4
(57)

28.5
(58)

29.1
(59)

30.1
(60)

30.2
(61)

30.3
(62)

30.4
(63)

Miasto Tczew
Przebudowa bazy wio- z drogi miejskiej dostęp do krajowej drogi nr PKP, PKS, autobus miejski, indywiduślarskiej przy ul. Nad- 1 oraz do planowanej autostrady A1
alni przewoźnicy
brzeżnej w Tczewie
Turystyczne ścieżki
widokowe łączące
Stare Miasto z portem
i nadwodnym obszarem rekreacyjnym w
Tczewie
Wzmocnienie infrastruktury nadwodnego
obszaru rekreacyjnego
w Tczewie (bulwar
nadwiślański)
Połączenie bulwaru
nadwiślańskiego z obszarem ujścia Kanału
Młyńskiego – poszerzenie terenu rekreacyjnego nad Wisła
Modernizacja połączenia drogowego od
portu rzecznego do
przystani
wioślarskiej
Miasto i Gmina Tolkmicko
Zagospodarowanie
z drogi wojewódzkiej nr 503
PKP, PKS, indywidualni przewoźnicy
terenu przy nabrzeżu
zachodnim portu w
Tolkmicku
RZGW Gdańsk
Modernizacja rzeki
Wisły Królewieckiej
dla ruchu turystyczno
– towarowego Rybina
– Kobyla Kępa
Oznakowanie turystyczne na śluzach:
Biała Góra, Szonowo,
Rakowiec, Michałowo, Gdańska Głowa,
Przegalina
Pomosty cumowniczo – zejściowe do obsługi
ruchu turystycznego
na śluzach: Biała Góra,
Szonowo, Rakowiec,
Przegalina, Michałowo,
Gdańska Głowa
Elektryfikacja napędów wind śluz
wraz z wykonaniem
sygnalizacji świetlnej:
Biała Góra, Szonowo,
Rakowiec, Michałowo,
Gdańska Głowa
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30.5
(64)

30.6

31.1
(65)

Ciąg komunikacyjny
z drogi powiatowej Mikoszewo – Stróża – do- PKS, indywidualni przewoźnicy
pieszo – jezdny na
stęp do krajowej drogi nr 7
szlaku turystycznym
do śluzy Gdańska
Głowa
Poczyszczenie dna,
z drogi powiatowej Mikoszewo – Stróża – do- PKS, indywidualni przewoźnicy
dalby cumownicze
stęp do krajowej drogi nr 7
wraz z pomostami zejściowymi przy moście
w Drewnicy
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
z drogi miejskiej do drogi nr 7, stąd jest doAutobus miejski
Modernizacja przystęp do dróg głównych krajowych
stani jachtowej
Narodowego Centrum
Żeglarstwa AWFiS

14.Analiza otoczenia projektu – atrakcje turystyczne
Zestawienie atrakcji turystycznych zlokalizowanych w pobliżu poszczególnych punktów
sieci projektu „Pętla Żuław”
Nr
zadania
1.1
(1)

Nazwa
zadania

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Miasto Braniewo
Budowa przystani żeglar- • Kościół p.w. św. Katarzyny, kościół gotycki, trójnawowy,
skiej w Braniewie
sześcioprzęsłowy, założony na planie wydłużonego prostokąta, orientowany, budowany w latach 1343-1442.
• Kościół p.w. Św. Trójcy, kościół bizantyjsko- ukraiński z
początku XVI w., gotycki, orientowany, salowy, pięcioosiowy.
• Kościół parafialny p.w. św. Krzyża; kościół katolicki, należy
do zgromadzenia redemptorystów, wybudowany w miejscu
cudu z 1626r. Położony za miastem w dole rzeki na jej lewym
brzegu. Wybudowany w latach 1723-42, konsekrowany w
1731r. jedyny na Warmii kościół centralny na rzucie krzyża.
W nawiązaniu do kościoła w latach 1923-25 dobudowano
klasztor.
• Kościół parafialny p.w. św. Antoniego, od roku 1945 kościół ewangelicki, zbudowany w latach 1830-38, zwrócony
prezbiterium ku północy, murowany, tynkowany, halowy,
trójosiowy, późnoklasycystyczny.
• Wieża Bramna, fragment zamku biskupiego XIII w.,
trzykondygnacyjna wieża gotycka na planie kwadratu.
• Hospicjum dla konwertytów, dom konwertytów wybudowany w 1719 r., jest fundacja bpa Teodora Potockiego,
biskupa warmińskiego i chełmińskiego, barokowy, parterowy, czteroskrzydłowy z niezadaszonym, kwadratowym
dziedzińcem. Aktualnie mieści się w nim filia Uniwersytetu
Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
• Spichlerz mariacki z 1831 r. usytuowany w centralnej części miasta, pozostałość po kompleksie zaplecza portowego,
średniowieczna metryka wytyczona równocześnie z planem
Starego Miasta.
• Most na Pasłęce i umocnienia brzegu, betonowy zabytek
techniki, część komunikacyjna ograniczona balustradą o
15-tu przęsłach, końce mostu zamykają latarnie.
• Elektrownia wodna znajduje się w centralnej części miasta
i rzeki, ciekawy przykład architektury przemysłowej.
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Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze
• Ogród zoologiczny – położony w centrum miasta, na powierzchnia ok. 3,5 hektara zgromadzono ponad trzydzieści
gatunków zwierząt m.in. tygrysy, lwy, niedźwiedzie, małpy
oraz kolekcja ssaków kopytnych i ptaków.
• Pomniki przyrody:
- tulipanowce amerykańskie, miejski ogród zoologiczny,
- miłorząb japoński, miejski ogród zoologiczny,
- trzy dęby szypułkowe, przy ulicy Królewieckiej i Moniuszki.
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Nr
zadania
2.1
(2)

Nazwa
zadania

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe
Gmina Braniewo
Budowa przystani jachto- • Nowa Pasłęka – Kościół Filialny p.w. Matki Boskiej
wej wraz z infrastrukturą Miłosierdzia, neobarokowy kościół zbudowany w latach
towarzyszącą w Nowej 30-tych XX w.
Pasłęce
• Żelazna Górka – Kościół Parafialny p.w. Św. Rodziny,
kościół gotycki.

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze
• Rzeka Pasłęka – rzeka o długości 211 km, źródła znajdują się niedaleko wsi Gryźliby i Stawiguda. Pasłęka uchodzi
do Zalewu Wiślanego.

• Obszary chronione:
- „Ostoja bobrów” – obszar utworzony na rzece Pasłęce
w 1965 r., obejmuje rzekę od ujścia do miasta Braniewa.
• Pęciszewo – ruiny kościół wraz z układem przestrzennym Rezerwat zamieszkują chronione gatunki zwierząt m. In.
cmentarza, zielenią i historycznymi nagrobkami, wpisane do bocian czarny, rybołów.
rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego.
- „Cielętnik” – rezerwat powołany w celu ochrony brzozy
• Lipowo – pałac, zabytek II klasy z połowy XVIII w.,
niskiej rosnącej na torfowisku niskim – gatunek objęty
architektura późnego baroku, zaniedbany.
ochrona ścisłą.
• Pałac w Podleśnym, dwór z drugiej połowy XIX w.,
niewielki bardzo ciekawej architekturze.
• Rudłowo – ruiny pałacu z Xviii., budowla zachowana w
architekturze neogotyckiej z bardzo bogatym detalem.

• Zalew Wiślany – śródlądowy zbiornik wód morskich,
akwen bardzo rozległy, w swoim obrębie posiada liczne
przystanie i miejscowości wypoczynkowo – turystyczne,
woda zanieczyszczona.
• Szlak kajakowy – rozpoczyna się od jeziora Wymój,
częściowo uregulowany, następnie płynie głęboką doliną
otoczoną lasem. Gdy dolina rozszerza się, krajobraz zmienia
się na krzaczasty, bardzo ciekawy i malowniczy szlak prowadzący przez rezerwat bobrów, niestety trudno o miejsce
biwakowe, aby go przebyć potrzeba 5-6 dni.
• Szlak „Kopernikański” – pieszy (czerwony), trasa:
Toruń, Grudziądz, Kwidzyn, Malbork, Elbląg, Frombork,
Braniewo, Pieniężno, Lidzbark Warmiński, Dobre Miasto,
Olsztyn.
• Dalekobieżny szlak E-9 – pieszy, rozpoczyna się w Braniewie na dworcu PKP i ciągnie się wzdłuż wybrzeża Bałtyku
przez Elbląg, Gdańsk, Hel, Świnoujście i dalej wybrzeżem
Morza Północnego i Atlantyku do Francji.
• „Trasa Hanzeatycka” – szlak rowerowy, biegnie dookoła
Morza Bałtyckiego,

3.1
(3)

3.2
(4)

Gmina Cedry Wielkie
Budowa stanicy wodnej • Cedry Wielkie – gotycki kościół parafialny p.w. Aniołów
nad Martwą Wisłą w
Stróżów. Powstał w połowie XIV w. , w XV w. dobudowano
miejscowości Błotnik
dwie nawy boczne i wieżę ( w dwóch dolnych kondygnacjach murowaną, wyżej drewnianą). Spalony w 1946 r.,
Budowa szlaku pieszo ponownie odbudowany w latach 80-tych XX w., poświęcony
– rowerowego Błotnik w 1987 r. Wyposażenie świątyni współczesne. W kruchcie
– Cedry Małe – Cedry
południowej, w posadzce znajduje się zniszczona tablica
Wielkie łączącego stanice nagrobna.
wodną ze Szlakiem Mennonitów
• Giemlice – kościół parafialny p.w. Jana Chrzciciela wzniesiony w latach 1840-1841, w 1945 r. zburzono wieżę. Od
powstania do dzisiaj budowla należy do kościoła katolickiego. Wyposażenie wnętrz jest barokowe i późnobarokowe:
ołtarz główny i dwa ołtarze boczne późnobarokowe (XVIII
w.), świeczniki wiszące (1699 r.), ambona (koniec XVIII w.)
prospekt organowy (poł. XVIII w.), chór muzyczny (1840 r.),
konfesjonał (I poł. XIX w.), chrzcielnica (przełom XIX i XX w.
), tablica z wotali srebrnych (XVIII w.).
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• Pomniki przyrody wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – na terenie gminy jest 5
pomników przyrody.
• Obszary Chronionego Krajobrazu:
- OChK Żuław Gdańskich – obejmuje równinę deltową
Wisły ze skomplikowanym systemem hydrograficznym
(odlewowo – grawitacyjnym). Charakteryzuje się dominacją
użytków zielonych i pól uprawnych. Gmina Cedry Wielkie w
całości znajduje się na tym terenie.
- Korytarz ekologiczny „Dolina Dolnej Wisły” – obszar
międzywała włączony do Europejskiej Sieci Obszarów
Chronionych NATURA 2000.
- gmina graniczy z: otuliną Parku Krajobrazowego Mierzei
Wiślanej (od północnego – wschodu), Wyspy Sobieszewskiej
(od północy), Środkowożuławskim OChK (od wschodu) oraz
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Nr
zadania

Nazwa
zadania

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Gmina Cedry Wielkie
Przy kościele znajduje się prowizoryczna dzwonnica z dwo- dwoma rezerwatami przyrody.
ma dzwonami z 1699 r. i 1837 r. Coroczny odpust parafialny
• Rzeka Wisła – rzeka przepływająca przez teren gminy
odbywa się 24 czerwca.
Cedry Wielkie, obok miejscowości Leszkowy, Serowo,
• Kiezmark – kościół parafialny p.w. MB Częstochowskiej, Kiezmark.
budowla szachulcowa z 1727 r. z wykorzystaniem fragmentu starszej budowli (podstawa wieży). Po obu stronach • Rzeka Martwa Wisła – przepływa przez północną część
przejścia z kruchty do części podwieżowej umieszczone są gminy, oddzielając ją od Wyspy Sobieszewskiej.
kamienne herby Gdańska z XVI w. Zachowało się bogate wyposażenie barokowe, późnobarokowe i klasyczne z XVI i XVII • Depresja – Gmina Cedry Wielkie znajduje się na obszarze
w. W posadzce znajduje się 7 płyt nagrobnych z napisami z depresyjnym.
XVI i XVII w. Kilka starych nagrobków zachowało się również
na cmentarzu wokół kościoła. W okresie reformacji kościół • Szlak Mennonitów – pieszo - rowerowy szlak turyprzejęli protestanci. Od 1945 r. był ewangelicki. Od reforma- styczny. Trasa: Gdańsk – Olszynka – Krępiec – Mokry Dwór
cji do 1946 r. był to zbór luterański. W 1947 r. kościół został – Wiślina – Lędowo – Wróblewo – Wocławy – Miłocin
– Trutnowy – Cedry Wielkie – Leszkowy – Kiezmark – Nowy
ponownie poświęcony jako świątynia katolicka. Coroczny
odpust odbywa się 26 sierpnia. Ok. 2 km od brzegu Wisły. Dwór Gdański – Elbląg.
• Koszwały – nowobudowany kościół o stylizowanych
cechach gotyckich. Na ścianie znajduje się 5 kamiennych
epitafiów z XVII i XVIII wieku.

• Szlak Domów Podcienionych – pieszo – rowerowy
szlak turystyczny, kolor czarny. Trasa: Koszwały – Miłocin
– Trutnowy – Osice – Koźliny. Długość 20 km.

• Trasa rowerowa – nieoznakowana trasa rowerowa,
• Leszkowy – kościół p.w. św. Alberta. Najcenniejszy
zabytek Leszkowa, jego początki sięgają prawdopodobnie biegnąca wschodnią granicą gminy, wzdłuż Wisły.
połowy XIV w. Pierwotnie był to budynek o konstrukcji
szkieletowej wypełnionej cegłą, do którego później
dobudowano od zachodu drewnianą wieżę. Po 1945 kościół
uległ dewastacji. W latach 1989-1992, inicjatywy ks. Jana
Szczepańskiego, dokonano odbudowy obiektu. Z dawnego
wyposażenia obiektu zachowały się jedynie 4 kamienne płyty nagrobne umieszczone obecnie w posadzce prezbiterium
(z 1618, 1680, 1690 i 1701 r.).Oryginalnym zabytkiem są tez
napisy wyryte na pięciu cegłach, na ścianie wschodniej – od
zewnątrz. Są to imiona, nazwiska i daty: 1602, 1645, 1671.
Dookoła kościoła usytuowane są cztery płyty z nagrobkami.
• Trutnowy – kościół parafialny p.w. św. Apostołów
Piotra i Pawła z XIV w. Oprócz szkieletowej wstawki dachu
(od strony południowej dobudowanej w XIX w.) kościół
zachował swój pierwotny wizerunek. Obiekt usytuowany w
centrum wsi. Po drugiej stronie ulicy znajduje się murowana
plebania. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1334 r.
Od 1580 r. do 1945 r. był to kościół ewangelicki. Zniszczoną
w 1945 r. wieżę, z ośmioboczną izbicą rozebrano i w 1949 r.
nakryto nowym dachem, istniejącym do dzisiaj. Wewnątrz
kościoła na uwagę zasługują: ołtarz główny późnomanierystyczny z 1675 r., ambona z 1675 r., chrzcielnica z poł.
XVII i XVIII w., stalle, konfesjonał, chór muzyczny z herbem
Gdańska (XVII w.), granitowa kropielnica oraz prezbiterium o sklepieniu gwiaździstym, na którym widnieją duże
malowidła współczesne, powojenne o treści religijnej. Na
zewnętrznej ścianie – od strony wschodniej, na wysokości
1,5m wmurowana została kamienna tablica, wskazująca
poziom fali powodziowej z roku 1829. Wyżej, na tej samej
ścianie, znajduje się herb Gdańska z datą 1687 r. Coroczny
odpust parafialny odbywa się 29 czerwca.
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Gmina Cedry Wielkie

4.1
(5)

4.2
(6)

• Wocławy – ruiny gotyckiego kościoła, spalonego w 1945
r. oraz znajdujący się obok, niezwykle wartościowy XVI
– wieczny cmentarz mennonicki
Miasto Elbląg
Modernizacja infrastruk- • Katedra św. Mikołaja – jeden z najstarszych obiektów
tury portu żeglarskiego sakralnych w Elblągu wybudowany w połowie XIII w.; połoHOW „Bryza” w Elblągu żony w centralnym punkcie Starego Miasta; najcenniejsze ze
zbiorów to: gotycka chrzcielnica z brązu z 1387 r., wykonana
przez mistrza Bernhausera, drewniane figury apostołów,
Modernizacja infrastruk- wielka gotycka rzeźba św. Mikołaja, ołtarz Trzech Króli.
tury portu żeglarskiego
• Centrum Sztuki Galeria EL - centrum sztuki współczesJachtklub „Elbląg” w
nej mieszczące się w podominikańskim, XIII-wiecznym kośElblągu
ciele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Zachowały
się tutaj płyty nagrobne z epitafiami, które przypominają o
zasługach dla miasta przedstawicieli rodów szlacheckich i
kupieckich, patrycjuszy miejskich, osób duchownych.

• Bażantarnia – park leśny położony na skraju Wysoczyzny Elbląskiej; obszar o powierzchni ok. 370 ha, poprzecinany pasmami wzgórz, jarami i strumieniami; kompleks
lasów komunalnych stanowiący miejsce wypoczynku dla
mieszkańców Elbląga i turystów, porastają go okazałe buki i
dęby; wiele okazów flory i fauny, m.in. sprowadzone z Azji w
okolice Elbląga w XIX jelenie sika. Przez Bażantarnię wiedzie
pięć szlaków turystycznych pieszych o różnym stopniu
trudności.

• Jezioro Druzno – leży na szlaku Kanału Elbląskiego;
fragment dawnej zatoki morskiej; w wyniku stopniowego
zamulania i zarastania powstał wyjątkowy w Europie
obszar – ostoja wodnego ptactwa; rezerwat przyrody od
• Starówka elbląska z historycznym układem urba1966r.; powierzchnia jeziora i gruntów to obszar ok. 3300
nistycznym, podzamcze, zespół klasztorny i szpitalny z
ha; 210 gatunków ptactwa wodnego i błotnego, z których
charakterystyczną dla Elbląga Ścieżką Kościelną i zespołem 110 gniazduje tu na stałe (m.in. mewy śmieszki, rybitwy,
zrekonstruowanych kamieniczek; teren bardzo bogaty
perkozy, żurawie, kaczki, orzeł bielik).
archeologicznie, liczne kawiarenki, puby i pizzerie.
• Szlak Kopernikowski – szlak czerwony EL-06-c – rozpo• Muzeum Archeologiczno – Historyczne – mieści się czyna się przy restauracji Myśliwska, prowadzi dalej wzdłuż
w budynku dawnego Elbląskiego Gimnazjum. W muzeum Srebrnego Potoku obok mostku Elewów i Parasola, przez
można prześledzić dzieje Elbląga, obejrzeć liczne przedmioty Górę Jagiellońską do parkingu obok gajówki w Dąbrowie,
związane z codziennym życiem byłych mieszkańców, pocho- długość szlaku wynosi 4,5 km, średni czas przejścia ok. 1,5
dzące z wykopalisk prowadzonych na Starówce oraz miejsca godz.
legendarnej osady Truso, a także militaria, starodruki, meble
i numizmaty.
• Szlak Okrężny – szlak niebieski EL-2101-n: „Leśny” – łatwy; biegnie od restauracji Myśliwska leśną drogą do Dąbro• Brama targowa – fragment dawnych murów obronnych wy i dalej do Parasola, długość 3,6km, średni czas przejścia
Elbląga, dolna część powstała w 1319r, w 1420r budowla
wynosi 1 godz.; „Górski” – trudny; miejscami bardzo trudny,
zyskała nadbudówkę; odrestaurowana i udostępniona
biegnie od Parasola licznymi jarami, wąwozami i wzgórzami
mieszkańcom; mieści się tu Międzynarodowe Centrum
przez Górę Ludową, Czarci Jar, Górę Sowią, Urwisko Krystyny
Informacji Turystycznej.
do restauracji Myśliwska, długość tego odcinka wynosi
6,4km, średni czas przejścia ok. 2,5 godz.
• Biblioteka Elbląska – w zbiorach biblioteki jedna z
najbogatszych kolekcji starodruków (ok. 6000 egz.), które • Szlak Okólny – szlak żółty El-2104-y – rozpoczyna się
stanowią fragment dawnej Biblioteki Elbląskiej.
przy pomniku przyrody, obok mostku na rzece Kumieli (w
• Ścieżka Kościelna – wąskie przejście między dwoma
domami, łączące ulice Wigilijną i Mostową; została nazwana
ścieżką kościelną (niem. Kirchenstege), gdyż nieomal w
jednej linii łączy trzy staromiejskie kościoły: szpitala p.w. św.
Ducha, parafialny św. Mikołaja i Najświętszej Marii Panny w
zespole klasztornym Dominikanów.
• Kanał Elbląski – unikatowy w Europie szlak wodny,
który początek bierze w Elblągu; XIX-wieczny zabytek
techniki zbudowany do celów transportowych – przewożenia drewna; obecnie atrakcja turystyczna, poprzez system
pięciu pochylni: Całuny, Jelenie, Oleśnica, Kąty, Buczyniec na
niewielkim odcinku trasy statek pokonuje różnicę poziomów
ok. 100m, która dzieli jezioro Druzno – rezerwat dzikiego
ptactwa – od położonego wyżej jeziora Piniewo
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pobliżu pętli tramwajowej – ulica Marymoncka), biegnie
obok starego młyna, przez mostek Elewów, obok cmentarza na Dębicy, kończy się przed restauracją Myśliwską;
szlak określany jest jako łatwy, długość 9 km., średni czas
przejścia ok. 3 godz.
• Szlak Świętego Wojciecha – szlak niebieski WM2004-n – łączy Elbląg z miejscem śmierci św. Wojciecha w
Świętym Gaju; trasa prowadzi przez tereny Żuław Elbląskich i
pojezierza Iławskiego, długość szlaku 42 km.
• Szlak Żuławski – WM-2005-z i PM-2005-z – łączy
Gronowo Elbląskie ze Starym Polem; prowadzi przez Żuławy
Elbląskie zwane w tej części Małymi Żuławami Malborskimi,
długość szlaku 8,4 km.
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Miasto Elbląg
• Szlak Napoleoński – WM-1564-z – łączy Kwidzyn z
Iławą, trasa prowadzi przez tereny Pojezierza Iławskiego,
długość szlaku 90 km, w tym pod opieką PTTK Elbląg 37,1
km.
• Szlak Jaszczurek – szlak zielony EL-2101-z – początek
znajduje się przy węźle szlaków, przed restauracją Myśliwską, dalej biegnie przez Belweder i Parasol do Staniewa,
długość szlaku 7 km, średni czas przejścia ok. 2 godz.
• Międzynarodowy Szlak Rowerowy R-1- szlak
prowadzący od granicy z Niemcami w Kostrzynie do granicy
z Obwodem Kaliningradzkim w Gronowie; na terenie woj.
warmińsko-mazurskiego prowadzi przez Żuławy Elbląskie,
Wysoczyznę Elbląską i Nizinę Warmińską – długość szlaku
675,6 km, w tym w woj. warmińsko-mazurskim 87,3 km.
• Transgraniczny Szlak Rowerowy R64 – szlak
poprowadzony wokół Zalewu Wiślanego, rozpoczyna się
w Piaskach, kończy w Braniewie, prowadzi przez teren
Mierzei Wiślanej, Żuław Wiślanych, Wysoczyzny Elbląskiej i
Niziny Warmińskiej – długość szlaku 187km, w tym w woj.
warmińsko-mazurskim 116,6km.
5.1
(7)

Miasto i Gmina Frombork
Modernizacja portu że- • Średniowieczna Katedra (Bazylika Archidiecezjalglarskiego we Fromborku na) zbudowana w latach 1329-1388; jedne z najsłynniejszych w kraju organy barokowe;
• Dawny Pałac Biskupi - obecnie Muzeum Mikołaja
Kopernika; budowla gotycko-barokowa; pałac spłonął w
1945r., odbudowany w latach 1965-1970, mieści głównie
sale muzeum.
• Dzwonnica - Wieża Radziejowskiego; najwyższa budowla Wzgórza Katedralnego, gotycko-barokowa architektura;
wieża spłonęła w 1945r, odbudowana w latach 1972-1973;
w przyziemiu mieści się planetarium, na wyższych kondygnacjach organizowane są wystawy sztuki współczesnej.
• Wieża Kopernika – najstarszy element fortyfikacji
wzgórza; zbudowana przed 1400r. Spalona w 1945r i
zrekonstruowana w 1965r, była niegdyś własnością Mikołaja
Kopernika – obecnie znajduje się tam ekspozycja naśladująca gabinety renesansowych uczonych.
• Wieża wodna-budynek z XV w; w 1571 zainstalowano
urządzenie wodociągowe dostarczające wodę na Wzgórze
Katedralne-drugi tego typu wodociąg w Europie.
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• Zalew Wiślany – akwen wodny o powierzchni 832 km2
; średnia głębokość 2,7 m, co umożliwia żeglowanie po tych
wodach większym jednostkom; wokół Zalewu rozciągają się
liczne porty i przystanie.
• Nadzalewowa Trasa Rowerowa – Elbląg-KadynyTolkmicko-Frombork-Braniewo; przebieg ponadregionalny,
ok. 73km.
• Szlak Kopernikowski – Olsztyn-Dobre Miasto-Lidzbark
Warmiński-Pieniężno-Braniewo-Frombork-Elbląg-MalborkKwidzyn-Grudziądz; szlak turystyczny pieszy o długości ok.
329 km, przebieg ponadregionalny.
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6.3
(10)
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Atrakcje turystyczne
walory kulturowe
Miasto i Gmina Gniew
Wiślana przystań żeglugi ZABYTKI SAKRALNE
turystycznej oraz prome- • Gniew – kościół parafialny p.w. św. Mikołaja wybudowanada w Gniewie
ny przez Krzyżaków w XIV wieku. Jest to budowla gotycka,
halowa, trójnawowa z kaplicami bocznymi; uległa częścioMarina łodzi turystycz- wemu zniszczeniu w 1945r, pierwszych prac zabezpieczanych i sportowych przy jących dokonał pierwszy powojenny proboszcz, następnie
Wzgórzu Zamkowym w prace remontowe przeprowadzono w latach 1956-1957.
Gniewie
• Opalenie – kościół p.w. św. Piotra i Pawła; jednonawoWiślana przystań żeglugi wy, barokowy, zbudowany z fundacji Jakuba Czapskiego
turystycznej w Widlicach w 1773r, w miejscu poprzedniego kościoła o konstrukcji
ryglowej z 1665r.
Przystań kajakowa
nad rzeką Wierzycą w
• Piaseczno – kościół p.w. NMP; budowę rozpoczęli
Gniewie
Krzyżacy w 1348r, potem kościół został zniszczony przez
Szwedów; odbudowy dokonał Jan III Sobieski.

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze
• Punkty widokowe-w miejscowościach Kuchnia, Ciepłe,
Gniew, Jaźwiska, Tymawa, Widlice
• Nizina Wlichowska – równina ciągnąca się od wsi Ciepłe
pod Gniewem do wsi Rybaki. Od wschodu ogranicza ją Wisła,
od zachodu wysoczyzna morenowa. Nizina ta ma obecnie
długość 15km i szerokość od 3,5 do 4,5km i obejmuje obszar
chroniony wałami przeciwpowodziowymi o powierzchni
4664ha. Nizina Wlichowska jest regionem historyczno-geograficznym powstałym dzięki pracy ludzi, którzy przez wieki
budowali urządzenia hydrotechniczne i zagospodarowywali
obszar „wydarty” Wiśle. Szczególną grupą ludności byli
mennonici, którzy w znaczący sposób przyczynili się do zagospodarowania Niziny. Pozostały po nich liczne urządzenia
hydrotechniczne, domy i cmentarze.

• Na obszarze gminy i miasta Gniew wyznaczono Gniewski
• Polskie Gronowo – cmentarz mennonicki; miejsce
Obszar Chronionego Krajobrazu – znajduje się we
spoczynku holenderskich osadników sprowadzających się na wschodniej części Pojezierza Starogardzkiego, gdzie
tereny Doliny Dolnej Wisły w wiekach od XVII do XX.
obejmuje końcowy odcinek doliny Wierzycy, od Pelpina po
Gniew. Należą także do niego fragmenty silnie sfalowanej,
• Tymawa – kościół parafialny p.w. Św. Michała Archazalesionej wysoczyzny morenowej.
nioła, wybudowany w XVII w.; budowla jednonawowa z
niewielką wieżą; wyposażony w ołtarze, feretrony i rzeźby • Nadwiślański OChK – bardzo zróżnicowany morfolopochodzące z czasów późnego renesansu i baroku.
gicznie-obejmuje silnie sfalowaną wierzchowinę wysoczyzny morenowej, wystromione, rozcięte dolinkami erozyjnymi
• Wielkie Walichnowy:
zbocze doliny Wisły i fragmenty jej dna; obszar ten jest
- Kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela z początku XIV prawie w całości zalesiony; przeważają bory sosnowe, ale
w. Przykład budowli gotyckiej, wielokrotnie przebudowywa- występują także lasy dębowo-grabowe i bogate florynej w XVII i Xviii.
stycznie ciepłolubne dąbrowy. We florze występuje szereg
- Cmentarz mennonicki – miejsce spoczynku holenderskich gatunków stepowych, o charakterze kserotermicznym.
osadników zamieszkujących tereny Doliny Dolnej Wisły w
• Obszar Natura 2000-na terenie Gminy Gniew znajduje
wiekach od XVII do XX.
się obszar specjalnej ochrony (OSO) Dolina Dolnej Wisły,
ZESPOŁY DWORSKIE, DOMY MIESZKALNE, ZAGRODY
zgodnie z Dyrektywą Ptasią.
WIEJSKIE
• Rezerwat „Wiosło Duże” – rezerwat florystyczny,
• Gniew:
utworzony w 1972r; obejmujący ochroną bór świetlisty i las
- grodzisko wczesnośredniowieczne położone na skarpie
mieszany (powierzchnia 29,88ha) z gatunkami kseroterlewego brzegu Wisły w odległości ok. 1 km na północny
micznymi, leśno-stepowymi i innymi rzadko występującymi
– wschód od Wzgórza Staromiejskiego w Gniewie;
jak np. pełnik europejski i koniczyna długowłosa.
-zamek – wybudowany w stylu gotyckim na planie kwadratu z wewnętrznym dziedzińcem i studnią; posiadał trzy
• Rezerwat „Wiosło Małe”- rezerwat florystyczny,
wieżyczki i jedną większą wieże obronną.
utworzony w 1965r, w obrębie teraz nadrzecznych Młyńskiej
-Pałac Marysieńki – gmach na terenie podzamcza o
Strugi (pow. 1,75ha) z ciepłolubną roślinnością leśno-steposurowych, neogotyckich formach; wielokondygnacyjny,
wą na krańcowo północnych stanowiskach, część rezerwatu
zbudowany na planie znacznie wydłużonego prostokąta,
którego dłuższy bok związany jest ze wschodnim odcinkiem porasta ok. 80-letni las świerkowy, resztę las mieszany z
licznymi gatunkami roślin ciepłolubnych w runie (m.in.
murów obronnych podzamcza.
-stanowiska i obiekty archeologiczne wpisane do Rejestru paprotnik kolczasty, pliskwica europejska).
Zabytków Woj. Pomorskiego – na terenie gminy Gniew jest
to 19 stanowisk: grodziska – w miejscowości Ciepłe i Gniew, • Rezerwat „Opalenie Górne” – rezerwat florystyczny
osady i cmentarzyska płaskie – w Polskim Gronowie, Bro- utworzony w 1965r, obejmujący las grądowy w wieku 150dach Pomorskich, Opaleniu, Gniewie, Tymawie i Widlicach. 170 lat (pow. 1,62ha), w runie leśnym występują gatunki
Strefy ochrony archeologicznej-na terenie gminy jest ich 93, roślin ciepłolubnych (m.in. groszek wielkoprzylistkowy, lilia
złotogłów)
w tym 5 grodzisk (Ciepłe i Gniew), 88 stanowisk płaskich
(cmentarzyska, osady, punkty osadnicze, zespoły stanowisk)
• Użytek ekologiczny „Nadwiślański Parów”
w miejscowościach: Polskie Gronowo, Brody Pomorskie,
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Miasto i Gmina Gniew
Szprudowo, Gniew, Brodzkie Młyny, Ciepłe, Gogolewo,
(„Parowa”)- powierzchnia 4ha; położony na obszarze
Jaźwiska, Nicponia, Opalenie, Tymawa, Widlice, Pieniążkowo Doliny Dolnej Wisły – ostoi ptaków o randze europejskiej;
i Włosienica.
roślinność: drzewa i krzewy (m.in. głóg, jabłoń dzika); gady
m.in. zaskroniec, jaszczurka zwinka; ptaki m.in. turkawka,
ZABYTKI TECHNIKI, W TYM HYDROTECHNIKI
zaganiacz.
• Kuchnia – wał przeciwpowodziowy i dawna odnoga
Wisły Borawa; Kuchnia to dawna wyspa pomiędzy Wisłą a jej • Użytek ekologiczny Trzcinowisko- powierzchnia 16ha,
odnogą Borawa.
we wsi Ciepłe; chroni roślinność wodną (m.in. pałkę wąsko• Wał przeciwpowodziowy oddzielający Kuchnię od listną), płazy, ptaki (m.in. błotniak stawowy, rokitniczka,
Wisły – wybudowany w latach 1845 – 1855.
dzierzba gąsiorek) i ssaki (m.in. karczownik, piżmak).
• Borawa – odnoga Wisły, dawniej odcinająca osadę
Kuchnia od lądu. Po wybudowaniu nowego wału w 1855r
Borawa została odcięta od Wisły.

• Rzeka Wisła – przepływa wschodnią granicę gminy
Gniew.

• Rzeka Wierzyca – przepływa przez centralną część
• Opalenie – przeprawa promowa, most i linia kolejowa; gminy Gniew, również w pobliżu miasta Gniew. To typowa
pozostałości mostu znajdują się na starym szlaku komunika- rzeka pojezierna, silnie meandrująca.
cyjnym przez Wisłę, przebiegającym z Opalenia do Kwidzyna
i dalej w głąb Prus.
• Oznakowany szlak pieszy „Dolnej Wisły” – wzdłuż
szlaku wodnego, dł. Ok. 30 km, od Nowego przez gminę
Gniew, Pelplin, Subkowy do Tczewa; punkty widokowe,
miejsca postojowe, ciekawe miejsca historyczne, kulturowe
i przyrodnicze
• Oznakowany szlak pieszy „Lasów Dębińskich”
– łączy się ze szlakiem Dolnej Wisły, w odległości ok. 2km
od planowanej wiślanej przystani żeglugi turystycznej w
Widlicach, dł. 8,5km, biegnie od miejscowości Rakowiec do
punktu widokowego w Małym Wiośle; punkty widokowe,
miejsca postojowe, ciekawe miejsca historyczne, kulturowe
i przyrodnicze.
• Oznakowany szlak pieszy „Opaleński” – łączy się ze
szlakiem Dolnej Wisły oraz szlakiem lasów Dębińskich, dł.
7,5 km, biegnie od miejscowości Rakowiec do miejscowości
Opalenie; punkty widokowe, miejsca postojowe, ciekawe
miejsca historyczne, kulturowe i przyrodnicze.
• Oznakowany szlak pieszy „Rzeki Wierzycy” – łączy
się ze szlakiem Dolnej Wisły, dł. ok 30km, biegnie wzdłuż
Wierzycy od miejscowości Gniew przez Brodzkie Młyny,
Brody Pomorskie, Kulice do Pelplina; planowany jest dalszy
przebieg szlaku w kierunku Starogardu Gdańskiego. Punkty
widokowe, miejsca postojowe, ciekawe miejsca historyczne,
kulturowe i przyrodnicze.
• Oznakowany szlak rowerowy „Doliny Dolnej Wisły”
– czarny szlak rowerowy wzdłuż szlaku wodnego, dł. 480
km, przebiega po obu stronach Wisły od Torunia przez Bydgoszcz, Świecie, Nowe, Gniew, Tczew, Kwidzyn, Grudziądz,
Chełmno do Torunia.
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Nr
zadania
7.1
(12)

7.2
(13)
7.3
(14)
7.4
(15)

Nazwa
zadania

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Miasto Gdańsk
ZABYTKI SAKRALNE
• Sobieszowo:
-Sanktuarium Matki Boskiej Saletyńskiej – parafia
rzymsko-katolicka, którą powierzono opiece Zgromadzeniu
Budowa przystani żeglar- Księży Saletynów; w roku 2003 podniesiona do godności
skiej w Świbnie
sanktuarium.
-zabytkowe stele nagrobne (rokoko z II połowy XVIII w),
Budowa przystani żeglar- ustawione na terenie kościoła p.w. Matki Boskiej Saletyńskiej w Sobieszewie
skiej.
Budowa ścieżki
rowerowej wzdłuż ul.
Świbnieńskiej

Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w
Przegalinie

• Świbno – milenijne Sanktuarium Chrzciciela Gdańska
św. Wojciecha – pomnik czterech tysięcznych jubileuszy
związanych z osobą św. Wojciecha.
ZESPOŁY DWORSKIE, DOMY MIESZKALNE, ZAGRODY
WIEJSKIE
• Orle
-Dwór Forsterówka – wojenna rezydencja Alberta Forstera,
w czasie wojny jeden z budynków niemieckiego kompleksu
wojennego w Orlu; obecnie budynek znajduje się na liście
oczekujących na wpis do rejestru zabytków kultury.
-poniemieckie schrony z II wojny światowej
• Przegalina
- drewniany dom mieszkalny zbudowany w XVIII w., konstrukcja wieńcowa, założony na planie prostokąta.
- budynek przy ul. Akwenowej 2, zabudowa zagrodowa,
typu holenderskiego, wzniesiona przez osadników około
1900r.
-domy Bauerów – ul. Kempinowska 21 i Dulkowa 2, pochodzą z przełomu XIX i XX w.
• Sobieszowo – willa przy ul. Pieszej 1, powstała na
początku XX w, urozmaicona bryła budynku z werandą,
gankiem, balkonem, mansardowym dachem.
• Sobieszowska Pastwa
- dworek z XIX w.
- budynek z 1740r z dobudowanym w 1864r podcieniem i
werandą.
- dom z roku 1741 z unikalną podmurówką kamienną.
- karczmy ponapoleońskie z początku XIX w.
• Świbno
- dom Bauerów przy ul. Świbnieńskiej 204 z przełomu XIX i
XX w.
- dom mieszkalny w zagrodzie przy ul. Boguckiego 62,
charakterystyczny dla budownictwa wiejskiego z początku
XIX w.
ZABYTKI TECHNIKI, W TYM HYDROTECHNIKI
• Przegalina – XIX wieczna śluza regulująca obecny bieg
Wisły od 1895r.
• Wieniec-wiatrak czerpakowy typu „Koźlak”,
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Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze
• Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej
• Europejska Sieć Terenów Chronionych NATURA
2000-obszar specjalnej ochrony ptaków ujścia Wisły w
postaci rezerwatów Ptasi Raj i Mewia Łacha.
• Rezerwat Ptasi Raj-ok. 15km od portu rybackiego w
Świbnie (na zachodnim brzegu Martwej Wisły) i na północno-zachodnim cyplu Wyspy Sobieszewskiej; ścieżki piesze i
rowerowe z wieżami widokowymi.
• Rezerwat Mewia Łacha – po obu stronach przejścia
Przekopu Wisły, ok. 3km na północ portu rybackiego w
Gdańsku Świbnie; utworzony w 1991r.
• Rzeka Martwa Wisła – przepływa południową granicą
miasta Gdańsk i Wyspy Sobieszewskiej
• Przekop Wisły i pamiątkowy obelisk w Świbnieprzekop Wisły powstał w latach 1889-1895. W 1995r., w
setną rocznicę powstania jedynej polskiej sztucznej wyspy
w Gdańsku Świbnie nieopodal przeprawy promowej do
Mikoszewa, odsłonięto pamiątkowy obelisk
• Wyspa Sobieszewska – położona jest 2m poniżej
poziomu morza stanowiąc obszar depresyjny.
SZLAKI TURYSTYCZNE
• Szlak wodny na Martwej Wiśle – umożliwia bezpieczne żeglowanie wzdłuż naturalnej południowej granicy
Wyspy Sobieszewskiej na długości 11,5km
• Szlak turystyczny Wyspy Sobieszewskiej – zielony
szlak PTTK, długość 10km; Sobieszewo – Orle – Wieniec
– Komary - Świbno; stanowi odcinek międzynarodowego
Szlaku Pieszego E-9 (Nadmorskiego).
• Szlak rowerowy im. Wincentego Pola - trasa rowerowa wokół Wyspy Sobieszewskiej, przebiega przez „Rezerwat
Ptasi Raj” oraz jego najbliższe okolice.
• Ścieżka Przyrodniczo-Dydaktyczna- wyznaczona na
zachodnim krańcu Wyspy Sobieszewskiej
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Koncepcja programowo – przestrzenna. Część ogólna.
Nr
zadania
8.1
(16)

Nazwa
zadania
Modernizacja portu
jachtowego w Krynicy
Morskiej

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe
Miasto Krynica Morska
• Latarnia morska – pochodząca z początków XX w,
odbudowana w 1951r; widok na Mierzeję Wiślaną, Morze
Bałtyckie i Wysoczyznę Elbląską.

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze
• Plaże Krynicy Morskiej – jedne z najpiękniejszych plaż
nad morzem, czyste i bezpieczne, UW roku 2005 uhonorowane certyfikatem Błękitnej Flagi.
• Wielbłądzi Garb – punkt widokowy; najwyższe wzniesienie na Mierzei Wiślanej – 49m n.p.m.; zlokalizowane ok.
2km za granicami miasta w kierunku Piasków.
• Kamienie graniczne Wolnego Miasta Gdańska – 4
kamienie graniczne Wolnego Miasta Gdańska z początku
XX w.; zabytek unikatowy; kamienie są zlokalizowane w
Przebrnie: 3 w lesie w drodze nad morze, 4-ty najbardziej
okazały w pasie wydm.
• Rezerwat „Buki Mierzei Wiślanej”- utworzony w
1962r w celu ochrony naturalnego środowiska buka na
Mierzei Wiślanej; wiek drzewostanu bukowego sięga 100120 lat.
• Łysa – punkt widokowy 300m przed Piaskami jadąc od
Krynicy Morskiej, widok na katedrę we Fromborku.
• Łysa II – punkt widokowy 200m przed granicą z obwodem kaliningradzkim, widok na katedrę we Fromborku.
• „Góra pirata” – punkt widokowy, 150m za leśniczówką
jadąc z Krynicy Morskiej w kierunku Piasków.
• Szlak Jantarowy – szlak pieszy biegnący wzdłuż Zatoki
Gdańskiej.

Gmina Kwidzyn
9.1
(17)

Budowa portu jachtowe- ZABYTKI SAKRALNE
go w Korzeniewie
• Janowo – kościół neogotycki z XIX w.

9.2
(18)

Ścieżka rowerowo – pie- • Rakowiec – gotycki kościół z XIV wieku z chrzcielnicą
sza na terenie wiejskiej upamiętniającą tysiąclecie Chrztu Polski.
Gminy Kwidzyn
• Tychnowy – XIV-wieczny gotycki kościół z zachowaną
polichromią arkad, warte uwagi są ołtarz i sklepienie.
ZESPOŁY DWORSKIE, DOMY MIESZKALNE, ZAGRODY
WIEJSKIE
• Górki – odrestaurowany dwór z XVIII w z parkiem, obecnie siedziba ośrodka terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych, położony nad rzeką Liwa przy trasie Kwidzyn-Prabuty.

• Pomniki przyrody.
• Obszar gminy Kwidzyn jest pokryty OChK Doliny
Kwidzyńskiej, Morawski OChK oraz Ryjewski OChK
• Rzeka Liwa – przepływa przez teren gminy Kwidzyn,
posiada cechy rzeki górskiej.
• Rzeka Wisła – Przepływa wzdłuż zachodniej granicy
gminy Kwidzyn
• Szlak Nadwiślański – pieszo-rowerowy szlak poprowadzony prawym (wschodnim) brzegiem Wisły; pokrywa się z
międzynarodową trasą rowerową R-1.

• Janowo – budynek Szkoły Polskiej okresu międzywojen- • Ścieżka rowerowa – trasa biegnąca z Korzeniewa do
nego, a w nim Izba Regionalna i pamiątki walki o polskość w Kwidzyna.
czasie plebiscytu w 1920r.
• Korzeniewo – dawna siedziba służb celnych – drewniany budynek z okresu międzywojennego na dawnej granicy
polsko-niemieckiej.
• Podzamcze – XVI-wieczny staropolski dwór obronny;
obecnie pełni funkcję gastronomiczno-hotelową na 33
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Atrakcje turystyczne
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Gmina Kwidzyn
miejsca noclegowe („Biały Dwór”).
• Rakowiec – zabudowania dawnego dworku myśliwskiego, obecnie gospodarstwo agroturystyczne i stadnina koni.
ZABYTKI TECHNIKI, W TYM HYDROTECHNIKI
• Korzeniewo – stacja wodowskazowa; drewniana
budowla w dawnym porcie rzecznym z końca XIX w, przy
samym szlaku rzecznym.
• Szadowo – młyn wodny, obecnie siedziba Wolontariatu
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tuż obok miejsca
biwakowe na szlaku wodnym rzeką Liwą.

10.1
(19)
10.2
(20)

Miasto Kwidzyn
ZABYTKI SAKRALNE
• Zespół zamkowo – katedralny:
- zamek kapituły pomezańskiej wzorowany na zamkach
Ścieżka rowerowo krzyżackich, prawie kwadratowy, czteroskrzydłowy z krużpiesza na terenie miasta gankowym dziedzińcem wewnętrznym; naroża akcentowaKwidzyna
ne kwadratowymi wieżami z wyjątkiem naroża Pd.-wschodniego, gdzie stoi wysoka wieża główna; zamek zaczęto
budować ok. 1322r, ukończono w drugiej połowie XIV w.
- katedra św. Jana Ewangelisty – budowę rozpoczęto na
przełomie XIII i XIV w; jest to trójnawowa pseudobazylika o
charakterze obronnym, ściana zachodnia włączona jest do
skrzydła zamkowego; wspólna dla zamku i katedry jest też
wieża dzwonna.
- przy kościele znajduje się cela, w której ostatni rok życia
spędziła błogosławiona Dorota z Mątowów.
Drezyna na terenie
miasta Kwidzyna

• Kaplica metodystów z końca XIX w.

• Miasto Kwidzyn znajduje się w granicach OChK
Doliny Kwidzyńskiej
• Miasto Kwidzyn przylega do Morawskiego OChK,
Ryjewskiego OChK oraz Radlińskiego OChK
• Rezerwat „Ostnicy Jana” – florystyczny rezerwat
przyrody utworzony w 1966r na terenie lasów Miłosna w
celu ochrony najbardziej na północ wysuniętego stanowiska
Ostnicy Jana; zajmuje powierzchnię 0,2ha;
• Rzeka Liwa – przepływa wokół miasta Kwidzyn, otaczając je z trzech stron (wschodniej, południowej i zachodniej).
• Szlak Polskich Zamków Gotyckich – szlak wiedzie od
Bytowa przez Gniew, Kwidzyn, Sztum, Malbork, Ostródę, Nidzicę, Olsztyn. Lidzbark Warmiński, Nowe, Kętrzyn do Rynu.

• Kaplica staroluterańska (obecnie rzymsko – katoli- • Szlak Nadwiślański - pieszo-rowerowy szlak poprowacka) z końca XIX w.
dzony prawym (wschodnim) brzegiem Wisły; pokrywa się z
międzynarodową trasą rowerową R-1.
• Kościół Św. Trójcy z lat 1846-1858 – zbudowany w
tzw. stylu arkadowym (Rundbogenstil) wg. projektu K.F.
• Międzyregionalna trasa rowerowa – przez miasto
Schinkla.
Kwidzyn przebiega szlak nieoznakowanej międzyregionalnej
trasy rowerowej z kierunku Gniew – Kwidzyn – Prabuty.
• Dawna synagoga z lat 1830-32
• Regionalna trasa rowerowa - przez miasto Kwidzyn
ZESPOŁY DWORSKIE, DOMY MIESZKALNE, ZAGRODY
przebiega szlak nieoznakowanej regionalnej trasy roweroWIEJSKIE
wej, biegnącej z południa na północ (Gardeja – Kwidzyn).
• Zespół zamkowo – katedralny (opis j.w.)
• Fragmenty murów miejskich z XIV w.
• Ruiny wieży ratusza z XIV w – rozbudowywanego w
XIX w i zniszczonego w czasie wojny.
• Tzw. pałac Fermora z lat 1757-1763 – rozbudowany
na siedzibę władz retencji w XVIII w z płaskorzeźbionym
fryzem z 1802 r.
• Dawny szpital św. Jerzego z XVIII w.
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Miasto Kwidzyn
• Budynek Wyższego Sądu Ziemskiego z lat 17981800.
• Domy klasycystyczne z ok. 1800r.
• Spichlerz szachulcowy z początku XIX w.
• Dawne Gimnazjum Królewskie z lat 1835-38 i 1873
• Dawna siedziba Zachodniopruskiego Ziemstwa
Kredytowego z lat 1864-66 – rozbudowana w 1879, w
1920 siedziba Komisji Plebiscytowej, obecnie sąd rejonowy.
• Neogotycki zespół koszar wojskowych z lat 1877-79.
• Spichlerze murowane z XIX w.
• Kamienice i domy z okresu od końca XIX do początku XX w.
• Budynek dawnego Urzędu Finansowego z końca
XIX w.
• Neogotycka poczta z lat 1911-13.
• Zespół zabudowy dawnej Królewskiej Stadniny
Koni z lat 1907-10 – w Miłosnej.
• Urząd Miasta z lat 1918-25.

11.1
(21)

Szlak kajakowy rzeki
Liwy w powiecie kwidzyńskim

• Budynki okresu międzywojennego – konsulat polski
(obecnie przedszkole), Gimnazjum Polskie z lat 1934-36,
szkoła zawodowa (obecnie szkoła podstawowa)
Powiat Kwidzyński
• Zespół katedralno-zamkowy
• Rezerwat przyrody „Kwidzyńskie Ostnice”
• Pałac Fermora (pałac Regencji)

• Rezerwat przyrody „Jezioro Liwieniec”

• Gmach Sądu Ziemskiego

• Międzynarodowy szlak rowerowy R-1

• Kościół parafialny pw. św. Trójcy

• Szlak rowerowy Doliny Dolnej Wisły

• Budynek Kosulatu Polski w Niemczech (XIX w.)

• Szlak Polskich Zamków Gotyckich

• Budynek poczty głównej

• Szlak Nadwiślański

• zabudowa dworca kolejowego

• Szlak czerwony – “Kopernikowski”

• Biały Dwór (XVI w. dwór obronny)

• Szlak zielony – napoleoński (rzeki Liwy)

• Dwór w Górkach z XVIII w.

• Szlak niebieski (górski)

• Neogotycki kościół w Janowie

• Szlak kajakowy rzeki Liwy

• Przedwojenne placówki wojskowe i celne w
Korzeniewie
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Koncepcja programowo – przestrzenna. Część ogólna.
Nr
zadania

Nazwa
zadania

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Powiat Kwidzyński
• Szadowo - Młyn - stary młyn zabudowaniami gospodarczymi (obecnie Centrum Wolontariatu WOŚP).
• Gotycka Brama Kwidzyńska
• XVII w. zespół pałacowo-parkowy wraz ze spichlerzem w Klecewie

11.A
(22)

Powiat Sztumski
Budowa przystani żeglar- • Pokrzyżacki zamek gotycki z I poł. XIV w. w Sztumie • Szlak “Kopernikowski” - kolor czerwony. Olsztyn skiej w Białej Górze
Malbork - (przez gminę Sztum) - Las Wielbarski - Gościszewo
• Kościół poewang. 1816-1818 w Sztumie
- Węgry - Uśnice -Biała Góra - Benowo - Gardeja - Grudziądz.
Długość trasy wynosi 444 km.
• Dworek Donimirskich w Czerninie z XVII-XIX w.
• Szlak “Nadwiślański” - kolor niebieski. Sztum - Sztumskie Pole - Leśnictwo Wilki - Biała Góra - Piekło - Mątowy
• Dom Polski w Piekle z 1937r.
Wlk. - Drewnica - Mikoszewo. Długość trasy wynosi 76 km.
• Międzynarodowy szlak rowerowy Euro Route R-1
• Kościół p.w. św. Anny z I poł. XIV w. w Sztumie
- kolor zielony
Benowo - Biała Góra - Sztumskie Pole - Sztum - Czernin
• Śluza w Białej Górze z XIX w.
- Mleczewo. Długość trasy wynosi 30 km
• W zachodniej części powiatu fragmenty Obszarów
• Dworek Donimirskich na Zajezierzu
Chronionego Krajobrazu “Białej Góry” i “Rzeki Nogat”,
w części środkowej Obszar Chronionego Krajobrazu “Rzeki
• Kamień w Sztumskiej Wsi - rozejm polsko - szwedz- Dzierzgoń” i “Jeziora Dzierzgoń”.
ki 12 IX 1635r
• Szlak Polskich Zamków Gotyckich, biegnie przez
Sztum – niegdyś letnia rezydencja Wielkiego Mistrza
Zakonu Krzyżackiego.
• M. Sztum Zajezierze –Dwór i park, folwark
• Barlewiczki – Dwór park, folwark
• Czernin – Dwór , park, częściowo folwark
• Cygusy–Dwór, park,
• Goraj – Dwór, park,
• Polaszki- Dwór, park, folwark
• Sztumska Wieś – Dwór, park
• Ramzy Małe – Dwór, park
• Gościszewo-Dom Holenderski, z przełomu XIX/XX w.
Miasto Sztum-Zespół Młyński
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Koncepcja programowo – przestrzenna. Część ogólna.
Nr
zadania

Nazwa
zadania

12.1
(23)

Budowa punktu widokowego na wale wiślanym
w miejscowości Lisewo
Malborskie

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Gmina Lichnowy
• Kościół p.w. Św. Katarzyny w Borętach – kościół z
• Dąb szypułkowy – park wiejski w Lisewie (obwód
początków XVIII w, murowany na planie prostokąta, ryglo- 40,1m)
wy, wieżyczka drewniana z daszkiem namiotowym na wsch.
krańcu dachu; dach dwuspadowy;
• Dąb szypułkowy – Szymankowo, droga do Gnojewa
(obwód 5,35m)
• Ruiny Kościoła p.w. Św. Katarzyny w Borętach wraz
z otaczającym cmentarzem; kościół wybudowany w okresie • Jesion wyniosły – park w Lisewie (obwód 3,17m).
XIV-XV w; styl gotycki, murowany z cegły na planie zbliżonym do kwadratu, z wydłużonym, trójbocznie zakończonym • Klon pospolity – przy drodze Lisewo-Lichnowy, 50m za
prezbiterium i kwadratową wieżą od zachodu.
miejscowością Dąbrowa (obwód 3,05m)
• Kościół parafialny p.w. św. Urszuli - wykonany z cegły
w stylu gotyckim w 1321r., odbudowany po zniszczeniach
wojennych w 1959 r. Kościół ten jest jedną z najstarszych
i najlepiej zachowanych budowli gotyckich na Pomorzu
Gdańskim. Wysoka, czworoboczna wieża jest jedną z
nielicznych na Żuławach masywnych wież kościelnych, która
przetrwała w niezmienionej formie od początku budowy.
Po pożarze w 1894 r. zachowało się niewiele reliktów m.in.
średniowieczna figura Madonny z Dzieciątkiem, obrazy,
płyta nagrobkowa z 1520 r.

• Klon pospolity – przy drodze Lisewo-Lichnowy, 100m za
miejscowością Dąbrowa.
• Klon pospolity – przy drodze Lisewo-Lichnowy, 150m za
miejscowością Dąbrowa (obwód 2,85m)
• Klon pospolity – 3 sztuki, park w Lisewie (obwody:
2,07m, 2,32m, 2,42m)
• Sosna czarna – Lichnowy ul. Zwycięstwa (obwód
1,72m).

• Kościół pomocniczy p.w. św. Mikołaja w Lisewie
Malborskim - wzniesiono go w latach 1340 - 1350. Drew- • Rzeka Wisła – przepływa zachodnią granicą gminy
niana czworoboczna wieża pochodzi z 1819 r. Część nawy Lichnowy przez miejscowości Lisewo Malborskie, Boręty
i pomieszczenia modlitewnego jest murowana (cegła) zaś Pierwsze, Boręty.
wejście jest drewniane, czas jego powstania to 1316 r.
• Środkowożuławski OChK – obszar miasta i gminy
• Dom nr 11 (dawniej 44) w gminie Lichnowy– pochodzi z Lichnowy w całości znajduje się na jego terenie.
II ćw. XIX w; budynek murowany z dwuspadowym dachem
naczółkowym.
• Rzeka Mała Święta, Wielka Święta, Kanał Święta
– przepływają przez obszar gminy Lichnowy.
• Obszar przydepresyjny – cała gmina Lichnowy
położona jest 2m poniżej poziomu morza, stanowiąc obszar
przydepresyjny.
• Szlak Nadwiślański - pieszo-rowerowy szlak poprowadzony prawym (wschodnim) brzegiem Wisły.

Gmina Malbork
• Cmentarz mennonicki w miejscowości Stogi – jeden
z najpiękniejszych cmentarzy mennonickich na Żuławach;
założony w XVIII w; podzielony na dwie części; teren
cmentarza jest bogato zadrzewiony, rzędy drzew dzielą go
na 6 kwater.

13.1
(24)

Budowa pomostów wraz
z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości
Kamionka

13.2
(25)

Budowa pomostów wraz
z infrastrukturą towa- • Kościół w Szawałdzie (dawniej ewangelicki)
rzysząca w miejscowości
Kraśniewo
• Kościół w Lasowicach Wielkich
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• OChK Rzeki Nogat – obejmuje tereny międzywala
Nogatu wraz z okolicami, gdzie koncentrują się elementy
etnograficzne związane z dawnym osadnictwem żuławskim.
• Rzeka Nogat – stanowi wschodnie ramię ujściowe Wisły,
oddzielona od drugiego z ramion (Leniwki) śluzą w Białej
Górze, żeglowna na całej długości; przepływa przez teren
Gminy Malbork oraz miasto Malbork.

„Pętla Żuławska” – Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Koncepcja programowo – przestrzenna. Część ogólna.
Nr
zadania

Nazwa
zadania

14.1
(26)

Budowa śródlądowego
portu jachtowego
na przystani „Plaża
Wojskowa”

14.2
(27)

Budowa małej przystani jachtowej „Park
Północny” w oparciu o
zaplecze Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Malborku

14.3
(28)

14.4
(29)

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Miasto Malbork
ZABYTKI SAKRALNE
• Kościół św. Jana – fara miejska z połowy XIV w; szeroka
trójnawowa hala o XV i XVI wiecznych sklepieniach dźwiganych przez smukłe filary ceglane.

• Rzeka Nogat – stanowi wschodnie ramię ujściowe Wisły,
oddzielona od drugiego z ramion (Leniwki) śluzą w Białej
Górze, żeglowna na całej długości; przepływa przez teren
Gminy Malbork oraz miasto Malbork.

• Kościół św. Jerzego – obecny kościół pochodzi z lat 1712 • Szlak Polskich Zamków Gotyckich – Zamek Krzyżacki
- 1714; poza szczytem i wieżą jest to budowla fachwerkowa, w Malborku znajduje się na trasie Szlaku Zamków Gotyckich
której drewniany strop imituje ceglane sklepienie krzyżowe. prowadzącego od Bytowa przez Gniew, Kwidzyn, Sztum,
Malbork, Ostródę, Nidzicę, Olsztyn. Lidzbark Warmiński,
ZABYTKI DWORSKIE, DOMY MIESZKALNE, ZAGRODY
Nowe, Kętrzyn i Ryn.
WIEJSKIE
Budowa przystani pasa- • Zamek Krzyżacki (Muzeum Zamkowe) – trzyczęściożerskiej na lewym brzegu wa twierdza obronna w stylu gotyckim o kubaturze ponad
rzeki Nogat
250 000 m3 ; jeden z największych zachowanych zespołów
gotyckiej architektury na świecie; w 1997r wpisany został na
Zagospodarowanie
listę światowego dziedzictwa UNESCO, od kilku lat organizobulwarów wzdłuż rzeki wane są inscenizacje zdobywania zamku malborskiego przez
Nogat – budowa ścieżki wojska polskie po bitwie pod Grunwaldem.
rowerowej
• Mury Obronne Starego Miasta – mury obronne wraz
z bramami oraz basztami; wzniesione w I połowie XIV w z
cegły; wchodząca w ich skład Brama Garncarska zachowała
swoją konstrukcję do dziś (m.in. gotycka kręcona klatka
schodowa oraz drewniana konstrukcja wewnętrzna).
• Szpital Jerozolimski – dawny przytułek, zlokalizowany
na przedmieściu sztumskim, w znacznym oddaleniu od
Bramy Przewoźnej zwanej inaczej Sztumską lub Mariacką;
zbudowany przez Wielkich Mistrzów w I połowie XIV w;
istniejący do dziś budynek jest obiektem powstałym w XV i
przebudowanym na przełomie XVI/XVII w.
• Szkoła Łacińska – wzniesiona prawdopodobnie pod
koniec XIV w; upatruje się w niej malborski Dwór Artusa,
gdzie zawierano transakcje handlowe i gdzie odbywały się
posiedzenia cechów i stowarzyszeń skupiających miejski
patrycjat.
Gmina Miłoradz

15.1
(30)

Budowa przystani cuZABYTKI SAKRALNE
mowniczej w miejscowo- • Bystrze – Ossuarium/Ossarium – kaplica cmentarna z
ści Mątowy Wielkie
przełomu XIV i XV w; ceglana o wątku gotyckim.
• Gnojewo:
- Ruiny murowanego kościoła p.w. św. Szymona i Judy
Apostołów, styl gotycki, orientowany, kościół z XIV-XV w;
wnętrze dwunawowe.
-Kościół p.w. św. Szymona i Judy Apostołów wraz z dzwonnicą i cmentarzem, wybudowany w 1863r, styl neogotycki;
budynek orientowany, murowany z cegły wzniesiony na
planie prostokąta.
-Cmentarz ewangelicki – powstały prawdopodobnie na
miejscu wcześniejszego cmentarza katolickiego po przekazaniu kościoła protestantom w 1818r.
-Kapliczka przydrożna – budowla założona na planie kwadratu, dwukondygnacyjna, murowana.
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• Dąb szypułkowy – Miłoradz, Nadleśnictwo Kwidzyn,
Leśnictwo Benowo (obwód 4,4m).
• Dąb szypułkowy - Miłoradz, Nadleśnictwo Kwidzyn,
Leśnictwo Benowo (obwód 4,5m)
• Dąb szypułkowy - Miłoradz, Nadleśnictwo Kwidzyn,
Leśnictwo Benowo (obwód 3,7m)
• Dąb szypułkowy - Miłoradz, Nadleśnictwo Kwidzyn,
Leśnictwo Benowo (obwód 4,9m)
• Dąb szypułkowy - Miłoradz, Nadleśnictwo Kwidzyn,
Leśnictwo Benowo (obwód 4,3m)
• Dąb szypułkowy - Miłoradz, Nadleśnictwo Kwidzyn,
Leśnictwo Benowo (obwód 4,25m)

„Pętla Żuławska” – Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Koncepcja programowo – przestrzenna. Część ogólna.
Nr
zadania
15.2
(31)

Nazwa
zadania

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Gmina Miłoradz
Budowa przystani cu• Pogorzała Wieś – kościół p.w. Św. Mikołaja, wzniesiony
mowniczej w miejscowo- w głównym zarysie w XIV w,; pierwsza przebudowa w
ści Pogorzała Wieś
1604r; budowla murowana z cegły w wątku krzyżykowym,
na kamiennych fundamentach i niskiej, ceglanej podmurówce, niezorientowana, założona na planie prostokąta z
kwadratową trójkondygnacyjną wieżą i kruchtą, posiada
cechy gotyckie.

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze
• Dąb szypułkowy - Kończewice (obwód 4,81m)
• Dąb szypułkowy - Kończewice (obwód 3,74m)
• Dąb szypułkowy - 6 sztuk, Mątowy (obwody: 2,77; 3,31;
3,69; 3,71; 4,1; 4,17)
• Jesion wyniosły – Kończewice, teren starego cmentarza.
• Lipa drobnolistna – Kończewice, przy drodze gminnej
w pobliżu szkoły podstawowej (obwód 4,99m)
• Lipa drobnolistna – Kończewice (obwód 4,61m)
• Topola - Miłoradz, Nadleśnictwo Kwidzyn, Leśnictwo
Benowo (obwód 4m)
• Rezerwat „Las Mątawski”
• OChK Rzeki Nogat
• Srodkowożuławski OChK – obszar gminy Miłoradz w
całości znajduje się an jego terenie
• Delta rzeki Wisły i Nogatu – Gmina Miłoradz położona
jest w delcie Wisły i Nogatu, które to rzeki stanowią jej
południową i zachodnią granicę.
• Rzeka Wielka Święta – prawy dopływ Szkarpawy
(przez Tugę), jedyna naturalna rzeka, której źródła znajdują
się na Żuławach, właśnie w gminie Miłoradz.
• Obszar przydepresyjny – cała gmina Miłoradz położona
jest 2m poniżej poziomu morza, stanowiąc obszar przydpresyjny.
• Ścieżka turystyczna wzdłuż rzeki Wisły – ścieżka turystyczna, pieszo-rowerowa, umiejscowiona przy wale rzeki
Wisły, prowadzi przez wsie Mątowy Małe, Mątowy Wielkie,
Bystrze, Kończewice, Stara Wisła; odległość od rzeki 1 km.
• Międzynarodowa trasa rowerowa – nieoznakowana
trasa rowerowa biegnąca przez teren gminy z kierunku
Tczewa, przez Miłoradz w kierunku Malborka.
• Regionalna trasa rowerowa – nieoznakowana trasa
rowerowa biegnąca przez południową część gminy (poniżej
Miłoradza).

16.1
(32)

Powiat Nowodworski
Reaktywacja drogi wod- • Chłodniewo - największa stacja pomp w Polsce mogąca • Park krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”
nej rzeki Tugi od Nowego przepompować po 14 000 litrów wody w ciągu sekundy.
Dworu Gdańskiego do Wielkość obsługiwanego polderu wynosi 22 000. ha.
• Rezerwat przyrody „Mewia Łacha”
ujścia do Szkarpawy
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Nr
zadania

Nazwa
zadania

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe:

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Powiat Nowodworski
• Drewnica, Żuławki - dwie wsie przedzielone Szkarpawą. • Rezerwat Przyrody „Kąty Rybackie”
Niespotykane gdzie indziej nasycenie zabytkami. Około
150 obiektów zabytkowych w tym wiatrak - koźlak, domy • Rezerwat Przyrody „Buki Mierzei Wiśalnej”
podcieniowe, zagrody holenderskie, kościół.
• Szlak Nadwiślański – wzdłuż prawego brzegu Wisły
długości ok. 10km
• Gdańska Głowa - potężna śluza umożliwiająca dostanie
się z Wisły na szlaki wodne Żuław, Zalew Wiślany, Kanał El- • Szlak Jantarowy – wzdłuż Mierzei Wiślanej od ujścia
bląsko-Ostródzki i jeziora mazurskie. Dawniej w tym miejscu Wisły w Mikoszowie do granicy Państwa w Piaskach
istniała duża twierdza wodno-ziemna kontrolująca żeglugę
• Szlak Kopernikowski – z Malborka do Fromborka,
w delcie Wisły.
odcinek ok. 14 km: Rakowiska, Stobno, Kępki
• Rybina - miejsce, w którym od Szkarpawy odchodzi Wisła • Szlak Menonitów – z Gdańska do Elbląga
Królewiecka. Znajdują się tu dwa zabytkowe mosty zwodzo• Szlak nadzalewowej trasy rowerowej (Krynica Morska
ne i ciekawy konstrukcyjnie, obrotowy most kolejowy.
– Sztutowo - Rybina - Tujsk - Chełmek - Osłonka- Marzęcino)
• Stegna - kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa,
wybudowany w latach 1682-1683. We wnętrzu warto
zwrócić uwagę na polichromowy strop kolebkowy, ambonę
z XVII wieku, zabytkowy model statku i organy, na których
odbywają się coroczne letnie koncerty organowe.
• Nowy Dwór Gdański - Wieża ciśnień - (ul. 3 Maja, w
parku miejskim). Jedna z najstarszych budowli o konstrukcji
żelbetowej w Europie; Most zwodzony - (ul. Sikorskiego).
Zabytek techniki; Zespół starego budownictwa - (ul.
Sikorskiego, ul. Wejhera, ul. Kopernika, pl. Wolności). Typowa
dla osadnictwa holenderskiego zabudowa osiemnasto i
dziewiętnastowieczna w postaci parterowych, drewnianych domów z wysokim dwuspadzistym dachem, krytych
dachówką, zwróconych szczytami do ulicy,
• Kmiecin - Kościół z roku 1344. Niepowtarzalna na
Pomorzu architektura.
• Lubieszewo - Kościół gotycki z roku 1341
• Marynowy - Kościół gotycki z roku 1321.
• Orłowo - Kościół z roku 1350
• Osłonka - jedna z największych na Żuławach stacji pomp
odwadniających. Trzy agregaty pompowe o wydajności 6500
l/s. każdy, obsługują polder o wielkości 22032 ha.
• Różewo - Cmentarz pomennonicki
• Stawiec - Cmentarz pomennonicki
• Tuja - Kościół gotycki z XIV wieku.
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Nr
zadania

Nazwa
zadania

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Powiat Nowodworski
• Latarnia Morska w Krynicy Morskiej
• Sztutowo - w czasie II wojny światowej znajdował się we
wsi obóz koncentracyjny KL. Stutthof.
• Jeziernik - kościół z 1340 roku z drewnianą wieżą z 1637
roku.
• Palczewo Wieś - jedyny na Żuławach drewniany kościół
z 1712 roku oraz jeden z bardzo nielicznych wiatraków typu
holenderskiego z początku XIX wieku.
• Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich
• Muzeum Żuławskie w Nowym Dworze Gdańskim
• Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie

17.1
(33)
17.2
(34)

17.3
(35)

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
Budowa centrum rekrea- ZABYTKI SAKRALNE
cyjnego w Osłonce
• Kępiny Małe – stary, zniszczony cmentarz pomennonicki.
Budowa centrum
rekreacyjnego w Nowym • Kmiecin – kościół drewniano-murowany z 1344 r. p.w.
Dworze Gdańskim
św. Jadwigi; architektura unikatowa na Pomorzu.

• Topola biała – gmina Nowy Dwór Gdański (obwód 6,8m)
• Topola biała – gmina Nowy Dwór Gdański (obwód 5,6m)
• Dąb szypułkowy – Gmina Nowy Dwór Gdański (obwód
5,89m)

Budowa centrum rekrea- • Lubiszewo:
• Dąb szypułkowy – Gmina Nowy Dwór Gdański (obwód
cyjnego w Wiercinach
- Kościół z 13414, wieża drewniana z 1573r, strop drewniany, 3,92m)
beczkowy, polichromowany.
- Cmentarz pomennonicki.
• Dąb szypułkowy – Gmina Nowy Dwór Gdański (obwód
3,76m)
• Marynowy – kościół z 1321r, rozbudowany w latach
1637 i 1647, wieża drewniana z 1873r, na przykościelnym • Dąb szypułkowy – Gmina Nowy Dwór Gdański (obwód
cmentarzu stare nagrobki.
4,35m)
• Marzęcino – kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
z XIX w.

• Dąb szypułkowy – Gmina Nowy Dwór Gdański (obwód
3,96m)

• Nowy Dwór Gdański – kościół rzymsko-katolicki p.w.
Przemienienia Pańskiego, wybudowany w latach 18481851, style neogotycki.

• Dąb szypułkowy – Gmina Nowy Dwór Gdański (obwód
5,15m)

• Dąb szypułkowy – Gmina Nowy Dwór Gdański (obwód
• Orłowo
3,6m)
-Kościół z 1350r, strop drewniany, płaski, ambona z XVIII w.
-Pozostałości po cmentarzu mennonickim
• Dąb szypułkowy – Nowy Dwór Gdański (obwód 3,72m)
• Różewo – cmentarz pomennonicki, dawniej należący do • Dąb szypułkowy – Nowy Dwór Gdański (obwód 4,28m)
gminy mennonickiej założonej w 1570 r., najstarszej gminy
• Dąb szypułkowy – Nowy Dwór Gdański (obwód 3,94m)
na Żuławach.
• Stawiec - cmentarz pomennonicki, dawniej należący
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• Dąb szypułkowy – Nowy Dwór Gdański (obwód 3,86m)

„Pętla Żuławska” – Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Koncepcja programowo – przestrzenna. Część ogólna.
Nr
zadania

Nazwa
zadania

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
do gminy mennonickiej w Lubiszewie. Niektóre nagrobki
• Jesion wyniosły - Gmina Nowy Dwór Gdański (obwód
przekraczają 2m wysokości.
5,78m)
• Tuja – kościół gotycki z XIV w; sklepienie z lat 1849 i
1901.

• Jesion wyniosły – Gmina Nowy Dwór Gdański (obwód
2,86m)

• Żelichowo (Cyganek)
-Kościół z 1352r. rozbudowany w XVII w, użytkowany przez
wiernych kościoła greckokatolickiego; na przykościelnym
cmentarzu znajdują się stare nagrobki.
-Cmentarz pomennonicki nad rzeką Tugą; nagrobki o ciekawych formach z XIX w.
-Pomnik poległych w I wojnie światowej w Cyganku.

• Kasztanowiec zwyczajny – Nowy Dwór Gdański
(obwód 3,13)

ZESPOŁY DWORSKIE, DOMY MIESZKALNE, ZAGRODY
WIEJSKIE
• Lubiszewo- dom podcieniowy z początku XIX w.

• OChK Rzeki Szkarpawy i Rzeki Nogat – wartościowe
tereny lęgowe i ostoi ptaków; lewobrzeżne Żuławy objęte są
OChK Żuław Gdańskich.
• Gmina Nowy Dwór Gdański graniczy na północnym
wschodzie z Rezerwatem Ujście Nogatu, wchodzącym
w skład Natura 2000.

• Rzeka Nogat – stanowi wschodnią granicę gminy Nowy
• Marynowy – domy podcieniowe, z dwóch zachowanych Dwór Gdański.
wyróżnia się wybudowany w 1803 przez Petera Loewe.
• Rzeka Święta – Tuga – Lewy dopływ Szkarpawy,
• Myszewko - dom podcieniowy.
przepływa z południa na północ gminy, przez miasto Nowy
Dwór Gdański, gdzie zmienia nazwę na Tuga.
• Nowy Dwór Gdański
-kompleks budynków przy ul. Sikorskiego; charakterystyczne • Depresja – obszar miasta i gminy Nowy Dwór Gdański
budynki różniące się gabarytowo od pozostałych budynków znajduje się poniżej poziomu morza.
w Nowym Dworze Gdańskim.
-zabytkowe domy konstrukcji szkieletowej z XVIII i XIX w.
• Szlak Mennonitów – pieszo-rowerowy szlak turystyczny; trasa Gdańsk-Olszynka-Krępiec-Mokry Dwór-Wiślina• Orłowo – domy podcieniowe, dwa wybudowane przez Lędowo-Wróblewo-Wocławy-Miłocin-trutnowy-Cedry
Petera Loewe w latach 1802-1847.
Wielkie-Leszkowy-Kiezmark-Nowy Dwór Gdański-Elbląg.
• Tuja – dom podcieniowy z 1857r.
ZABYTKI TECHNIKI, W TYM HYDROTECHNIKI
• Marzęcino – pozostałości po starej śluzie z 1884r.

• Międzynarodowa trasa rowerowa – przez obszar gminy przebiega trasa rowerowa Komunalnego Związku Gmin
Nadzalewowych i Administracji Obwodu Kaliningradzkiego.

• Regionalna trasa rowerowa – nieoznakowana trasa
• Nowy Dwór Gdański:
rowerowa biegnąca wzdłuż Tugi.
- 30-metrowa wieża ciśnień w parku miejskim; pełniła
funkcję najważniejszego elementu wodociągów miejskich • Szlak Kopernikowski – szlak pieszy, przebiegający
wybudowanych w latach 1908-1909; jedna z najstarszych południkowo przez wschodnią część gminy.
konstrukcji żelazobetonowych w Europie.
-Dawna fabryka wódek gatunkowych, słynna Stobbes
Machandel – 1776 r. Browar z z 1784 r. oraz spichrz nad
rzeką z 1878 r.
-Budynek byłej mleczarni-zabytkowa mleczarnia powstała
na początku XX w; od 1994r mieści się tu Muzeum Żuławskie.
• Osłonka – stacja pomp ściągających nadmiar wody z
Żuław (na Kanale Panieńskim); jedna z największych na
Żuławach stacji pomp odwadniających.
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„Pętla Żuławska” – Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Koncepcja programowo – przestrzenna. Część ogólna.
Nr
zadania

Nazwa
zadania

18.1
(36)

Rewitalizacja szlaku
wodnego rzeki Świętej i
Małej Świętej oraz budowa pomostu rekreacyjno
– cumowniczego oraz
zaplecza turystycznego w
miejscowości Nowy Staw

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Miasto i Gmina Nowy Staw
• Kościół św. Mateusza - największy na Żuławach.
Trzynawowa bazylika, wzmianka o nim pojawiła się po raz
pierwszy w 1400 roku; w trzyprzęsłowym prezbiterium
- gwiaździste sklepienie z lat 1573-1574.

• Dąb szypułkowy – rośnie na skarpie przy rzece Świętej;
obwód drzewa 4,83m, wysokość 20m; pod ochroną Konserwatora Przyrody.

• Zbór ewangelicki z 1803-1804 wybudowany pośrodku
rynku w stylu neogotyckim na miejscu spalonego w 1802 r.
ratusza, w 1863 r. dobudowano wieżę zwaną “Ołówkiem”, ze
względu na swój charakterystyczny kształt.

• Szlak Mennonitów – szlak turystyczny na trasie od
Gdańska przez Cedry Wielkie, Mikoszewo, Nowy Dwór
Gdański, Ostaszewo, Nowy Staw, Malbork, Stare Pole do Elbląga. Szlak łączy atrakcje krajoznawcze związane z historią
osadnictwa w delcie Wisły.

• Dom podcieniowy przy ul. Gdańskiej z 1820 r.,
drewniany, z piętrową nadstawką podcieniową o konstrukcji
szkieletowej opartą na 6 słupach, klasycystyczne drzwi
wejściowe.
• Domy przy rynku, ul. Pułaskiego i ul. Kościuszki - pochodzące z XIX i pocz. XX w., charakteryzujące się zabudową
frontową. Zachowała się, pomimo zmian, skromna, neoklasycystyczna zabudowa kalenicowa o konstrukcji najczęściej
ryglowej. W niektórych domach przetrwał układ wnętrz
sprzed pożaru w roku 1802. Na uwagę zasługują kunsztownie rzeźbione, dwuskrzydłowe drzwi klasycystyczne.
• Domy przy ul. Mickiewicza - jedyne w mieście domy
szczytowe. Zasługuje na uwagę dom nr 13 z połowy XIX w. z
neogotycką fasadą o szczycie schodkowym.
• Dom przy ul. Cichej 7 - jedyny w mieście dom secesyjny,
murowany, dwupiętrowy z ryglowym szczytem, drewnianą
werandą.
• Technikum Rolnicze w Nowym Stawie - pierwsza na
Żuławach średnia szkoła rolnicza, założona w 1946r. Główny
gmach wzniesiony w roku 1898 jako dom dla sierot.
Dojazd z Malborka do Nowego Stawu linią autobusową MZK
nr 6 i 4.

19.1
(37)

Gmina Ostaszewo
Utworzenie punktu
ZABYTKI SAKRALNE
• Wiąz – 2 sztuki w Gniazdowie.
widokowego na koronie • Jeziernik – kościół p.w. św. Jerzego.
wału w Palczewie
• Wierzba biała – 2 sztuki w Ostaszewie.
• Nowa Cerkiew – kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Marcina z 1351r; kościół neogotycki wyposażenie neogotyckie. • Tuja – 2 sztuki w Ostaszewie.
• Ostaszewo
- Kościół parafialny p.w. św. Jana Chrzciciela,
- Ruiny kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela.

• Lipa – Ostaszewo.

• Palczewo – jedyny na Żuławach drewniany kościół z
1712r p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej.

• Rzeka Wisła – przepływa zachodnią granicą gminy
Ostaszewo, obok miejscowości Palczewo, Nowa Cerkiew,
Gniazdowo, Ostaszewo.

• Limba – Ostaszewo.

ZESPOŁY DWORSKIE, DOMY MIESZKALNE, ZAGRODY
WIEJSKIE
• Gniazdowo – dom podcieniowy (budynek mieszkalny
nr 28/29)

• Środkowożuławski OChK – obszar gminy Ostaszewo w
całości znajduje się na jego terenie.

• Groblica- budynek mieszkalny nr 6.

• Obszar przydepresyjny - cała gmina Ostaszewo
położona jest 2 m poniżej poziomu morza stanowiąc obszar
przydepresyjny.
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Koncepcja programowo – przestrzenna. Część ogólna.
Nr
zadania

Nazwa
zadania

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe
Gmina Ostaszewo
• Nowa Cerkiew
-Budynek gospodarczy-spichlerz (nr 28 (17)
-Dom podcieniowy (budynek mieszkalny nr 28 (17)
-Dom podcieniowy (budynek mieszkalny nr 15/16)

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze
• Regionalna trasa rowerowa – nieoznakowana trasa
rowerowa biegnąca wzdłuż Wisły.

• Nowa Kościelnica – domy podcieniowe.
ZABYTKI TECHNIKI, W TYM HYDROTECHNIKI
• Palczewo – XVIII-wieczny wiatrak holenderski, 1 km od
Wisły, własność prywatna bez możliwości zwiedzania
• Kanał Wiślano – Zalewowy – stanowi północną
granicę gminy Ostaszewo

20.1
(38)

20.2
(39)

20.3
(40)

Miasto i Gmina Pelplin
ZABYTKI SAKRALNE
• Pelplin:
-Bazylika Katedralna w pocysterskim zespole klasztornym;
wiodący zabytek Pelplina z przełomu XIII-XIV w; zaliczana do
najpiękniejszych dzieł gotyckich w Polsce.
Budowa przystani kaja- -Muzeum Diecezjalne, Archiwum Diecezji Pelplińskiej oraz
kowej na rzece Wierzycy Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie
w Pelplinie
posiadające w swych zbiorach jedną z największych kolekcji
rzeźby średniowiecznej.
-Góra Papieska-miejsce, gdzie 6 czerwca 1999r papież Jan
Budowa pomostu na
Paweł II celebrował mszę świętą; na górze znajduje się
rzece Wierzycy w miej- pamiątkowy, podświetlany krzyż, droga krzyżowa oraz
scowości Stocki Młyn
pomnik.
-Collegium Marianum, Wyższe Seminarium Duchowne-budynki należące do średniowiecznego kompleksu budynków
pocysterskich.
-Gotycki kościół Bożego Ciała z ok. 1417r.
Budowa ścieżki rowerowej do przystani kajakowej na rzece Wierzycy w
Pelplinie

• Liczne pomniki przyrody
• Nizina Walichnowska – włączona do Europejskiej Sieci
Obszarów Chronionych NATURA 2000; teren administracyjnie
podzielony między trzy gminy, w tym Pelplin.
• Gniewski OChK – częściowo w granicach gminy Pelplin.
• Rzeka Wierzyca i jej przełom – rzeka przepływająca
wschodnią granicą gminy i miasto Pelplin; malowniczy
przełom.
• Rzeka Wisła – rzeka przepływająca wschodnią granicą
gminy Pelplin, obok miejscowości Małe Walichnowy,
Międzyłęż.
• Ogrody Seminaryjne i Biskupie – kompleksy parkowe
ogrodu Biskupiego i Seminaryjnego w Pelplinie z 1823r.

• Rajkowy - kościół z XIV w.
• Szlak Rzeki Wierzycy – szlak pieszo-rowerowy PelplinGniew, kolor niebieski, długość 22,1km.

• Wielki Garc – kościół z XIV w.

ZESPOŁY DWORSKIE, DOMY MIESZKALNE, ZAGRODY
• Szlak rowerowy- szlak biegnący Niziną Waliichnowską,
WIEJSKIE
wzdłuż rzeki Wisły.
• Małe Walichnowy – w Szkole Podstawowej znajdują
się: Statut Związku Wałowego Niziny Walichnowskiej,
Kronika Związku Wałowego Niziny Walichnowskiej, pieczęć
tegoż Związku, Kronika Szkoły w Międzyłężu, plan Niziny
Walichnowskiej.
ZABYTKI TECHNIKI, W TYM HYDROTECHNIKI
• Międzyłęż – Stacja „Zgoda” w Międzyłężu pompująca
wodę do Jeziora Pelplińskiego; oryginalne pompy i silnika z
początku XX w pracują do dziś.
• Pelplin – mały, gotycki młyn z połowy XIV w oraz parterowy spichlerz wybudowany w XIX w.
• Elektrownia wodna o mocy 370kW
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Nr
zadania
21.1
(41)

Nazwa
zadania
Budowa centrum
turystyki nad jeziorem
Dzierzgoń

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe
Miasto i Gmina Prabuty
• Zamek biskupów pomezańskich - wzniesiono na
wysokim przesmyku między dwoma jeziorami, Liwieniec
na zachodzie i Młyńskie na wschodzie (obecnie zasypane).
Jeziora łączył kanał zwany Młynówką istniejący jeszcze obecnie. Budowę murowanego zamku, jako rezydencji biskupów
pomezańskich, rozpoczęto w 1276 r. a zakończono zapewne
dopiero około 1345 r., gdyż pod tą datą jest on wzmiankowany jako “Risenburg castro nostro”, gdzie są przygotowywane i podpisywane oficjalne dokumenty biskupów. W
budowie zamku uczestniczyli znani nam muratorzy katedry
kwidzyńskiej Rupertus i Johannes.
• Murowane wodociągi z lat 1726 – 30 - Prabuty,
podobnie jak większość miast z przewagą zabudowy
drewnianej, w swej kilkusetletniej historii doznały znacznych
zniszczeń w wyniku pożarów, które zdarzały się niestety
dość często. Zaopatrzenie w wodę aż do 20-tych lat XVIII
w. było bardzo słabe. Po kilku latach przygotowań w 1726
r. przystąpiono do budowy, której wykonania podjął się
mistrz budowlany Hindersin. Prace trwały do 1730 r. W tym
czasie oprócz ułożenia sieci drewnianych i metalowych rur w
poszczególnych ulicach wykonano również murowane przesklepione kolebkowo kanały wodociągów wraz z czterema
dużymi zbiornikami rozmieszczonymi w narożnikach rynku,
nad którymi znajdowały się pompy umieszczone jeszcze na
geodezyjnych szkicach wykonanych pod koniec XIX w. Wejście do kanałów znajdowało się w dawnym murze obronnym
miasta od strony wschodniej na przedłużeniu obecnej ulicy
Reja (dawnej Hinterstrasse) w kierunku wschodnim za ulicę
Wałową.
• Kościół polski - W południowo-zachodniej części miasta
znajduje się wybudowana w latach 1378-1402 przez biskupa
Jana I Mnicha kaplica pod wezwaniem Najświętszej Marii
Panny zwana w późniejszych wiekach kościołem polskim.
Obiekt ten znajdował się poza murami miasta, ściana
północna była połączona z murem miejskim przerzuconą
przez fosą arkadką. Kościół został przebudowany w XVI
wieku. Szczyt wschodni posiada ścianę ażurową z kolistymi
otworami i trzema wnękami z blendami i okienkiem. Szczyt
zachodni ma cztery wnęki i małe biofory po bokach, oraz
ośmioboczną wieżę przypominająca basztę obronną. Dynamikę obu szczytom nadają smukłe sterczyny.
Wewnątrz kościoła zachował się drewniany polichromowany
strop z połowy lat dwudziestych XVIII wieku, wykonany w
stylu barokowym. W części centralnej przedstawiony jest
Chrystus jako źródła życia oraz ukazane w formie medalionów postacie czterech ewangelistów z ich symbolami.
Ciekawostką są częściowo odsłonięte ornamenty roślinne
i cytaty z psalmów i ewangelii po polsku i niemiecku oraz
napis fundacyjny po łacinie.
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Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze
• Rezerwat „Jezioro Liwieniec” - Rezerwat przyrody
„Jezioro Liwieniec” położony jest w województwie
pomorskim, należy do jednostki ewidencyjnej Miasto i
Gmina Prabuty.
Rezerwat, pierwotnie o powierzchni 82,80 ha utworzono
„... w celu zachowania piękna krajobrazu oraz miejsc gnieżdżenia się łabędzia niemego (Cygnus olor), mewy śmieszki
(Larus ridibundus) oraz wielu innych gatunków ptaków”.
Jezioro Liwieniec położone jest w obniżeniu (80 m n. p. m.)
pomiędzy pagórkowatymi wyniesieniami morenowymi o
wysokości do 100 m n. p. m. Od północy rezerwat dochodzi
do wysokiego nasypu kolejowego, od wschodu natomiast
ogranicza go droga asfaltowa oraz zabudowania miasta Prabuty. Po stronie południowej graniczy on z polami, użytkami
zielonymi i budynkami wsi Raniewo, od zachodu z kolei w
dwóch trzecich styka się z lasami, głównie nasadzeniami
szpilkowymi na gruntach porolnych, a w jednej trzeciej z
polami.
Obszar rezerwatu obejmuje ekosystemy wodne i bagienne
otoczone przez wtórne ekosystemy obszarów zurbanizowanych, rolniczych i leśnych powstałych na utworach
mineralnych.
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Koncepcja programowo – przestrzenna. Część ogólna.
Nr
zadania
22.1
(42)

Nazwa
zadania

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Gmina Pruszcz Gdański
Budowa stanicy wodnej ZABYTKI SAKRALNE
• Dąb szypułkowy – na boisku szkolnym w Wojanowie
w Wiślince
• Łęgowo – zabytkowy kościół św. Mikołaja z 1409r, w
(obwód 7,05m)
obecnym kształcie odbudowany w 1748; należy do najcenniejszych zabytków kultury sakralnej powiatu gdańskiego. • Dąb szypułkowy – w parku w Wojanowie (obwód
6,15m)
• Rokitnica – drewniany budynek plebanii oraz ruiny
gotyckiego kościoła z 1603r.
• Głaz w Straszynie – obwód (5,5m)
• Wiślina – dzwonnica z 1792r; drewniana brama przy
byłym cmentarzu.

• Grupa drzew na cmentarzu w Straszynie - 2 sosny
pospolite, lipa drobnolistna, dąb szypułkowy.

• Żuława – zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Krzyża • Klon pospolity – cmentarz w Łęgowie (obwód 2m).
z 1587r, w obecnym kształcie zbudowany w 1860r.
• Jesion wyniosły – ul. Boczna w Straszynie (obwód
ZESPOŁY DWORSKIE, DOMY MIESZKALNE, ZAGRODY
2,9m)
WIEJSKIE
• Arciszewo – zabytkowy dwór z XIX w wraz z otaczającym • Głaz – przy kościele w Straszynie (obwód 7m)
go zespołem parkowym o powierzchni ok. 2 ha.
• Aleja kasztanowa w Straszynie.
• Bogatka – dom podcieniowy oraz zagroda holenderska
z 1819r.
• Rzeka Mołtawa (z dopływem Raduni) – rzeka w gminie Pruszcz Gdański, przepływa obok miejscowości Lędowo,
• Dziewięć Włók – zagroda holenderska z pierwszej
Wiślina, Dziewięć Włók; dopływ Martwej Wisły.
połowy XIX w z ozdobnym układem cegieł w szczycie.
• OChK „Żuław Gdańskich” i OCHK „Doliny Raduni”
• Goszyn – zespół folwarczny z przełomu XIX / XX w
– częściowo w granicach gminy.
otoczony niewielkim parkiem, pow. 3ha.
• Rzeka Martwa Wisła – przepływa w północno-zachod• Lędowo – zabytkowy dom podcieniowy z pierwszej
niej części gminy, oddziela ją od Wyspy Sobieszowskiej.
połowy XIX w; parterowy, częściowo podpiwniczony, konstrukcja zrębowa na ceglanej podmurówce.
• „Śladami Menonitów na Żuławach Gdańskich”
– pieszo-rowerowy szlak turystyczny; trasa: Gdańsk-Olszyn• Przejazdowo – dom podcieniowy z przełomu XVIII/XIX w. ka-Krępiec-Mokry Dwór-Wislina-Lędowo-Wróblewo-Wocławy-Miłocin-Trutnowy-Cedry Wielkie-Leszkowy-Kiezmark.
• Rokitnica – dwie zagrody holenderskie z początku XVIII
• Szlak Motławski – kolor czerwony; pieszo-rowerowy
/ XIX w.
szlak turystyczny od Gdańska (Urząd Marszałkowski) do
• Rusocin – zabytkowy, barokowo – klasycystyczny dwór z Tczewa Czatkowy; długość 35,8 km; główny szlak Żuław
1800r, usytuowany w parku krajobrazowym.
Gdańskich, przebiega niemal na całej swej trasie wzdłuż
Motławy.
• Wiślina – dom podcieniowy z 1830r.
• Wiślinka – zabytkowy dom podcieniowy z 1799r.
• Żukczyn – 4 obiekty archeologiczne: osady i cmentarzysko z epoki żelaza oraz wpływów rzymskich.
ZABYTKI TECHNIKI, W TYM HYDROTECHNIKI
• Żukczyn – młyn z początku XX w wraz z domem młynarza.
• Juszkowo i Straszyn – elektrownie wodne na rzece
Raduni;
22.2
(43)

Budowa pomostów
cumowniczych wraz z
zapleczem w miejscowościach: Lędowo – Krępiec
– Wiślina – Dziewięć Włók
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„Pętla Żuławska” – Międzynarodowa Droga Wodna E-70
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Nr
zadania
23.1
(44)

Nazwa
zadania
Budowa przystani
cumowniczej nad rzeką
Nogat w miejscowości
Ząbrowo

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Gmina Stare Pole
• Największy dom podcieniowy w Kleciu, zaliczany
do najbardziej monumentalnych i malowniczych domów
podcieniowych na całych Żuławach. Zbudowany został w
1750 r. przez cieślę Dawida Zimmermanna.

• OChK Rzeki Nogat – obejmuje tereny międzywala
Nogatu wraz z okolicami, gdzie koncentrują się elementy
etnograficzne związane z dawnym osadnictwem żuławskim.

• Cmentarz mennonicki w Szaleńcu z unikalnym
zespołem nagrobków z XVIII i XIX wieku.

• Szlak Mennonitów – szlak turystyczny na trasie od
Gdańska przez Cedry Wielkie. Mikoszewo, Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Nowy Staw, Stare Pole do Elbląga.

• Kościół w Krzyżanowie z XIV w., domy podcieniowe
we wsiach Klecie i Złotowo z XVIII w.
• Kościół filialny p.w. Matki Boskiej Królowej Polski w
Starym Polu.
• Kościół parafialny p.w. św. Barbary w Krzyżanowie.
• Kapliczka przydrożna z XVII w.
• Domy podcieniowe we wsiach Złotowo, Klecie,
Kławki
• Śluza Michałowo – śluza na szlaku E-70 na rzece Nogat.
• Zespół cukrowni w Starym Polu.
24.1
(45)

Budowa przystani żeglarskiej wraz z rewitalizacją
nabrzeża pasażerskiego
i budową promenady
na rzece Szkarpawa w
miejscowości Żuławki

Gmina Stegna
ZABYTKI SAKRALNE
• Kościół neogotycki w Żuławkach-murowany kościół
z 1841r.

• Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej – obejmuje
fragment Mierzei Wiślanej; jest to wąski pas lądu między
Zatoką Gdańską a Zalewem Wiślanym.

• Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Stegnie – wybudowany w 1861r; ściany z połączenia
drewna i czerwonej cegły – tzw. pruski mur.

• Rezerwat ornitologiczny – na terenie Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej; ochrona kolonii lęgowych rzadkich
gatunków ptaków.

ZESPOŁY DWORSKIE, DOMY MIESZKALNE, ZAGRODY
WIEJSKIE

• Szlak Jantarowy (bursztynowy) – na trasie Mikoszewo
– Piaski.

• Domy podcieniowe i zagrody holenderskie.

• Szlak Rowerowy wokół Zalewu Wiślanego – odcinek
VIII: Rybina-Izbiska-Drewnica-Żuławki; odcinek VII: Kąty
Rybackie-Sztutowo-Rybina.

ZABYTKI TECHNIKI, W TYM HYDROTECHNIKI

• Śluza Gdańska Głowa – największa śluza na Żuławach. • Pieszy Szlak Nadwiślański – część na terenie gminy
Stegna od Niedźwiedzicy, przez Drewnicę do Mikoszewa.
• Wiatrak „Koźlak” – w Drewnicy, unikalny zabytek z
1718r.
• Mosty zwodzone – Żuławy są skupiskiem kilkunastu
mostów zwodzonych, wybudowanych jeszcze w XIX w.
• Stacja pomp „Chłodniewo” – największa stacja pomp
w Polsce.
24.2
(46)

Budowa ciągu pieszo
– rowerowego na Mierzei
Wiślanej od miejscowości
Mikoszewo do miejscowości Piaski
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Nr
zadania

Nazwa
zadania

24.3
(47)

Rewitalizacja nabrzeża
pasażerskiego oraz
budowa pomostu
cumowniczego na rzece
Szkarpawa w Drewnicy

24.4
(48)

Budowa przystani śródlądowej wraz z zapleczem
w miejscowości Rybina

24.5
(49)

Rewitalizacja przystani
rzecznej w Mikoszewie
wraz z budową punktu
widokowego

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Gmina Stegna

25.1
(50)

Gmina Subkowy
Budowa przystani na rze- ZABYTKI SAKRALNE
ce Wiśle w miejscowości • Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Gorzędziej i infrastruktu- – budowę rozpoczęto w XIII, ukończony w XV.
ry towarzyszącej
ZESPOŁY DWORSKIE, DOMY MIESZKALNE, ZAGRODY
WIEJSKIE

• Stacja doświadczalna Oceny Odmian w Radostowie

• Rowerowy Szlak Nadwiślański Doliny Dolnej Wisły
(czarny) – początek w miejscowości Cierpice, koniec na
Zamku Bierzgłowskim; biegnie lewym brzegiem Wisły,
ciągnie się w swoim odcinku na terenie powiatu tczewskiego
od Pieniążkowa do Tczewa, od Miedzyłęża w Gminie Pelplin,
• Pałac w Rybakach – zespół dworsko-parkowy z począt- poprzez Rybaki i Gorzędziej w Gminie Subkowy, do Knybawy
ków XX w.
w Gminie Tczew.
• Dwór w Małym Garcu – dwór z II połowy XIX w, budynek dwukondygnacyjny; założenie parkowe.

• Szlak Ziemi Tczewskiej im. R. Klima – 80 kilometrowy
szlak pieszy rozpoczynający się w Tczewie i biegnący przez
cały powiat tczewski, aż do Opalenia. W Gminie Subkowy
• Zespół dworsko – parkowy – dwór, park oraz budynki zielony szlak przebiega przez miejscowość Waćmierz.
gospodarcze; dawny folwark.
• Dwór w Gorzędzieju – wybudowany w połowie XIX w.
• Dwór w Radostawie – zespół dworsko – parkowy z
końca XVII w i połowy XIX w.
ZABYTKI TECHNIKI, W TYM HYDROTECHNIKI
• Śluza w Rybakach – unikatowy węzeł hydrotechniczny
o zabytkowym charakterze; składa się ze śluzy i przepompowni.

26.1
(51)

Aktywizacja wodnego
szlaku turystycznego
Gdańsk – Wróblewo
– Grabiny Zameczek

Gmina Suchy Dąb
• Kościół we Wróblewie- konstrukcja szachulcowa,
zapewne zbudowany w II połowie XVI w, rozbudowany o
wieżę w 1639r.

• OChK „Żuławy Gdańskie” – obejmuje całe Żuławy
Gdańskie z wyjątkiem ich północno-zachodniego fragmentu
zajętego przez tereny przemysłowo-składowe i zabudowę
mieszkaniową Gdańska.

• Plebania z XVIII w – miejscowość Suchy Dąb.
• Spiętrzenie rzek Motławy, Bielawy i Kłodawy w m.
• Kościół parafialny p.w. św. Anny i Joachima z II poł Grabiny-Zameczek – 200m od gotyckiego dworu, na skraju
XIV w. - kosciół gotycki, ceglany.
parku dworskiego.
• Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP z 1539r. • Szlak Motławski - pieszo-rowerowy szlak turystyczny
od Gdańska (Urząd Marszałkowski) do Tczewa Czatkowy;
• Ruiny kościoła w Steblewie z XIV-XV w z odrestaur. długość 35,8 km; główny szlak Żuław Gdańskich, przebiega
grobowcem rodziny Wessel.
na całej swej trasie wzdłuż Motławy.
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Nr
zadania

Nazwa
zadania

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Gmina Suchy Dąb
• Kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej
z 1353r.

• Szlak Domów Podcieniowych – domy te należące do
tzw. tradycji przedholenderskiej zbudowane są w konstrukcji
szkieletowej z drewna, wypełnione czerwoną cegłą lub
• Kościół parafialny p.w. Znalezienia Św. Krzyża z XIV w. otynkowane i z charakterystycznym wielosłupowym
podcieniem wysuniętym przed zasadniczą część budynku;
• Kościół parafialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w gminie Suchy Dąb podcieniowe domy można spotkać w
z XIV-XV w.
miejscowościach: Steblewo, Krzywe Koło, Osice.
• Dawna plebania w miejscowości Osice.
• Dwór gotycki z XV w. Grabiny-Zameczek -miejsce
kwaterowania Stefana Batorego oraz króla szwedzkiego
Karola Gustawa.
• Spichlerz z XVIII w. w miejscowości Koźliny.
• Dom podcieniowy z XIX w/w miejscowości Krzywe
Koło.
• Dwa zachowane domy podcieniowe z XVII w. w
miejscowości Steblewo.

27.1
(52)

27.2
(53)

Gmina Sztutowo
Rozbudowa portu
• Kościół Parafialny p.w. św. Wojciecha w Sztutowie,
żeglugi turystycznej oraz pocz. XX w.
terenów przyportowych
w Kątach Rybackich
• Budynki mieszkalne z XIX w Sztutowie, Łaszce.
Zagospodarowanie tere- • Most zwodzony - zabytkowy most zwodzony z 1934r
nu przy Wiśle Królewie- nad Wisłą Królewiecką w Sztutowie.
ckiej na cele rekreacyjne
– budowa przystani
• Muzeum Stutthof
żeglugi turystycznej w
Sztutowie

• Rezerwat Kąty Rybackie – rezerwat ornitologiczny
utworzony w celu ochrony miejsc lęgowych kormorana
czarnego oraz czapli siwej; największa kolonia lęgowa
kormorana w Polsce i jedna z największych w Europie.
• Trasa rowerowa R64 – transgraniczna nadzalewowa
trasa rowerowa Braniewo-Elbląg-Sztutowo-Krynica Morska.
• Szlak Bursztynowy (wzdłuż Mierzei, po terenie leśnym)
– rowerowa trasa turystyczna – wzdłuż Mierzei, po terenie
leśnym, dł. 13 km.
• Szlak Nadmorski (łączy kąpieliska w Sztutowie i Kątach
Ryb.)- rowerowa trasa turystyczna łącząca kąpieliska w
Katach Rybackich i Sztutowie; dł. 11,5km.
• Szlak kormoranów - rowerowa trasa turystyczna; Muzeum Stutthof-rezerwat kormoranów – Sztutowo; dł. 11,5 km.
• Mała Nadzalewowa Pętla Żuławska – rowerowa trasa
turystyczna: Kąty Rybackie-Kobyla Kępa – Kąty Rybackie lub
Sztutowo – Kobyla Kępa –Kąty Rybackie-Sztutowo.
• Pętla Żuławska – rowerowa trasa turystyczna: Sztutowo-Łaszka-Groszkowo-Grochowo - Sztutowska Kępa-Sztutowo; dł. 23,4 km.
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zadania
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zadania

28.1
(54)

Przebudowa bazy
wioślarskiej przy ul.
Nadbrzeżnej w Tczewie

28.2
(55)

Turystyczne ścieżki
widokowe łączące
Stare Miasto z portem i
nadwodnym obsz. rekreacyjnym w Tczewie

28.3
(56)

Wzmocnienie infrastruktury nadwodnego
obszaru rekreacyjnego
w Tczewie (bulwar
nadwiślański)

28.4
(57)

Połączenie bulwaru nadwiślańskiego z obszarem
ujścia Kanału Młyńskiego
– poszerzenie terenu
rekreacyjnego nad Wisłą

28.5
(58)

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe
Miasto Tczew
• Kościół farny p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego- najstarszy zabytek w mieście, budowany w latach
1226-1364.
• Podominikański kościół p.w. św. Stanisława Kostkipochodzi z XIV w; charakterystycznym jego elementem jest
ośmioboczna wieża typowa dla stylu gotyckiego.
• Kościół p.w. św. Józefa-wybudowany w latach 19321936. Konstrukcja jest wyrazem zastosowania nowych
form architektonicznych w międzywojennej architekturze
sakralnej.
• Cmentarz żołnierzy austriackich-cmentarz jeńców
pruskich zmarłych w Prusach w czasie wojny w 1866r.
• Kościół św. Trójcy w Lubiszewie (gmina Tczew)- wybudowany w 1348r.
• Kościół p.w. Św. Małgorzaty w Miłobądzu (gmina
Tczew) – we wnętrzu znajduje się późnobarokowy obraz
„Ukrzyżowanie Jezusa”, gotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem wykonana w drewnie lipowym oraz chrzcielnica
datowana na XIV w. Obok kościoła znajduje się pochodząca z
1800r. plebania.

ZESPOŁY DWORSKIE, DOMY MIESZKALNE, ZAGRODY
Modernizacja połączenia WIEJSKIE
drogowego od portu
rzecznego do przystani • Stare Miasto wraz z systemem murów obronnychwioślarskiej
układ zachowany od czasów średniowiecza (koniec XIII w);
Stare Miasto z kwadratowym rynkiem i prostokątną siecią
ulic położone jest na wzniesieniu, które od północy, wschodu
i południa stwarza naturalną obronność.
• Budynek poczty- wzniesiony w 1905r; zbudowany
wg. projektu Karola Hempla na miejscu dwóch mniejszych
budynków z tzw. pruskiego muru, które istniały już w 1850r.
• Muzeum Wisły – działające od 13 kwietnia 1984r, jest to
oddział Muzeum Morskiego w Gdańsku.
• Park Podworski w Swarożynie z murowanym dworem z II połowy XIX w.
• Zespół dworsko-pałacowy w Turzu -nieopodal
kościoła w Turzu.
• Pałac w Łukocinie – zespół dworsko-pałacowy ze
stylowymi elementami architektury drugiego dwudziestopięciolecia XIX w; zbudowany prawdopodobnie pod koniec
XVII wieku (ok. 1870r.)
ZABYTKI TECHNIKI, W TYM HYDROTECHNIKI
• Most Knybawski - część „Berlinki”; posiada liczne schrony na przyczółkach i wiedzie przez niego najkrótsza droga
do Malborka z centralnej i zachodniej części Pomorza.
• Wiatrak typu holenderskiego (Tczew-miasto) zbudowany w 1806 roku; konstrukcja drewniana, podstawa
podmurowana; posiada rzadko spotykane, pięcioramienne
skrzydło i obrotową głowicę.
106

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze
• Szlak Kociewski – Tczew- Czarna Woda, kolor żółty,
długość 78,7km; obecnie główny szlak gdańskiej części
Kociewia, przecinający je ze wschodu na zachód niemal
równolegle do linii kolejowej Tczew- Chojnice.
• Szlak Motławski- pieszo- rowerowy szlak turystyczny
od Gdańska (Urząd Marszałkowski) do Tczewa Czatkowy;
długość 35,8km; główny szlak Żuław Gdańskich, przebiega
niemal na całej swej trasie wzdłuż Motławy.
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Nr
zadania

Nazwa
zadania

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Miasto Tczew
• Wieża ciśnień (Tczew- miasto) – zbudowana w 1905r;
charakterystyczny element panoramy Tczewa.
• Mosty na Wiśle- szczególna i najbardziej znana atrakcja
Tczewa; most drogowy powstał w latach 1851-1857; most
kolejowy – w latach 1880-1890.
• Most Lisewski- trzy środkowe przęsła (4, 5, 6) wraz z
filarami (3, 4, 5) mostu drogowego stanowią pozostałość
dawnego, pierwszego stalowego mostu na Wiśle.
• Zespół Dawnej Fabryki Wyrobów Metalowych
– obiekt wzniesiony w 1883r w miejscu rozebranego na
potrzeby budowanego na Wiśle mostu Szańca Środkowego;
zespół składa się z budynku biurowo – produkcyjnego,
kotłowni, magazynu i pralni.

29.1
(59)

Zagospodarowanie
terenu przy nabrzeżu
zachodnim portu w
Tolkmicku

Miasto i Gmina Tolkmicko
ZABYTKI SAKRALNE
• Dąb im. Jana Bażyńskiego – liczy ok. 700 lat, obwód
• Kościół parafialny św. Jakuba Apostoła – wzniesiony pnia 9,9m, wysokość 25m.
w II ćwierci XIV w na gruncie wcześniejszego drewnianego.
• Park Krajobrazowy Wzniesienie Elbląskie – północny
• Tolkmicko – dawny zbór ewangelicki, wybudowany w stok Wzniesienia Elbląskiego; bogata rzeźba powierzchni,
stylu neogotyckim w 1887r; obecnie kościół polskokatolicki. bujne zalesienie.
• Kapliczki przydrożne przy drodze do Kadyn – koniec
XVII w.

• Rezerwat Kadyński - las graniczący z parkiem pałacowym liczący ok. lat starodrzew bukowy.

• Kadyny – dawny klasztor franciszkanów położony na
skraju wysoczyzny; założony w 1682-1683r w miejscu
staropruskiego grodziska.

• Rezerwat Buki – Wysoczyzna Elbląska; położony na
terenie leśnictwa Górki.

• Łęcze- barokowy kościół z 1746r, wieża z roku 1881 z
renesansowym dzwonem z 1546r przykryta neogotyckim
hełmem.
ZESPOŁY DWORSKIE, DOMY MIESZKALNE, ZAGRODY
WIEJSKIE

• Zalew Wiślany – jeden z najosobliwszych tworów
przyrody; od morza oddziela go Mierzeja Wiślana; płytki
i płaskodenny akwen słodko-słonowodny o niewielkim
zasoleniu.

• Szlak Kopernikowski – Międzynarodowy Dalekobieżny
Szlak Pieszy „E-9”; przebieg: Elbląg- miasto’ Elbląg- Bażantarnia’ Jagodnik, Próchnik, Łęcze, Suchacz, Kadyny,
• Tolkmicko – pozostałość dawnych fortyfikacji miejskich Tolkmicko, Frombork, Braniewo.
w postaci czworobocznej, ceglanej gotyckiej baszty.
• Święty Kamień – olbrzymi głaz pogrążony w wodach
zalewu 30m od brzegu; niegdyś służył pogańskim Prusom
jako kamień ofiarny.
• Nadbrzeże – znane uzdrowisko z początków XX w;
Dawny Dom Zdrojowy z 1842r oraz pałacyk z 1851 r.
• Wzgórze Starościńskie (Wzgórze Zamkowe) – kryje
piwnice dawnego pałacu Działyńskich; wybudowanego w
latach 1720-1724 w miejscu skromnego dworu i folwarku.
• Domu mieszczańskie z II połowy XVIII w i XIX w
– formy klasycystyczne i późnobarokowe.
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Atrakcje turystyczne
walory kulturowe
Miasto i Gmina Tolkmicko
• Kadyny – parterowy pałac barokowy; najstarsza część
z 1688r; wielokrotnie rozbudowywany przez kolejnych
właścicieli; w sąsiedztwie pałacu dawny spichlerz z 1801r
oraz okazały budynek oranżerii z 1817r.
• Kadyny – dawna fabryka majoliki uruchomiona w 1904r;
szeroko znana przed wojną.
• Łęcze – zespół domów podcieniowych z końca XVIII i XIX
w, wzorowanych na domach żuławskich.
ZABYTKI TECHNIKI, W TYM HYDROTECHNIKI
• Port tolkmicki - największy na Zalewie, dogodne
schronienie dla kutrów rybackich i dla statków żeglugi
pasażerskiej oraz jachtowej; do XIX w wytwarzano tu słynny
jesiotrowy kawior tolkmicki.
RZGW Gdańsk

30.1
(60)

Modernizacja rzeki Wisły
Królewieckiej dla ruchu
turystyczno – towarowego Rybina – Kobyla Kępa

30.2
(61)

Oznakowanie turystyczne
na śluzach: Biała Góra,
Szonowo, Rakowiec,
Michałowo, Gdańska
Głowa, Przegalina

30.3
(62)

Pomosty cumowniczo
– zejściowe do obsługi
ruchu turystycznego
na śluzach: Biała Góra,
Szonowo, Rakowiec,
Przegalina, Michałowo,
Gdańska Głowa

30.4
(63)

Elektryfikacja napędów wind śluz wraz z
wykonaniem sygnalizacji
świetlnej: Biała Góra,
Szonowo, Rakowiec,
Michałowo, Gdańska
Głowa

30.5
(64)

Ciąg komunikacyjny
pieszo – jezdny na szlaku
turystycznym do śluzy
Gdańska Głowa

30.6

Podczyszczenie dna,
dalby cumownicze wraz z
pomostami zejściowymi
przy moście w Drewnicy
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Nr
zadania
31.1
(65)

Nazwa
zadania
Modernizacja przystani
jachtowej Narodowego
Centrum Żeglarstwa
AWFiS

Atrakcje turystyczne
walory kulturowe

Atrakcje turystyczne
walory przyrodnicze

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
patrz Miasto Gdańsk
patrz Miasto Gdańsk

15. Zestawienie zadań wchodzących w zakres opracowania

Nr
zadania
1.1
(1)
2.1
(2)

3.1
(3)
3.2
(4)

4.1
(5)

Nazwa
zadania

Charakterystyka zadania

Miasto Braniewo
Budowa pomostu cumowniczego dla jednostek turystycznych (jachty motorowe,
żaglowe, motorówki, kajaki), zaplecza sanitarnego, pola namiotowego, miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Gmina Braniewo
Budowa przystani jach- Budowa mostu zwodzonego w porcie Nowa Pasłęka, reaktywacja przęsła podnotowej wraz z infrastruk- szonego mostu zwodzonego w miejscowości Nowa Pasłęka, miejscowe poszerzenie
turą towarzyszącą w
kanału portowego, budowa pływającego pomostu cumowniczego dla jednostek
Nowej Pasłęce
turystycznych (jachty motorowe, żaglowe, motorówki), zaplecza sanitarnego, drogi
dojazdowej do przystani miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Gmina Cedry Wielkie
Budowa stanicy wodnej Budowa pomostów cumowniczych w oparciu o dawne stanowisko cumownicze
nad Martwą Wisłą w
składowiska popiołów EC Gdańsk, budowa stanowiska dla statku pasażerskiego
miejscowości Błotnik
(tramwaju wodnego) budowa zaplecza sanitarnego i technicznego obsługi jachtingu, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych.
Budowa szlaku pieszo Budowa ciągu pieszo – rowerowego o szer. 3 m, dł. ok. 3 km, nawierzchnia bitumicz– rowerowego Błotnik na w kolorze czerwonym i szarym.
– Cedry Małe – Cedry
Wielkie łączącego stanice wodną ze Szlakiem
Mennonitów
Miasto Elbląg
Modernizacja infraModernizacja i rozbudowa budynku pawilonu A, modernizacja pawilonu B, modernistruktury portu żeglar- zacja i rozbudowa portierni, budowa 4 domków typu Bungalow, wykonanie instalacji
skiego HOW „Bryza” w oświetleniowej terenu, wykonanie bramy wjazdowej, wykonanie kanalizacji sanitarElblągu
nej z przepompowniami i włączeniem do sieci miejskiej, wykonanie instalacji wody
dla stanowisk jachtowych, wykonanie zbiornika 1000 l na olej napędowy i benzynę
dla zaopatrzenia jachtów.
Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie

109

„Pętla Żuławska” – Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Koncepcja programowo – przestrzenna. Część ogólna.
4.2
(6)

5.1
(7)

6.1
(8)

6.2
(9)
6.3
(10)
6.4
(11)

Modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego Jachtklub
„Elbląg” w Elblągu

Program inwestycji obejmuje dostosowanie Basenu Jachtowego do obsługi jednostek pływających o zanurzeniu do 2,5m. Jachty cumujące w basenie będą miały
zapewniony, oprócz bezpiecznych warunków cumowania osiągniętych poprzez przebudowę konstrukcji nabrzeża, dostęp do energii elektrycznej i wody pitnej. Odbiór
ścieków z jednostek pływających odbywać się będzie w wyznaczonym na nabrzeżu
miejscu, poprzez mobilne, ręczne urządzenie odbierające i przewożące ścieki do
zbiornika (przepompowni) zlokalizowanej w głębi portu. Bezpieczny ruch pieszych
po zmroku, w rejonie nabrzeża i na pomoście cumowniczym pływającym, zapewni
projektowane oświetlenie.
Przewiduje się możliwość wyciągania jednostek pływających na ląd. Ze względu na
poprawienie bezpieczeństwa powodziowego na terenie jachtklubu, inwestycja przewiduje podniesienie korony obwałowania za nabrzeżem do rzędnej + 1,85 m n.p.m.
Całość inwestycji można podzielić na trzy zasadnicze części:
· przebudowę konstrukcji nabrzeża w basenie jachtowym,
· przebudowę zaplecza nabrzeża,
· montaż wyposażenia zapewniającego
Modernizacja i rozbudowa budynku klubowego, modernizacja Hangaru:
Elementy zagospodarowania terenu: oświetlenie terenu, wykonanie bramy wjazdowej, wykonanie latarni wejściowych do portu, monitoring terenu.

Miasto i Gmina Frombork
Modernizacja portu
Rozbudowa głowicy istniejącego mola, budowa stanowiska dla statków białej floty
żeglarskiego we From- dł. 80 m, budowa slipu do wyciągania jednostek pływających, montaż pływających
borku
pomostów cumowniczych wyposażonych w odnogi na pływakach, wykonanie robót
czerpalnych, obiekt biurowo – socjalny pow. zab. ok. 300 m2, budynek warsztatowy
z częścią socjalną pow. zabudowy 120 m2, wiata dla postoju jednostek pływających o
pow. zabudowy 600 m2 .
Miasto i Gmina Gniew
Wiślana przystań żeProgram inwestycji obejmuje budowę przystani dalbowej dostosowanej do obsługi
glugi turystycznej oraz jednostek pływających poruszających się po Wiśle. Jednostki cumujące przy nowopromenada w Gniewie projektowanej przystani, oprócz bezpiecznych warunków cumowania, będą miały
zapewniony dostęp do energii. Bezpieczny ruch pieszych po zmroku, w rejonie przystani i na pomostach cumowniczych pływających, zapewni projektowane oświetlenie. Przewiduje się możliwość wyciągania pomostów pływających na ląd w okresie
zimowym (zjawiska lodowe, możliwość zniszczenia pomostów przez napierający
lód). Przewiduje się budowę promenady wzdłuż ul. Promowej z oświetleniem i małą
architekturą, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, sezonowych obiektów zaplecza sanitarnego.
Marina łodzi turystycznych i sportowych przy
Wzgórzu Zamkowym w
Gniewie
Wiślana przystań
żeglugi turystycznej w
Widlicach

Zakłada się oczyszczenie i wybagrowanie starego koryta rzeki Wierzycy, tak aby
umożliwić zawijanie jednostek turystycznych i rekreacyjnych, montaż stanowisk
postojowych (pomosty pływające, odnogi cumownicze, trapy dojściowe).

Przystań kajakowa
nad rzeką Wierzycą w
Gniewie

Budowa pomostu cumowniczego dla kajaków, pola namiotowego, wiat biwakowych,
ławostołów, ogrodzenia terenu, sanitariatów.

Budowa sezonowego pomostu cumowniczego dla jednostek turystycznych (jachty
motorowe, żaglowe, motorówki, kajaki), pola namiotowego, miejsc postojowych dla
samochodów osobowych.
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7.1
(12)

Miasto Gdańsk
Budowa ścieżki rowero- Przewiduje się budowę ciągu rowerowego o szer. 3m, nawierzchni bitumicznej w
wej wzdłuż ul. Świbkolorze czerwonym, zlokalizowanego wzdłuż wału przeciwpowodziowego.
nieńskiej

7.2
(13)

Budowa przystani żeglarskiej w Świbnie

7.3
(14)

Budowa przystani że- Teren zlokalizowany jest na prawym brzegu Martwej Wisły w km 9 + 750 ÷ 9 + 850, w
glarskiej w Sobieszewie sąsiedztwie posesji p. K. Wąsowskiego i hotelu Renusz w Sobieszewie. Proponowany
teren przylega do prawego brzegu Martwej Wisły i posiada betonowe nabrzeże pionowe i schodkowe.
Proponowana lokalizacja winna być wykorzystana pod warunkiem zmodernizowania
istniejącego nabrzeża oraz stanowisk cumowniczo – odbojowych pomostów pływających.
Proponowana forma i zakres zabudowy obiektami hydrotechnicznymi.
− przystań tramwaju wodnego,
− modernizacja istniejących nabrzeży,
− zabudowa strefy brzegowej pływającymi pomostami cumowniczymi.

7.4
(15)

Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w
Przegalinie

8.1
(16)

Modernizacja portu
jachtowego w Krynicy
Morskiej

Teren zlokalizowany jest na lewym brzegu Przekopu Wisły. Istniejący basen portowy
umożliwia obsługę jednostek rybackich pracujących w obrębie Zatoki Gdańskiej, oraz
Morza Bałtyckiego. Włączenie basenu portowego do sieci obiektów obsługujących turystykę wodną jest bardzo wskazane. Propozycja lokalizacyjna daje możliwości znacznej rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej w rejonie istniejącego basenu
portowego. Istniejący basen portowy wymaga gruntownej modernizacji – konieczne
będzie dostosowanie nabrzeży do cumowania jednostek sportowo – rekreacyjnych.
Port może stanowić bazę nawet dla jachtów pełnomorskich, oraz tramwajów wodnych.
Proponowana forma i zakres zabudowy obiektami hydrotechnicznymi:
– przystań tramwaju wodnego linii nr1 i nr 2,
– modernizacja istniejących nabrzeży,
– zabudowa strefy brzegowej pływającymi pomostami cumowniczymi,
– lokalizacja slipu – pochylni dla wodowania jednostek
– lokalizacja wyciągu pionowego małych jednostek.

Zakłada się budowę mostu podnoszonego umożliwiającego śluzowanie jachtów żaglowych bez konieczności składania masztu.

Miasto Krynica Morska
Wyposażenie portu w infrastrukturę będzie odpowiadać obowiązującym przepisom
w tym zakresie w EU.
Podczas realizacji projektu powstaną następujące produkty:
- zaplecze hotelowe dla żeglarzy
- punkty sanitarne (toalety, prysznice, suszarnia i pralnia, pokój socjalny wyposażony
w sprzęt kuchenny)
- oświetlenie i ogrodzenie terenu
- stanowiska cumownicze ilość ok.100 (rufa lub dziób do kei)
- doprowadzenie wody i energii do stanowisk cumowniczych
- warsztat podręczny ogólnodostępny
- parking dla samochodów
- punkt sprzedaży paliw płynnych
- stanowisko do wodowania jachtów
- stanowiska do naprawy i mycia silników
- slip do wodowania łódek
- tawerna jachtowa
- ośrodek informacji turystycznej
- pomieszczenia z przeznaczeniem dla służb celnych, służb granicznych, służb ratownictwa morskiego itp.
- tereny zielone
- droga dojazdowa.
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Gmina Kwidzyn
Program inwestycji obejmuje budowę przystani dalbowej dostosowanej do obsługi
jednostek pływających poruszających się po Wiśle. Jednostki cumujące przy nowoprojektowanej przystani, oprócz bezpiecznych warunków cumowania, będą miały
zapewniony dostęp do energii elektrycznej i wody pitnej. Bezpieczny ruch pieszych
po zmroku, w rejonie przystani i na pomostach cumowniczych pływających, zapewni
projektowane oświetlenie. Przewiduje się możliwość wyciągania pomostów pływających na ląd w okresie zimowym (zjawiska lodowe, możliwość zniszczenia pomostów
przez napierający lód).
Budowa przystani dalbowej polegać będzie na pogrążeniu w dnie dwunastu rur
(dalb) stalowych o średnicy 1016/12,5mm. Następnie rury wyposażone będą w urządzenia cumownicze odbojnice i drabinki wyjściowe ratunkowe. Za dalbami zaprojektowano dwa pomosty pływające dodatkowo zabezpieczone palami mocującymi
od strony lądu. Pomosty pływające połączone są z lądem trapami. Trapy wsparte są
od strony wody na pomostach pływających, zaś na lądzie zamocowane są do dojść
betonowych. Dojścia do trapów zaprojektowano w formie bloków żelbetowych posadowionych w skarpie. Przy jednym z dojść zaplanowano parking dla samochodów.
Istniejąca droga z płyt żelbetowych prefabrykowanych zostanie wyremontowana i
wykorzystana jako dojazd do przystani.
Z powodu dużego nachylenia skarpy podwodnej zaprojektowano betonowe umocnienie skarpy podwodnej.
Całość inwestycji można podzielić na cztery zasadnicze części:
• wykonanie konstrukcji przystani dalbowej,
• budowa infrastruktury komunikacyjnej na zapleczu przystani,
• umocnienie skarpy podwodnej
• montaż wyposażenia zapewniającego odpowiednią obsługę jednostek
pływających.
Remont istniejącej nawierzchni brukowej. Wykonanie nowej nawierzchni drogi
dojazdowej do promu z parkingiem i drogi na skarpie dla obsługi przystani jachtowej oraz remont istniejących lub budowa nowych schodów terenowych. Wykonanie
umocnień skarpy. Na pomostach pływających zaprojektowano budynek sanitariatów
dla przystani jachtowej. Elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, oświetlenie terenu. Pomosty pływające firmy Marinetek:
• W basenie portowym:
• 30 pontonów cumowniczych szer. 2.4 m – SYSTEM 240
• 2 trapy wejściowe (1.2 x 6 m i 1,2 x 8 m)
• 2 pontony pod budowę budynku
Budynek sanitariatów ustawiony na pontonach pływających, zaprojektowany w
stalowej konstrukcji szkieletowej, wykończenie elewacji - okładzina z blachy elewacyjnej.

9.1
(17)

Budowa portu jachtowego w Korzeniewie

9.2
(18)

Ścieżka rowerowo
Przewiduje się budowę ścieżki o długości ok. 12 km od Korzeniewa do przeprawy
– piesza na terenie wiej- promowej Janowo – Gniew. Przebieg projektowanej ścieżki wykorzystywać będzie z
skiej Gminy Kwidzyn
pewnych fragmentach dawny wał przeciwpowodziowy, na większości jedna łączyć
będzie sąsiadujące miejscowości, tak aby najdogodniej obsługiwać ruch lokalny.
Szerokość ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3,0 m i o nawierzchni bitumicznej w
kolorze czerwonym i szarym.

10.1
(19)

Drezyna na terenie
miasta Kwidzyna

10.2
(20)

Ścieżka rowerowo
– piesza na terenie
miasta Kwidzyna

Miasto Kwidzyn
Zakup i przystosowanie drezyny o napędzie ręcznym do jazdy na trasie nieczynnej
linii kolejowej Kwidzyn – Grabówko (wschodni przyczółek nieistniejącego mostu
kolejowego przez Wisłę).
Na terenie miasta Kwidzyn planuje się budowę ścieżki rowerowo – pieszej będącej
kontynuacją istniejącej ścieżki Mareza – Korzeniewo na terenie gminy Kwidzyn. Przebieg projektowanej ścieżki wykorzystywać będzie szlak byłej kolejki wąskotorowej.
Ścieżka wyposażona w oświetlenie a także system wizualizacji przy użyciu diod LED
umieszczonych w nawierzchni ścieżki.
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11.1
(21)

11A
(22)

Powiat Kwidzyński
W ramach realizacji projektu zostanie przygotowana profesjonalna trasa spływu kajakowego wraz z oznakowaniem, możliwością odpoczynku jak również z
możliwością skorzystania z bazy noclegowej. Dla osiągnięcia zamierzonego celu
należy wybudować infrastrukturę turystyczną w następujących lokalizacjach:
1. Prabuty - Start – Rypińska,
2. Jezioro Dzierzgoń,
3. Ujście Liwieniec,
4. Nowy Młyn,
5. Wola Sosenka,
6. Młyn Szadowo,
7. Brokowo Bystrza,
8. Tereny rekreacyjne Liwa,
9. Stary Wiadukt,
10. Białki,
11. Balaton,
12. Przystań Tralewo.
Powiat Sztumski
Budowa przystani że- Przedmiotem projektu jest wybudowanie stanicy wodnej na planie koła o średnicy
glarskiej w Białej Górze wewnętrznej w świetle pomostów 24 m. Wewnątrz stanicy zostanie [posadowiony
sezonowy pawilon widokowy wraz z wieżą widokową (w konstrukcji murowanej z cegły klinkierowej, schody stalowe lub żelbetowe). Planowana jest również przebudowa nawierzchni jezdni, wykonanie chodników z płytek chodnikowych, utwardzenie
placu z kostki granitowej i żwirku płukanego, a także parking dla 35 pojazdów.
Szlak kajakowy rzeki
Liwy w powiecie kwidzyńskim

12.1
(23)

Budowa punktu
widokowego na wale
wiślanym w miejscowości Lisewo Malborskie

13.1
(24)

Budowa pomostów
wraz z infrastrukturą
towarzysząca w miejscowości Kamionka

13.2
(25)

Budowa pomostów
wraz z infrastrukturą
towarzysząca w miejscowości Kraśniewo

14.1
(26)

Budowa śródlądowego
portu jachtowego na
przystani „Plaża Wojskowa”

Gmina Lichnowy
Przedmiotem projektu ,jest budowa punktu widokowego na wale wiślanym- przeciwpowodziowym od strony Lisewa Malborskiego przy drodze powiatowej nr 2340G
relacji Tczew- Nowy Staw- Nowy Dwór. Zostanie wybudowany parking na 10 miejsc
postojowych. Plac widokowy zostanie wykonany na nadsypie istniejącej korony wału
przeciwpowodziowego rzeki Wisły z barierami drogowymi usytuowanymi przy stopie
wału zabezpieczającymi skarpę wału przed wjazdem samochodów. Na terenie punktu widokowego znajdzie się tablica informacyjna na ceglanej podstawie, na której
znajdą się zdjęcia wielkoformatowe panoramy, mostu, plany powiatu malborskiego
i tczewskiego. Na ceglanych podstawach znajdzie się herb powiatu Malborskiego,
Tczewskiego i gminy Lichnowy.
Gmina Malbork
Projekt zakłada rozbudowę pola namiotowego i gospodarstwa agroturystycznego
w miejscowości Kamionka, oferującego m. in. przejażdżki konne po nieznanych
zakątkach Żuław Wiślanych. Planuje się wybudowanie pomostów dla cumowania
statków turystycznych, jachtów, itp. wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. drogi
dojazdowe).
Projekt zakłada rozbudowę pola namiotowego w miejscowości Kraśniewo. Planuje
się wybudowanie pomostów dla cumowania statków turystycznych, jachtów, itp.
wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. drogi dojazdowe).
Miasto Malbork
Budowa portu jachtowego „Plaża Wojskowa” obejmuje:
- pomosty pływające do cumowania 40-100 jednostek pływających
- budynek obejmujący część klubową, sanitarną i techniczną,
- teren rekreacyjny
- pochylnia do wodowania małych jednostek,
- nabrzeże techniczne z instalacja do zdania ścieków i rampą do wodowania jachtów
- pływająca stacja paliwowa
- teren utwardzony przy bud. technicznym
- teren utwardzony/parking
- stanowisko odbioru śmieci segregowanych
- przebudowa infrastruktury technicznej
- remont nawierzchni dróg dojazdowych.
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Budowa małej przystani Budowa przystani „Park Północny” obejmuje:
jachtowej „Park Północ- - pomosty pływające do cumowania 10-25 jednostek pływających
ny” w oparciu o zaple- - budynek obejmujący bosmanat i sanitariaty
cze Ośrodka Sportu i
- pochylnia do wodowania małych jednostek,
Rekreacji w Malborku - teren rekreacyjny
- stanowisko odbioru śmieci segregowanych
- budowa infrastruktury technicznej
- przebudowa istn. drogi dojazdowej.
Budowa przystani
Budowa przystani pasażerskiej na lewym brzegu rzeki Nogat obejmuje:
pasażerskiej na lewym - pomosty pływające do cumowania statków pasażerskich
brzegu rzeki Nogat
- pomost pływający dla kajakarzy
- budynek obejmujący kasy, sanitariaty, punkt informacji turystycznej i pomieszczenia
biurowe
- restauracja z tarasem widokowym i częścią handlową (poza zakresem finansowym).
Zagospodarowanie bulwarów wzdłuż rzeki Nogat - budowa ścieżki rowerowej Zagospodarowanie
bulwarów wzdłuż rzeki obejmuje budowę 10,156 km ścieżki rowerowej o szer. 2,5-4,0m.
Nogat – budowa ścieżki
rowerowej
Gmina Miłoradz
Budowa przystani cu- Budowa sezonowego pomostu cumowniczego dla jednostek turystycznych (jachty
mowniczej w miejsco- motorowe, żaglowe, motorówki, kajaki), pola namiotowego, miejsc postojowych dla
wości Mątowy Wielkie samochodów osobowych.
Budowa przystani cu- Budowa sezonowego pomostu cumowniczego dla jednostek turystycznych (jachty
mowniczej w miejsco- motorowe, żaglowe, motorówki, kajaki), pola namiotowego, miejsc postojowych dla
wości Pogorzała Wieś samochodów osobowych.
Powiat Nowodworski
Reaktywacja drogi
Przewiduje się przystosowanie rzeki Tugi do parametrów drogi wodnej I klasy. W tym
wodnej rzeki Tugi od
celu należy zapewnić odpowiednie parametry prześwitów mostów, lub też zastosoNowego Dworu Gdań- wać podnoszenie przęseł mostów. W ramach zadania przewiduje się:
skiego do ujścia do
- reaktywacje mostu zwodzonego pomiędzy miejscowościami Tujsk i Stobiec (remont
Szkarpawy
i uzupełnienia istniejących konstrukcji stalowych i żelbetowych, montaż napędów
– wciągarek linowych, budowę prowadnic przejścia żeglugowego, budowę przyłącza
energetycznego, systemu sterowania i sygnalizacji, a także montaż oznakowania
nawigacyjnego)
- przystosowanie istniejącego mostu stałego w miejscowości Żelichowo z przęsłem
typu Baileya (rozmontowanie części przęsła, montaż konstrukcji wsporczej wraz z
siłownikami hydraulicznymi umożliwiającymi zwiększenie istniejącego prześwitu
mostu o 3,0 m, budowę prowadnic przejścia żeglugowego, budowę przyłącza energetycznego, systemu sterowania i sygnalizacji, a także montaż oznakowania nawigacyjnego)
- reaktywacje mostu zwodzonego w Nowym Dworze Gdańskim (remont i uzupełnienia istniejących konstrukcji stalowych i żelbetowych, montaż napędów zębatkowych,
budowę prowadnic przejścia żeglugowego, budowę przyłącza energetycznego,
systemu sterowania i sygnalizacji, a także montaż oznakowania nawigacyjnego).
Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
Budowa centrum rekre- Nad brzegiem rzeki zostaną wybudowane:
acyjnego w Osłonce
- drewniany pomost wędkarski w kształcie litery „L”.
- pomost przeznaczony dla kąpiących się.
Zakłada się zagospodarowanie przedmiotowego terenu pod centrum rekreacyjne.
Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego budynku oraz budowę nowego obiektu,
który pełniłby funkcję Punktu Informacji Turystycznej.
Na terenie centrum rekreacyjnego zaprojektowano wiatę biesiadna, boisko do plażowej piłki siatkowej oraz pole namiotowe.
Teren ten zostanie ogrodzony i wyposażony w oświetlenie terenowe. Na jego obszarze przewiduje się wykonanie w niewielkiej ilości niezbędnych chodników oraz dróg
wewnętrznych. Pozostała powierzchnia działki będzie obsiana trawą.
Nad brzegiem rzeki, pomiędzy projektowanymi pomostami powstanie zatoka
zagospodarowana jako piaszczysta plaża kąpieliska. Do pomostu wędkarskiego oraz
do kąpieliska dostęp zostanie zapewniony z korony wału drewnianego schodami
terenowymi.
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Budowa centrum reProjekt obejmuje zagospodarowanie istniejącej zatoczki przed zakrętem rzeki na
kreacyjnego w Nowym przystań. Przystań składać się będzie z pomostów drewnianych umożliwiających cuDworze Gdańskim
mowanie sprzętu pływającego. Projekt zakłada budowę kładki dla pieszych, łączącej
oba brzegi rzeki. Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu rekreacyjnego w
centrum miasta. Projekt zakłada rozbiórkę istniejącej wiaty stalowej, a w jej miejscu
budowę pawilonu magazynowo – socjalnego. W ramach projektu przewiduje się
budowę amfiteatru z miejscami siedzącymi dla 600 osób.
Na terenie centrum projektuje się nowe ciągi piesze, wewnętrzną drogę oraz miejsca
parkingowe. Projektuje się następujące przyłącza:
- przyłącze oraz instalacja wody zimnej,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- sieć kanalizacji deszczowej,
- przyłącze oraz instalacja energii elektrycznej,
- instalacja oświetlenia terenowego.
Projektuje się następujące przyłącza:
- przyłącze oraz instalacja wody zimnej,
- instalacja co. oraz cw. wewnątrz budynku z indywidualnej kotłowni,
-instalacja kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem ścieków,
- przyłącze oraz instalacja energii elektrycznej,
- instalacja oświetlenia terenowego.
Budowa centrum rekre- Nad brzegiem rzeki zostaną wybudowane dwa pomosty. Jeden dla sprzętu pływająacyjnego w Wiercinach cego, a drugi dla kąpieliska. Inwestycja przewiduje zagospodarowanie przedmiotowego terenu na centrum rekreacyjno sportowe. Na terenie centrum zaprojektowano
pole namiotowe, plażę, boisko do plażowej siatki, wiatę biesiadną, plac zabaw dla
dzieci.
Teren centrum rekreacyjnego zostanie ogrodzony i wyposażony w oświetlenie
terenowe. Na jego obszarze przewiduje się wykonanie parkingu oraz niezbędnych
chodników.
Obiekty kubaturowe to dwie wiaty: jedna na sprzęt pływający, druga służąca jako wiata biesiadna. Ponadto projektuje się ustawienie ośmiu kontenerów pełniących różne
funkcje pomocnicze do obsługi ośrodka.
Dla korzystających z pola namiotowego projektuje się punkty poboru wody pitnej
oraz punkty poboru energii.
Projektuje się następujące przyłącza:
- przyłącze oraz instalacja wody zimnej,
- wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem ścieków,
- przyłącze oraz instalacja energii elektrycznej,
- instalacja oświetlenia terenowego.
Miasto i Gmina Nowy Staw
Rewitalizacja szlaku
Zakłada się budowę pomostu pływającego dla kajaków, remont i rozbudowę
wodnego rzeki Świętej istniejącego budynku zaplecza stadionu MOSiR – budowę zaplecza sanitarnego i
i Małej Świętej oraz bu- gastronomicznego dla potrzeb spływów kajakowych, dobudowę hangaru kajakodowa pomostu rekrea- wego, budowę pola namiotowego, przebudowę drogi dojazdowej wraz z miejscami
cyjno – cumowniczego postojowymi, nasadzenia zieleni izolacyjnej i ozdobnej.
oraz zaplecza turystycznego w miejscowości
Nowy Staw
Gmina Ostaszewo
Utworzenie punktu wi- Budowa wieży widokowej o konstrukcji stalowej, zlokalizowanej na koronie wału
dokowego na koronie przeciwpowodziowego wraz ze schodami dojściowymi, tablicami informacyjnymi i
wału w Palczewie
małą architekturą.
Miasto i Gmina Pelplin
Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni żwirowej, montaż pomostu pływającego,
Budowa ścieżki rowerowej do przystani organizacja pola namiotowego.
kajakowej na rzece
Wierzycy w Pelplinie
Budowa przystani kaja- Budowa pomostów dla kajaków, pola namiotowego, wiat biwakowych, ławostołów,
kowej na rzece Wierzy- ogrodzenia terenu, sanitariatów, urządzeń rekreacyjnych.
cy w Pelplinie
Budowa pomostu na
Montaż dwóch pomostów pływających przy stopniu wodnym na rzece Wierzycy,
rzece Wierzycy w miej- umożliwiających przenoszenie i wodowanie kajaków.
scowości Stocki Młyn
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Miasto i Gmina Prabuty
Budowa centrum
W ramach projektu powstanie stanica żeglarska, pole spotkań integracyjnych i
turystyki nad jeziorem imprez zbiorowych, pole karawaningowe oraz niezbędna infrastruktura drogowoDzierzgoń
parkingowa i spacerowa.
Stanica żeglarska składać się będzie z pomostu pływającego znajdującego się na
przedłużeniu widokowym pola festynowego.
Budynek stanicy będzie miał za zadanie obsługę ruchu turystycznego i wodnego.
Znajdować się będzie na nim bosmanat, punkt informacji turystycznej, punkt pierwszej pomocy, hangar, punkt wypożyczania sprzętu pływającego, zaplecze sanitarne
oraz kawiarnia.
Pole karawaningowe na 35 stanowisk zostanie zlokalizowane przy drodze powiatowej, na skraju dostępnego terenu.
Pole spotkań integracyjnych i imprez zbiorowych (pole festynowe) o powierzchni
1020 m2 dla ok. 1500 osób zlokalizowane będzie w strefie pośredniej pomiędzy polem karawaningowym, parkingiem a przystanią żeglarską.
Gmina Pruszcz Gdański
Budowa stanicy wodnej Droga dojazdowa do przystani z miejscami parkingowymi (30 miejsc postojowych).
w Wiślince
Przystań jachtowa z pawilonem socjalnym. Wydzielenie terenu pod usługi gastronomii wzdłuż nabrzeża. Zagospodarowanie terenu dla celów sportu i rekreacji – boiska
sportowe, plac zabaw dla dzieci, wydzielenie miejsca do palenia ogniska, wiaty piknikowe. Pomosty pływające firmy Marinetek: 8 pontonów falochronowych 3.8 x 19.9 m
17 odnóg cumowniczych dł. 8 m, 2 trapy wejściowe 1.2 x 10 m, pale cumujące pomosty pływające. Pawilon socjalny – konstrukcja tradycyjna, ściany murowane z bloczków SILKA, wykończenie elewacji – wyprawa tynkarska, cegła elewacyjna klinkierowa; dach w konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną.
Budowa pomostów
Budowa pomostów dla kajaków, pola namiotowego, wiat biwakowych, ławostołów,
cum. wraz z zapleczem ogrodzenia terenu, sanitariatów, urządzeń rekreacyjnych.
w miejscowościach:
Lędowo – Krępiec – Wiślina – Dziewięć Włók
Gmina Stare Pole
Budowa przystani
Budowa sezonowego pomostu cumowniczego dla jednostek turystycznych (jachty
cumowniczej nad rzeką motorowe, żaglowe, motorówki, kajaki), pola namiotowego, miejsc postojowych dla
Nogat w miejscowości samochodów osobowych.
Ząbrowo.
Budowa przystani
żeglarskiej wraz z
rewitalizacją nabrzeża
pasażerskiego i budową promenady na rzece
Szkarpawa w miejscowości Żuławki
Budowa ciągu pieszo
– rowerowego na Mierzei Wiślanej od miejscowości Mikoszewo do
miejscowości Piaski

Gmina Stegna
Droga dojazdowa, parking dla samochodów osobowych, mała architektura: ławki,
kosze na śmieci, oświetlenie zewnętrzne.
Pomosty pływające firmy Marinetek:
6 pontonów cumowniczych szer. 2.4 – SYSTEM 240
1 trap wejściowy 1.2 x 6.0 m
Pale cumujące pomosty pływające.

Gmina Stegna realizować będzie inwestycje na mocy porozumienia z sąsiednimi
gminami Sztutowem i Krynicą Morską. Zakłada się następujący przebieg projektowanego systemu ścieżek w układzie równoleżnikowym: Mikoszewo przystań – Jantar – Junoszyno – Stegna – Sztutowo – Kąty Rybackie – Przebrno – Krynica Morska
– Piaski, a także ciągi w układzie południkowym: Stróża – Żuławki – Drewnica – Przemysław – Mikoszewo, a także: Nowy Dwór Gdański (granica gminy) – Tujsk – Rybina
– Stegna. Projektowane ciągi przebiegać będą przez obszary zabudowane, łączyć
będą poszczególne sąsiadujące miejscowości, co poprawi bezpieczeństwo ruchu
drogowego, szczególnie w sezonie letnim. Zakłada się budowę ciągu o szerokości
2,5 – 3,0 m, nawierzchni bitumicznej, oraz o szerokości 2,0 m i nawierzchni żwirowej
na obszarach leśnych (po śladzie pasa ppoż. równoległego do drogi wojewódzkiej nr
501 oraz wzdłuż drogi równoległej do pasa technicznego brzegu morskiego).
Rewitalizacja nabrzeża Przewiduje się ustawienie pomostów pływających wraz z trapami dojściowymi
powyżej i poniżej mostu zwodzonego w strefie nie kolidującej z przejściem żeglugopasażerskiego oraz
budowa pomostu cu- wym oraz stanowiskami dalbowymi wyczekiwania jednostek towarowych.
mowniczego na rzece
Szkarpawa w Drewnicy
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Budowa przystani śródlądowej wraz z zapleczem w miejscowości
Rybina

24.5
(49)

Rewitalizacja przystani
rzecznej w Mikoszowie
wraz z budową punktu
widokowego

25.1
(50)

26.1
(51)

Zakłada się wykorzystanie niewielkiego basenu (pozostałość dawnej przeprawy
promowej), ustawienie pomostu cumowniczego dla jachtów oraz łodzi wędkarskich,
aranżacje miejsca wodowania łodzi, budowę miejsc postojowych dla samochodów
osobowych, ustawienie sezonowych obiektów zaplecza higieniczno – sanitarnego,
miejsca na ognisko, elementów małej architektury, a także budowę wieży widokowej.
Gmina Subkowy
Budowa przystani na
Budowa sezonowego pomostu cumowniczego dla jednostek turystycznych (jachty
rzece Wiśle w miejmotorowe, żaglowe, motorówki, kajaki), pola namiotowego, miejsc postojowych dla
scowości Gorzędziej i samochodów osobowych, budowa drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych dla
infrastruktury towarzy- samochodów osobowych.
szącej
Gmina Suchy Dąb
Aktywizacja wodnego Budowa pomostu cumowniczego dla kajaków, pola namiotowego, wiat biwakowych,
szlaku turystycznego
ławostołów, ogrodzenia terenu, sanitariatów w miejscowościach Wróblewo i Grabiny
Gdańsk – Wróblewo
Zameczek.
– Grabiny Zameczek

27.1
(52)

Rozbudowa portu żeglugi turystycznej oraz
terenów przyportowych Kątach Rybackich

27.2
(53)

Zagospodarowanie
terenu przy Wiśle
Królewieckiej na cele
rekreacyjne – budowa
przystani żeglugi turystycznej w Sztutowie

28.1
(54)

Zakłada się budowę nabrzeża pasażerskiego długości 100 m, głębokości technicznej
2,0 m, zlokalizowanego na północnym brzegu Wisły Królewieckiej (powyżej mostu
zwodzonego). Nabrzeże wyposażone w punkt poboru energii elektrycznej oraz wody
pitnej. Na zapleczu przewiduje się realizacje budynku zaplecza higieniczno – sanitarnego oraz budowę drogi dojazdowej i miejsc postojowych. Na terenie parku w
widłach Szkarpowy i Wisły Królewieckiej przewiduje się ustawienie pomostu pływającego. Na zapleczu istniejącego Domu Ludowego zakłada się budowę zaplecza
sanitarnego i socjalnego dla żeglarzy. Ponadto przewiduje się ustawienie pomostów
pływających poniżej mostów zwodzonych na Wiśle Królewieckiej i Szkarpawie.

Gmina Sztutowo
1 stanowisko promowe, rampa promowa, 1 stanowisko cumowania statku pasażerskiego, 167 stanowisk cumowania jachtów, pochylnia wodowania jachtów, miejsce
postoju łodzi rybackich – długość nabrzeża a. 60 m, nabrzeże dł. 80.5 mb i 42 mb w
konstrukcji oczepowej, wykonanie robót czerpalnych, Plac postoju zimowego jachtów – 20 x 50 m2
parking samochodów osobowych – 32 miejsca postojowe. Dwa budynki socjalne
obsługi portu (toalety, natryski)
Pomosty pływające firmy Marinetek (na martwych kotwicach betonowych za pomocą
połączeń elastycznych typu Seaflex):
3 pontony wysokoobciążalne 2.7 x 14.92 m
22 pomosty falochronowe 3.8 x 19.9 m
18 pontonów cumowniczych 2.7 x 14.92 m
169 odnóg cumowniczych
1 trap wejściowy
Budynki obsługi sanitarnej przystani jachtowej i przeprawy promowej –konstrukcja
tradycyjna, ściany murowane z bloczków SILKA, wykończenie elewacji – wyprawa
tynkarska, cegła elewacyjna klinkierowa; dach w konstrukcji drewnianej pokryty
dachówką ceramiczną.
Zakłada się wykorzystanie niewielkiego basenu przy moście w Sztutowie (na brzegu
północnym Wisły Królewieckiej, powyżej mostu) – montaż pomostu pływającego dla
obsługi niewielkich jednostek turystycznych, podstawowego zaplecza higieniczno
sanitarnego, miejsc postojowych, placu wielofunkcyjnego, sceny o konstrukcji drewnianej, a także miejsc wodowania łodzi oraz boksów gastronomicznych.

Miasto Tczew
Przebudowa bazy
Celem projektu jest modernizacja istniejącej bazy wioślarskiej w Tczewie. Zakłada się
wioślarskiej przy ul.
budowę 40 m2 schodów terenowych, 30 m slipu, 40 m2 pomostu pływającego, 90
Nadbrzeżnej w Tczewie m2 pochylni dla łodzi wioślarskich oraz zmodernizowanie hangaru bazy wioślarskiej.
Dodatkowo przewiduje się zmodernizowanie terenu, na którym usytuowany jest
hangar dla łodzi i sprzętu wioślarskiego, o powierzchni 742 m2, zagospodarowanie
1800 m2 terenu wraz z oświetleniem terenu i małą architekturą.
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Turystyczne ścieżki
widokowe łączące
Stare Miasto z portem
i nadwodnym obszarem rekreacyjnym w
Tczewie

Celem podstawowym projektu jest uwydatnienie walorów terenów
miasta Tczewa pomiędzy Starym Miastem a Wisłą. Głównymi zadaniami inwestycji jest kształtowanie przestrzeni publicznych, ciągów pieszych i placów poprzez
elementy małej architektury, kształtowanie zieleni placów i ulic, zróżnicowanie
posadzek, iluminacja elewacji kamienic, rewaloryzacja wzgórza poklasztornego z
kościołem farnym.

28.3
(56)

Wzmocnienie infrastruktury nadwodnego
obszaru rekreacyjnego
w Tczewie (bulwar nadwiślański)

Celem projektu jest wzmocnienie infrastruktury towarzyszącej dla infrastruktury
turystycznej dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego poprzez budowę kawiarni
i sanitariatów. Przewiduje się obiekt dwukondygnacyjny, z czego dolny poziom to
sanitariaty, a górny to kawiarnia.

28.4
(57)

Połączenie bulwaru
nadwiślańskiego z
obszarem ujścia Kanału
Młyńskiego – poszerzenie terenu rekreacyjnego nad Wisłą

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności zachodniego brzegu Wisły związanego z miastem Tczew. Przewiduje się zagospodarowanie terenu wzdłuż Wisły na odcinku od bulwaru nadwiślańskiego do ujścia Kanału Młyńskiego poprzez wybudowanie
ciągu pieszego i ścieżki rowerowej, wprowadzenie elementów małej architektury,
zieleni niskiej, średniej i wysokiej, budowie placu rekreacyjnego oraz sanitariatów.

28.5
(58)

Modernizacja połączenia drogowego od
portu rzecznego do
przystani
wioślarskiej

Zadanie dotyczy wykonania dojścia i dojazdu do realizowanego w roku 2007 portu
rzecznego z kierunku południowego miasta. Zamierza się zrealizować zadanie poprzez częściowe wybudowanie konstrukcji i nawierzchni drogowej, a częściową
modernizację ul. Nadbrzeżnej wraz z kolektorem sanitarnym. Przewiduje się wybudowanie 360 mb ciągu pieszojezdnego, 350 mb ścieżki rowerowej, 17 punktów oświetleniowych.

29.1
(59)

Zagospodarowanie terenu nabrzeża
zachodniego portu w
Tolkmicku

30.1
(60)

Modernizacja rzeki
Wisły Królewieckiej
dla ruchu turystyczno
– towarowego Rybina
– Kobyla Kępa

30.2
(61)

Oznakowanie turystyczne na śluzach:
Biała Góra, Szonowo,
Rakowiec, Michałowo,
Gdańska Głowa, Przegalina
Pomosty cumowniczo
– zejściowe do obsługi
ruchu turystycznego
na śluzach: Biała Góra,
Szonowo, Rakowiec,
Przegalina, Michałowo,
Gdańska Głowa

30.3
(62)

Miasto i Gmina Tolkmicko
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu. Budowa parkingu samochodowego dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego (zaprojektowano 42 miejsca
postojowe). Projekt pomostu do cumowania jachtów – 10 stanowisk cumowniczych.
Pomosty pływające typu Marinetek:
12 pontonów cumowniczych szer. 2.4 m – SYSTEM 240
2 trapy wejściowe 1.2 x 6 m
6 odnóg cumowniczych dł. 8 m
Pale cumujące pomosty pływające. Budynek obsługi sanitarnej – konstrukcja tradycyjna, ściany murowane z bloczków SILKA, wykończenie elewacji – wyprawa tynkarska, cegła elewacyjna klinkierowa; dach w konstrukcji drewnianej kryty dachówką
ceramiczną. Mała architektura: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie terenu. Budowa
kanalizacji sanitarnej (pompownia i rurociąg tłoczny ok. 500 mb).
RZGW Gdańsk
Modernizacja rzeki Wisły Królewieckiej na odcinku od km 0+00 do 11+500 polegać
będzie na wykonaniu robót czerpalnych, korekcie linii brzegowej tak, aby otrzymać
minimalne promienie łuku osi drogi wodnej większe od 300 m, szerokość w dnie
– 30 m, oraz głębokość tranzytową 1,50 m, przewiduje się w ograniczonym zakresie
zastosowanie biologicznie czynnych umocnień typu Bestmann, oraz ustawienie
oznakowania nawigacyjnego.
Przewiduje się wykonanie tablic ze schematami dróg wodnych, informacji o szlakach
żeglownych i miejscach ciekawych do zwiedzania. Projekt graficzny tablic – według
jednolitego wzoru obowiązującego dla całego obszaru projektu „Pętla Żuławska”.

Przewiduje się wykonanie stałych i pływających stanowisk cumowniczo – postojowych długości ok. 15 m w awanportach dolnych i górnych śluz w celu usprawnienia
nasilającego się ruchu turystycznych obiektów pływających. Razem 12 szt. stanowisk.
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30.4
(63)

30.5
(64)
30.6
(64A)

31.1
(65)

Elektryfikacja napędów Przewiduje się wykonanie elektrycznych napędów na windach kanałów obiegowych
wind śluz wraz z wyi wrót śluz (8 kpl. na jeden obiekt, razem 40 szt.), wraz z założeniem sygnalizacji świetkonaniem sygnalizacji lnej oraz systemu sterowania.
świetlnej: Biała Góra,
Szonowo, Rakowiec,
Michałowo, Gdańska
Głowa
Ciąg komunikacyjny
Przewiduje się budowę ciągu pieszojezdnego o szerokości 5m i długości ok. 430 m.
pieszo – jezdny na
Nawierzchnia z kostki betonowej.
szlaku turystycznym do
śluzy Gdańska Głowa
Podczyszczenie dna,
W obrębie mostu drogowego na rzece Szkarpawie w miejscowości Drewnica zostaną
dalby cumownicze wraz wykonane następujące roboty budowlane:
z pomostami zejścio• Na prawym brzegu przed mostem na rzece Szkarpawie oraz na lewym brzegu za
wymi przy moście w
mostem drogowym projektuje się wykonać nabrzeże oczepowe dł. 15 m, oraz o
Drewnicy
rzędnej naziomu +1,00 m (Kr), wyposażone w pachoły cumownicze ZL5, wraz ze
schodami żelbetowymi,
• Wykonać podczyszczenie dna pogłębiarką ssąco – refulacyjną w obszarze szlaku
żeglownego oraz w obrębie torów podejściowych do projektowanych nabrzeży
cumowniczych dla jednostek turystycznych
• Wykonać na prawym i lewym brzegu umocnienia w postaci gabionowej, oraz zabudowy biologicznej typu Bestman
• Wykonać dalby cumownicze – trójpalowe z rur stalowych po 4 szt. powyżej i poniżej mostu (dalby w rozstawie co 25 m).
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Modernizacja przystani Rozbiórka istniejącego pomostu drewnianego, posadowienie nowego pomostu dla
jachtowej Narodowego małych jednostek i jachtów żaglowych, kutrów rybackich, jednostek dozoru morCentrum Żeglarstwa
skiego o długości 168 m, posadowienie pomostów wewnętrznych w wyposażonych
AWFiS
w bezpieczne stanowiska w postaci odnóg cumowniczych, zwiększenie pojemności
portu jachtowego o 80 stanowisk postojowych dla jachtów o długości od 6 do 12
metrów.

16. Uzasadnienie wyboru lokalizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych pod kątem zakresu
niezbędnego dla sprawnego funkcjonowania sieci przystani „Pętli Żuławskiej”
W trakcie opracowywania niniejszej koncepcji analizowano propozycje zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególnych partnerów projektu. Zgłoszone zadania posiadają bardzo różnorodny charakter. Różnią się funkcją, wielkością (przestrzenną i finansową), stopniem zaawansowania prac przygotowawczych.
Zadania inwestycyjne wchodzące w skład projektu można ogólnie podzielić na następujące grupy:
• Inwestycje związane z budową, rozbudową czy przebudową portów, przystani i pomostów cumowniczych;
• Inwestycje związane z poprawą infrastruktury dróg wodnych, głównie pod kątem żeglugi turystycznej;
• Inwestycje liniowe związane z poprawą dostępności poszczególnych elementów sieci (ścieżki rowerowe, ciągi
pieszo – jezdne, parkingi);
• Inwestycje związane z rozbudową zaplecza istniejących portów i przystani, bez konieczności rozbudowy infrastruktury hydrotechnicznej;
• Inwestycje bezpośrednie w produkty turystyczne (np. szlaki kajakowe, oznakowanie i informacja turystyczna, zakup drezyny itp.).
Biorąc pod uwagę zróżnicowany (fizjograficznie, administracyjnie i funkcjonalnie) obszar projektu należy wyróżnić następujące kategorie funkcjonalno – użytkowe poszczególnych inwestycji:
• Rozbudowa potencjału portów i przystani Zalewu Wiślanego – morskich wód wewnętrznych. Z uwagi na
specyfikę akwenu – ograniczony dostęp od strony Zatoki Gdańskiej i sieci śródlądowych dróg wodnych, a także
potencjał turystyczny Mierzei Wiślanej planowane inwestycje mają znaczenie podstawowe dla rozwoju gospodarczego gmin nadzalewowych.
• Budowa sieci portów, przystani i pomostów cumowniczych w oparciu o drogi wodne Delty Wisły (Wisła,
Nogat, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Martwa Wisła). Istniejący system dróg wodnych tworzy pętlę, umożliwiającą żeglugę w układzie okrężnym wokół Żuław. Wzdłuż dróg wodnych występuje znaczne nagromadzenie
atrakcji turystycznych, niedostatecznie obecnie promowanych i udostępnianych, jako produkty turystyczne. Na
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dzień dzisiejszy w obszarze projektu występuje znikoma infrastruktura obsługi turystycznej żeglugi śródlądowej.
Tak więc rozbudowa portów, przystani i pomostów cumowniczych ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania szeregu produktów turystycznych, a także dla istotnego wzrostu znaczenia turystyki jako dziedziny gospodarki gmin obszaru Delty Wisły.
Budowa infrastruktury hydrotechnicznej i komunikacyjnej, umożliwiającej swobodne przemieszczanie się
jednostek pomiędzy wszystkimi punktami sieci projektu Pętla Żuławska. W chwili obecnej występuje szereg
barier uniemożliwiających funkcjonowanie sieci dróg wodnych, portów i przystani dla turystyki wodnej. Inwestycje w udrożnienie mostów zwodzonych, dostosowanie śluz dla potrzeb ruchu turystycznego, a także budowa
wspomagającej infrastruktury komunikacyjnej (ścieżki pieszo – rowerowe, drogi dojazdowe, parkingi) ma kluczowe znaczenie dla dostępności wszystkich punktów sieci.
Budowa wspomagającego systemu dróg wodnych i szlaków kajakowych. Z uwagi na wysokie walory turystyczne obszarów bezpośrednio przyległych do terenu projektu Pętla Żuławska szlaki kajakowe Motławy, Wierzycy, Liwy czy Pasłęki znakomicie dopełniają ofertę punktów sieci zlokalizowanych u ujścia wymienionych rzek. W
chwili obecnej szlaki te nie posiadają żadnej infrastruktury turystycznej, tak więc realizacja tego typu inwestycji o
stosunkowo niewielkich budżetach, wpłynie korzystnie na wzrost potencjału turystycznego regionu. Reaktywacja
dawnych dróg wodnych (Wisły Królewieckiej, Tugi i Pasłęki) uatrakcyjni znacząco ofertę produktów turystycznych
planowanych wokół systemu dróg wodnych.

Z uwagi na lokalizacje, uwarunkowania i powiązania zewnętrzne wśród wszystkich punktów sieci projektu Pętla Żuławska można wyodrębnić najistotniejsze punkty węzłowe:
• Górki Zachodnie – miejsce styku akwenu Martwej Wisły (śródlądowej drogi wodnej IV klasy) z morskimi wodami
wewnętrznymi – wyjście na Zatokę Gdańską. Istniejąca i planowana do rozbudowy marina przy Narodowym
Centrum Żeglarstwa AWFiS dostępna dla jachtów pełnomorskich. Jest to pierwsza lokalizacja przystani projektu
„Pętli Żuławskiej” od strony Morza Bałtyckiego, a także połączenie z morsko – rzeczną drogą wodną E-40.
• Korzeniewo – basen portowy, siedziba nadzoru wodnego RZGW Gdańsk, przeładownia, przeprawa promowa,
przeładownia zakładowa IP Kwidzyn. Z uwagi na bliskość Kwidzyna oraz usytuowanie w południowym krańcu
obszaru projektu, Korzeniewo pełni ważną rolę węzła łączącego „Pętlę Żuławską” z pozostałą częścią polskiego
odcinka drogi wodnej E-70 – dolna Wisła do Bydgoszczy i połączenia z drogą wodną Wisła – Odra (Kanał Bydgoski, Noteć, Warta). Korzeniewo może pełnić funkcję punktu bazowego dla największych rzecznych statków
pasażerskich, z możliwością przesiadania się na mniejsze jednostki zdolne do żeglugi po Nogacie (o długości
poniżej 57 m). Istniejący basen portowy (po uzyskaniu stosownych pozwoleń) może być przekształcony w bazę
postojową dla ok. 35 jednostek (motorowych i żaglowych) z terenu Kwidzyna.
• Rybina – węzeł dróg wodnych Szkarpawy i Wisły Królewieckiej. Lokalizacja trzech mostów zwodzonych (atrakcyjnych zabytków techniki). Miejsce wyczekiwania jednostek turystycznych na zwodzenie mostów (o określonych
godzinach). Dogodna lokalizacja dla stanowiska postojowego statku pasażerskiego o dł. do 83 m. Ponadto w
pobliżu znajduje się ujście rzeki Tugi do Szkarpawy. W ramach niniejszego projektu planowana jest reaktywacja
szlaku Tugi jako drogi wodnej I klasy. Istniejący w rozwidleniu Wisły Królewieckiej i Szkarpawy Dom Ludowy
stwarza dogodne warunki do rozbudowy zaplecza sanitarno – technicznego obsługi turystyki wodnej.
• Elbląg – port morski, węzeł dróg wodnych – rzeki Elbląg (wyjście na Zalew Wiślany), Kanału Elbląskiego, Kanału
Jagiellońskiego. Istniejąca infrastruktura żeglarska – jachtklub „Bryza”, jachtklub „Elbląg”. Funkcjonujący port pasażerski (rejsy na Mierzeję Wiślaną, czasowo zawieszone rejsy na rosyjską stronę Zalewu Wiślanego – Kaliningrad,
Bałtijsk, Swietłyj). Drugie, co do wielkości miasto w obszarze projektu, o znacznym, nie do końca wykorzystanym
potencjale turystycznym.
• Krynica Morska – główny ośrodek turystyczny Mierzei Wiślanej. Miasto stara się o status uzdrowiska. Największy
port (jachtowy i rybacki) na Mierzei. Istniejący basen im. L. Teligi powstał w I poł. lat 80 – tych XX w.. Znaczne
rezerwy terenowe umożliwiają rozbudowę zarówno infrastruktury portu jachtowego, jak również wprowadzenie szeregu funkcji komercyjnych – hotelowych, gastronomiczno – rozrywkowych, kulturalno – edukacyjnych
jak również mieszkalnych (o charakterze apartamentowym). Istniejąca przystań żeglugi pasażerskiej umożliwia
budowę stanowiska promu pasażersko – samochodowego (z rejsami do Fromborka, Elbląga lub Tolkmicka), który zarówno usprawni komunikację drogową w sezonie letnim, a także stanie się kolejną atrakcją turystyczną w
rejonie Zalewu Wiślanego. Istniejąca baza noclegowa (wszystkich standardów), dostępność atrakcyjnych plaż,
Park Krajobrazowy Mierzei Wiślanej, wszystko to predestynuje Krynicę Morską, jako najważniejszy port jachtowy
i pasażerski na Mierzei.
• Kąty Rybackie – port rybacki i jachtowy u nasady Mierzei Wiślanej, na terenie gminy Sztutowo. Istniejący basen
portowy z zapleczem stwarza możliwości rozbudowy dla potrzeb obsługi jachtingu, żeglugi pasażerskiej, a także
żeglugi promowej (pasażersko – samochodowej). Istniejące i planowane do rozbudowy Muzeum Zalewu Wiślanego (dawna baza rybacka) podnosi atrakcyjność obszaru portu.
• Frombork – port rybacki, pasażerski i jachtowy. W części zachodniej nieukończony basen jachtowy. Z uwagi
na wysokie znaczenie turystyczne miejscowości (Wzgórze Katedralne, zabytki związane z życiem i działalnością
Mikołaja Kopernika). Dogodne położenia w połowie długości południowego wybrzeża Zalewu Wiślanego predestynuje Frombork do rangi głównego (obok Krynicy Morskiej) ośrodka turystycznego Zalewu Wiślanego. Sąsiedz120
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two atrakcyjnych terenów Wysoczczyzny Elbląskiej stwarza warunki do rozwoju i integracji wielu form aktywności turystyczno – rekreacyjnej (turystyka rowerowa, konna, sporty wodne, czy w okresie zimowym narciarstwo
biegowe, bojery). Rozbudowa infrastruktury portu jachtowego we Fromborku spowoduje wzrost atrakcyjności
terenów przyległych (znaczna rezerwa) do zagospodarowania na cele komercyjne, głównie ukierunkowane na
obsługę ruchu turystycznego.
Malbork – zdecydowanie najatrakcyjniejsza i najbardziej znana lokalizacja w obszarze projektu (zespół zamkowy
wpisany na listę UNESCO). W chwili obecnej istniejąca infrastruktura nie pozwala w pełni wykorzystać walorów
turystycznych miasta. Z uwagi na charakter drogi wodnej Nogatu (rzeka skanalizowana, o niewielkim prądzie, bez
spływu i zatorów lodowych) istnieje dogodna możliwość rozbudowy infrastruktury przystani turystycznych na
obu brzegach Nogatu. Z uwagi na bardzo dobre powiązania komunikacyjne (drogowe i kolejowe) oraz istniejącą
infrastrukturę obsługi ruchu turystycznego (parkingi, punkty IT, gastronomia, noclegi) planowana rozbudowa
stworzy kompleksową platformę rozwoju produktów turystycznych pozwalających na postrzeganie Malborka,
nie tylko w kontekście największej średniowiecznej warowni na świecie. Pewną przeszkodą w rozwoju turystyki
wodnej jest ograniczony do 57 m długości dostęp dla statków turystycznych. Uniemożliwi to wpłynięcie na Nogat największych operujących w regionie statków hotelowych o dł. ok. 80 m, stąd konieczność przesiadania się
na mniejsze jednostki w Korzeniewie, Gniewie czy Białej Górze.
Gniew – dawna lokalizacja (do pocz. XX w.) portu przeładunkowego u stóp Wzgórza Zamkowego. Obecnie funkcjonuje w tym miejscu przeprawa promowa Gniew – Janowo (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 518). Ujście rzeki
Wierzycy – planowanego w ramach niniejszego projektu szlaku kajakowego Starogard Gdański – Pelplin – Gniew.
W miejscu dawnego koryta tzw. Starej Wierzycy możliwość lokalizacji stanowisk postojowych dla jachtów żaglowych i motorowych. W pobliżu istniejącej przystani promowej (w miejscu historycznego nabrzeża) możliwość
lokalizacji stanowiska dla statków pasażerskich. Z uwagi na zalewowy charakter doliny dolnej Wisły nie ma możliwości lokalizacji stałych obiektów kubaturowych.
Biała Góra – zespół śluz będących wartościowym zabytkiem techniki. Początek Nogatu, ujście rzeki Liwy (Renawy). Ważny węzeł dróg wodnych. Wymiary komory śluzy ograniczają wielkość statków, jakie mogą uprawiać
żeglugę na Nogacie do 57 m długości. W chwili obecnej śluza nie jest przystosowana do obsługi zmasowanego
ruchu jednostek turystycznych (brak dogodnych zejść z jednostek w awanportach górnym i dolnym, brak miejsc
wyczekiwania na śluzowanie).
Gdańska Głowa - śluza będąca wartościowym zabytkiem techniki. Początek Szkarpawy – ważnej drogi wodnej
łączącej port w Gdańsku z akwenem Zalewu Wiślanego). Ważny węzeł dróg wodnych. Wymiary komory śluzy
ograniczają wielkość statków, jakie mogą uprawiać żeglugę na Szkarpawie do 83 m długości, co pozwala na
żeglugę większości jednostek dostosowanych do żeglugi na drodze wodnej E-70. W chwili obecnej śluza nie jest
przystosowana do obsługi zmasowanego ruchu jednostek turystycznych (brak dogodnych zejść z jednostek w
awanportach górnym i dolnym, brak miejsc wyczekiwania na śluzowanie). Ruchome przęsło mostu nad komorą
śluzy pozwala na ruch jednostek żaglowych bez konieczności składania masztów
Przegalina (południowa) – śluza oddana do użytku w 1977 r. pozwala na ruch jednostek o dł. do 112 m i szer. 9,5
m. W bezpośredniej bliskości nieczynna śluza z 1895 r. o parametrach identycznych jak śluzy w Gdańskiej Głowie
i Białej Górze. Początek Martwej Wisły – ważnej drogi wodnej IV klasy łączącej port w Gdańsku z akwenem Zalewu
Wiślanego). Ważny węzeł dróg wodnych. W chwili obecnej śluza nie jest przystosowana do obsługi zmasowanego
ruchu jednostek turystycznych (brak dogodnych zejść z jednostek w awanportach górnym i dolnym, brak miejsc
wyczekiwania na śluzowanie). Stały most drogowy nad komorą śluzy uniemożliwia ruch jednostek żaglowych z
Gdańska na Zalew Wiślany bez konieczności składania masztów.

Biorąc pod uwagę zróżnicowanie w zakresie znaczenia i potencjału turystycznego, a także istniejącej infrastruktury,
oraz ograniczeń w możliwości rozbudowy należy przyjąć podział na:
• Porty turystyczne – obiekty najwyższe rangą, z pełnym zakresem obsługi i usług towarzyszących (realizowanych
przez podmioty prywatne), z przewidywanym znacznym zakresem inwestycji. Z portów tych korzystać będą zarówno jednostki rezydenckie (użytkownicy indywidualni, firmy czarterujące jachty), jak również oferować będą
postój gościnny dla jednostek spoza obszaru projektu. Do portów tych zaliczyć należy: Krynicę Morską, Frombork, Kąty Rybackie, Elbląg, Malbork, Korzeniewo, Tczew, Narodowe Centrum Żeglarstwa (Gdańsk – Górki
Zachodnie). Porty te posiadać będą stałą (całoroczną) obsługę, także w okresie zimowym w zakresie slipowania,
hangarowania i remontów jachtów. W lokalizacjach tych możliwe jest zaopatrywanie jednostek w paliwo, wodę
pitną, odbiór ścieków i zaopatrzenie w energię elektryczną. Dodatkowo oprócz obsługi jachtów obsługiwać będą
także statki pasażerskie i promy.
• Przystanie turystyczne – obiekty oferujące ograniczony zakres usług towarzyszących, jeden pełen zakres usług
socjalnych (WC, natryski, pralnia, kuchnia turystyczna), a także zaopatrzenie w wodę i energię elektryczną. Z przystani tych korzystać będą głównie użytkownicy indywidualni, zarówno rezydenci (w ilości nie większej niż 50%
miejsc postojowych), jak i obsługujące zawinięcia gościnne. Część lokalizacji posiadać będzie możliwość obsługi
statków pasażerskich. Przewiduje się zaplecze zimowiskowe w ograniczonym zakresie (głównie postój na placach). Do przystani turystycznych zaliczyć należy: Braniewo, Nową Pasłękę, Tolkmicko, Sztutowo, Gdańsk
Świbno, Gdańsk Sobieszewo, Gniew, Białą Górę, Wiślinkę.
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Pomosty cumownicze z zapleczem – obiekty bezobsługowe wyposażone w sezonowe (demontowane) zaplecza
socjalno – sanitarne. Lokalizacja głównie na terenach gmin obecnie nie dysponujących żadną infrastrukturą hydrotechniczną dla obsługi turystyki wodnej. Inwestycje z tej grupy posiadają zakres ograniczony do niezbędnego
minimum. Przeznaczone są jedynie dla obsługi niewielkich jednostek turystycznych żeglugi indywidualnej. Do
tej grupy zalicza się: Mikoszewo, Rybina (ze stanowiskiem dla statku pasażerskiego), Wierciny, Osłonka, Nowy
Dwór Gdański, Janówka, Kamionka, Kraśniewo, Pogorzała Wieś, Mątowy Wielkie, Widlice, Gorzędziej, Palczewo. Realizacja inwestycji tej grupy poprawia znacząco dostępność do szeregu atrakcji turystycznych, dopełniając w istotny sposób sieć portów i przystani „Pętli Żuławskiej”.
• Pomosty cumownicze bez zaplecza – lokalizowane w miejscach przeszkód nawigacyjnych na drogach wodnych
– śluzach i mostach zwodzonych, jako miejsca oczekiwania na śluzowanie, bądź zwodzenie. W tego typu inwestycjach nie przewiduje się budowy zapleczy sanitarnych i socjalnych, jedynie same pomosty i stanowiska postojowe. Do tej grupy zalicza się: śluza Przegalina, śluza Gdańska Głowa, śluza Biała Góra, śluza Szonowo, śluza
Rakowiec, śluza Michałowo, most zwodzony w Drewnicy, most zwodzony w Sztutowie, mosty zwodzone w
Rybinie. Realizacja tych inwestycji jest konieczna z uwagi na sprawne poruszanie się jednostek turystycznych po
drogach wodnych w obszarze projektu „Pętli Żuławskiej”.
• Rozbudowa zaplecza szlaków kajakowych – drobnoskalowe inwestycje w podstawową infrastrukturę turystyczną szlaków kajakowych, takie jak: pola namiotowe, wiaty, ławostoły, kontenerowe WC i natryski, tablice informacyjne, śmietniki, ławki, ogrodzenia itp.. Dotyczy to szlaków: Motławy, Wierzycy, Liwy, Tugi (powyżej Nowego
Dworu Gdańskiego), Pasłęki. Inwestycje te mają charakter uzupełniający i poszerzający gamę produktów i atrakcji
turystycznych obszaru projektu „Pętli Żuławskiej”.
• Rozbudowa układu komunikacyjnego – polega głównie na budowie ciągów pieszo – rowerowych, pieszojezdnych i zapleczy parkingowych. Do tej grupy zalicza się: ścieżka rowerowa na Mierzei Wiślanej, ścieżka rowerowa na
terenie gminy Kwidzyn, ścieżka rowerowa w mieście Kwidzyn, ścieżka rowerowa Błotnik – Cedry Wielkie, ciąg komunikacyjny do śluzy Gdańska Głowa. Inwestycje te mają charakter uzupełniający, poprawiają dostęp do poszczególnych elementów sieci, poszerzają gamę produktów i atrakcji turystycznych obszaru projektu „Pętla Żuławska”.
Z uwagi na obszerny zakres zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez poszczególnych beneficjentów przeprowadzono
waloryzację ważności poszczególnych zadań pod kątem:
• kwalifikowalności poszczególnych elementów inwestycji zgodnie z zasadami określonymi w POIG,
• pod względem zadań inwestycyjnych koniecznych dla zaistnienia sieci przystani w ramach istniejącego systemu
dróg wodnych,
• pod kątem możliwości kreowania produktu turystycznego, oraz dostępności do najbardziej atrakcyjnych turystycznie obiektów i obszarów ujętych w projekcie.
Przyjęto podział zgłoszonych zadań inwestycyjnych na trzy grupy:
• I grupa – inwestycje niezbędne dla funkcjonowania sieci określonej w Programie rozwoju dróg wodnych Delty
Wisły i Zalewu Wiślanego. Do tej grupy zaliczono zdecydowaną większość zadań zawierających program inwestycji w części hydrotechnicznej (budowa nabrzeży, przystani, pomostów), których realizacja jest niezbędna, aby
rozwijać żeglugę turystyczną w obszarze projektu. Do grupy tej zakwalifikowano także inwestycje usprawniające
żeglugę oraz ułatwiające, bądź umożliwiające dostęp do wszystkich akwenów żeglugowych, dla jednostek określonych w parametrach danej drogi wodnej. Ponadto do I grupy zaliczono zamierzenia inwestycyjne poszerzające
sieć dróg wodnych i szlaków kajakowych (Motławę, Liwę, Pasłękę i Wierzycę), których realizacja nie wiąże się z
koniecznością inwestycji znacząco oddziaływujących na środowisko.
• II grupa – inwestycje o charakterze uzupełniającym dla systemu „Pętli Żuławskiej”, a także inwestycje o skomplikowanych środowiskowych uwarunkowania realizacji. Do tej grupy zaliczono przede wszystkim rozbudowę
zapleczy lądowych przystani i pomostów zakwalifikowanych do I grupy.
• III grupa – inwestycje o charakterze liniowym, głównie ciągi komunikacyjne (piesze, pieszojezdne i ścieżki rowerowe), łączące poszczególne elementy sieci, stanowiące uzupełnienie systemu dróg wodnych, a także obsługujące ruch lokalny. Ponadto do tej grupy zakwalifikowano zadania nie związane bezpośrednio z obsługą turystyki, ani
rekreacji wodnej, stanowiące jedynie uzupełnienie produktu turystycznego.
Ponadto dla zbudowania sieci turystyki wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego kluczowe znaczenie ma:
• Ujednolicenie rozwiązań przestrzenno – technicznych poszczególnych portów i przystania w zakresie zabudowy
kubaturowej, rozwiązań hydrotechnicznych (np. dalby cumowniczo odbojowe, pomosty pływające), a także wyposażenia ruchomego, czy kolorystyki obiektów,
• Ujednolicenie systemu informacji i identyfikacji wizualnej,
• Wprowadzenie jednolitego systemu informacji i promocji turystycznej w zakresie wydawnictw, serwisów internetowych, organizacji imprez masowych, targów i prezentacji krajowych i zagranicznych.
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17. Pojemność bazy żeglarskiej w ramach „Pętli Żuławskiej - MDW E – 70”

Nr
zadania
1.

Nazwa zadania

Stan istniejący
(jachty, łodzie
statki)

Stan projektowany
Jachty i łodzie motorowe do 7 m
długości

Jachty i łodzie
motorowe pow.
7 m długości

Statki pasażerskie
i inne jednostki

Budowa przystani żeglarskiej
w Braniewie

-

6

4

-

2.

Budowa przystani jachtowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Pasłęce

30

45

30

-

3.

Budowa stanicy wodnej nad
Martwą Wisłą w miejscowości
Błotnik

-

90

90

1

Modernizacja infrastruktury
portu HOW „Bryza” w Elblągu

50

-

-

-

5.

Modernizacja infrastruktury
portu żeglarskiego Jachtklub
„Elbląg” w Elblągu

40

6.

Modernizacja portu żeglarskiego we Fromborku

20

110

110

2

7.

Wiślana przystań żeglugi turystycznej w Gniewie

-

-

-

2

8.

Marina łodzi turystycznych
i sportowych przy Wzgórzu
Zamkowym w Gniewie

-

32

32

-

9.

Wiślana przystań żeglugi turystycznej w Widlicach

-

2

1

-

10.

Budowa przystani żeglarskiej
w Świbnie

-

28

28

1

11.

Budowa przystani żeglarskiej
w Sobieszewie

-

20

20

1

12.

Modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej

70

34

66

2

13.

Budowa portu jachtowego w
Korzeniewie

-

22

20

2

14.

Budowa śródlądowego portu
jachtowego na przystani „Plaża
Wojskowa”

-

80

40

-

Budowa małej przystani jachtowej „Park Północny” w oparciu o zaplecze Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Malborku

-

24

12

1

16.

Budowa przystani pasażerskiej
na lewym brzegu rzeki Nogat

-

10

5

2

17.

Budowa przystani cumowniczej w miejscowości Mątowy
Wielkie

-

2

1

-

4.

15.

-
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18.

Budowa przystani cumowniczej w miejscowości Pogorzała
Wieś

-

2

1

-

19.

Budowa centrum rekreacyjnego w Osłonce

-

5

3

-

20.

Budowa centrum rekreacyjnego w Nowym Dworze Gdańskim

-

1

1

-

21.

Budowa centrum rekreacyjnego w Wiercinach

-

5

5

-

22.

Budowa stanicy wodnej w
Wiślince

-

16

16

1

23.

Budowa przystani cumowniczej nad rzeką Nogat w
miejscowości Ząbrowo

-

2

1

-

24.

Budowa przystani żeglarskiej
wraz z rewitalizacją nabrzeża
pasażerskiego i budową promenady na rzece Szkarpawa w
miejscowości Żuławki

-

3

2

1

25.

Rewitalizacja nabrzeża pasażerskiego oraz budowa pomostu cumowniczego na rzece
Szkarpawa w Drewnicy

-

4

2

-

26.

Budowa przystani śródlądowej
wraz z zapleczem w miejscowości Rybina

4

8

4

2

27.

Rewitalizacja przystani rzecznej w Mikoszewie

-

5

3

-

28.

Budowa przystani na rzece Wiśle w miejscowości Gorzędziej
i infrastruktury towarzyszącej

-

2

1

-

29.

Rozbudowa portu żeglugi
turystycznej oraz terenów
przyportowych w Kątach
Rybackich

25

42

42

1

30.

Zagospodarowanie terenu
przy Wiśle Królewieckiej na
cele rekreacyjne – budowa
przystani żeglugi turystycznej
w Sztutowie

4

10

6

1

31.

Zagospodarowanie terenu
przy nabrzeżu zachodnim
portu w Tolkmicku

10

15

15

2

32.

Modernizacja przystani jachtowej Narodowego Centrum
Żeglarstwa AWFiS

88

22

40

-

33.

Budowa przystani żeglarskiej
w Białej Górze

-

8

5

1

341

655

606

23

RAZEM
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18. Propozycje systemu organizacji i zarządzania konieczne dla zbudowania sieci turystyki wodnej
Wstępnym warunkiem powodzenia programu jest osiągnięcie porozumienia pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi
samorządami, począwszy od szczebla wojewódzkiego poprzez powiatowy, a skończywszy na miejskim i gminnym. Do
porozumienia należy dokooptować partnerów zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia, takich jak: instytucje administracji państwowej oraz inwestorów prywatnych.
Realizacja projektu w kształcie określonym w koncepcji umożliwi funkcjonowanie produktu turystycznego pod nazwą
„Pętla Żuław”, będącego w rzeczywistości zbiorem szeregu mniejszych, często lokalnych inicjatyw i projektów. Realizacja
infrastruktury turystycznej koniecznej do funkcjonowania sieci potrwa do 2011 r. Do tego momentu konieczne będzie
działanie na następujących polach:
• Realizacja poszczególnych inwestycji – nadzór sprawować będą poszczególni beneficjenci, czy to przy pomocy
własnych służb inwestycyjnych, lub też przy pomocy nadzoru inwestorskiego wyłonionego w drodze przetargu
• Promocja produktu turystycznego – koordynację działań sprawować będzie Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, poprzez organizacje konferencji, działalność wydawniczą, udział w targach i prezentacjach, a
także koordynować będzie współpracę partnerów zaangażowanych w projekt. Szczególnie ważna jest kwestia
uruchomienia wspólnego portalu internetowego prezentującego projekt „Pętla Żuławska”, produkty turystyczne
oraz szeroką ofertę atrakcji turystycznych regionu,
• Kontrola finansowa i proceduralna projektu – instytucja określona w Programie Operacyjnym „Innowacyjna
Gospodarka”.
Po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych przewidzianych do finansowania w ramach POIG, po dokonaniu odbiorów końcowych i dopuszczeniu do eksploatacji poszczególnych pomostów, przystani i marin, konieczne będzie wdrożenie systemu zarządzania siecią, a także utrzymania i eksploatacji poszczególnych obiektów.
Należy założyć, że bezpośredni zarząd nad wybudowaną infrastrukturą sprawować będą poszczególne samorządy.
Możliwe są tutaj następujące rozwiązania:
• Zarząd bezpośredni poprzez właściwy urząd gminy, czy miasta;
• Zarząd przez właściwą jednostkę organizacyjną ds. rekreacji i wypoczynku, względnie zarządcę drogi (dla inwestycji typu ciągi pieszo rowerowe, drogi dojazdowe i parkingi);
• Powołanie odrębnego podmiotu zarządzającego, w formie jednostki budżetowej, względnie spółki gminnej. Możliwe jest porozumienie pomiędzy kilkoma partnerami projektu celem ustanowienia wspólnego podmiotu zarządzającego;
• Wyłonienie w drodze przetargu prywatnej firmy, której zadaniem będzie zarządzanie i bieżąca konserwacja wybudowanej infrastruktury turystycznej.
Do zadań podmiotu zarządzającego należeć będzie:
• Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie portów, przystani, obiektów rekreacyjnych i sportowych,
ochrona terenu i kontrola dostępu;
• Bieżące utrzymanie obiektów hydrotechnicznych, kubaturowych, komunikacyjnych, zieleni ozdobnej i izolacyjnej;
• Pobór opłat za korzystanie z portów, przystani oraz za pobór energii elektrycznej, wody pitnej, odbiór nieczystości
płynnych oraz odpadów bytowych;
• Prowadzenie statystyki jednostek odwiedzających, bazujących, ilości pasażerów korzystających z portów itp.;
• Współpraca z organami gminnymi, organizacjami turystycznymi w zakresie imprez, inicjatyw o charakterze turystycznym, rozrywkowym i kulturalnym.
Ponadto konieczna będzie współpraca pomiędzy następującymi instytucjami:
• Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – koordynacja produktów turystycznych,
• Przedstawiciele samorządów zaangażowanych w projekt (reprezentanci),
• Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku – w zakresie utrzymania, oznakowania i rozbudowy dróg wodnych, a także nadzorem nad terenami zalewowymi, na których zlokalizowane są niektóre elementy sieci projektu.
• Urząd Morski w Gdyni – w zakresie utrzymania torów podejściowych, oznakowania nawigacyjnego oraz utrzymania akwenów Zalewu Wiślanego,
• Właściwe zarządy melioracji i urządzeń wodnych w zakresie wałów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się
w pobliżu terenów, na których zlokalizowane są niektóre elementy sieci projektu,
• Przedstawiciele organizacji turystycznych.
Postuluje się utworzenie stałej rady, w skład której weszliby przedstawiciele wymienionych wyżej instytucji (w ilości nie
większej niż kilkunastu członków). Do kompetencji rady należałoby:
• Monitoring wdrażanych produktów turystycznych,
• Koordynacja współpracy pomiędzy poszczególnymi partnerami projektu,
• Koordynacja pozostałych działań w zakresie rozbudowy dróg wodnych, zabezpieczeń przeciwpowodziowych
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•
•

oraz zagospodarowania obszarów nadwodnych,
Działania na rzecz poprawy infrastruktury w obszarze projektu: drogowej, komunalnej, teleinformatycznej,
Działania na rzecz pozyskania środków finansowych na zadania inwestycyjne, które nie uzyskały wsparcia w ramach POIG.

19. Możliwości kreowania produktów turystycznych wokół sieci dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu
Wiślanego
Produkt turystyczny nie jest walorem, ani atrakcją, to według definicji: „Kompletne przeżycia od czasu, kiedy turysta
opuszcza dom do czasu, kiedy do niego wraca dostępne za określoną cenę” (V. Middelton, „Marketing w Turystyce”). Jest
to swoisty pomysł na spędzenie wolnego czasu, jest to także powód do przyjazdu w określone miejsce. Dane miejsce,
destynacja turystyczna, powinno więc nie tylko posiadać atrakcje, ale także mieć zdolność do zaspokajania jak najszerszej
gamy oczekiwań turystów.
Obszar turystyczny oferuje pewien pakiet dóbr materialnych i usług, z czego poszczególni konsumenci nie korzystają
w pełni, konsumują tylko pewną jego część. Wynika to ze zindywidualizowanych potrzeb i preferencji każdego człowieka.
Produkt turystyczny określonego obszaru należy więc traktować jako oferowany w całości na rynku, pakiet możliwości w
odniesieniu do potencjalnie pełnionych funkcji turystycznych. Problematyka produktu turystycznego obszaru jest więc
bardzo złożona. Wymaga badań i analizy specjalistów wielu dziedzin i dyscyplin naukowych, jak ekonomistów, socjologów,
geografów i in. Wykorzystując wiedzę z zakresu marketingu i geografii można wyszczególnić elementy produktu turystycznego danego obszaru.
Produkty turystyczne województwa pomorskiego:
•
•
•

Tematyczne szlaki turystyczne (międzynarodowe, krajowe, regionalne)
Produkty strefowe (obszarowe)
Produkty miejsca

Tematyczne szlaki turystyczne:
Międzynarodowe:
• „Szlak Bursztynowy” (jako grupa produktów)
• „Trakt Książęcy”
Krajowe:
• „Szlak Polskich Zamków Gotyckich”
• „Szlak Mennonitów”
Regionalne:
• „Szlak Elektrowni Wodnych na Raduni”
• „Szlakiem Historii XX wieku”
• „Ślady Szwedzkie na Pomorzu”
Produkty strefowe (obszarowe):
• „Dni Zatoki Gdańskiej”
• „Turystyka „ Wrakowa”
• „Żuławska Kolej Wąskotorowa”
• „Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu”
Produkty miejsca:
• „Faktoria Handlowa na Szlaku Bursztynowym”
• „Wioska Rybacka”
• „Uzdrowisko Krynica Morska”
• Zlot Garbusów (VW Golf ) w Sztumie
Szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki w regionie mają Lokalne Organizacje Turystyczne, które są mniejszymi organizacjami współpracy jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) i lokalnej branży turystycznej, tworzonymi
w obrębie obszaru atrakcyjnego turystycznie. Podstawowym zadaniem LOT jest integracja społeczności lokalnej, głównie
jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej, oraz tworzenie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych
atrakcji turystycznych, promocja lokalnych produktów i atrakcji turystycznych, gromadzenie i aktualizacja informacji o
atrakcjach i produktach turystycznych, utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.
Członkami LOT są, podobnie jak w przypadku ROT, przedstawiciele samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, przedstawiciele lokalnej branży turystycznej (hotelarz, biuro podróży, restaurator, rzemieślnik, zarządca atrakcji turystycznej itd.)
i inne zainteresowane rozwojem turystyki podmioty.
Zasięg działania LOT odpowiada swoją wielkością obszarowi skupionych w LOT jednostek samorządu lokalnego (naj126
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częściej jednego lub kilku powiatów lub kilku gmin, na terenie których zlokalizowane są atrakcje turystyczne).
Wykaz lokalnych organizacji turystycznych w obszarze projektu „Pętla Żuławska”:
• Gdańska Organizacja Turystyczna,
• LOT w Krynicy Morskiej,
• LOT Powiatu Gdańskiego,
• Malborska Organizacja Turystyczna,
• Powiślańska Organizacja Turystyczna,
• Stowarzyszenie Rozwoju Turystycznego Gmin „LIWA”,
• LOT w Sztutowie,
• LOT w Stegnie.

20. Rozwiązania turystyczne dla Pętli Żuławskiej – produkty turystyczne
Wskazanie w niniejszym opracowaniu na przykładowe produkty turystyczne powinny spowodować:
1. wzrost zainteresowania wykorzystaniem przygotowanej infrastruktury dla turystyki wodnej przez operatorów turystycznych,
2. zainteresowanie lokalnych organizacji turystycznych, samorządów terytorialnych, a także właścicieli akwenów wodnych wynikającymi z opracowania nowymi potrzebami organizacyjnymi i inwestycyjnymi dla rozwoju turystyki na akwenach wodnych.

Poniżej przedstawiamy, w postaci skrótowych kart, przykładowe produkty turystyczne, proponowane w obszarze
opracowania.
L.p.

Nazwa produktu

Obszar występowania
(droga wodna)

Wielka Pętla Historii
Żuław
Wielka Pętla Żuław dla
miłośników przyrody

Nogat, Zalew Wiślany, Szkarpawa, Wisła,
Nogat, Zalew Wiślany, Szkarpawa, Wisła,

Wielka Pętla Żuław dla
miłośników kultury
Wielka Pętla Żuław
– unikalne budowle
Gdańsk - Przekop
Wisły
Gdańsk - Przekop
Wisły
Wyspa Sobieszewska
z wody

Nogat, Zalew Wiślany, Szkarpawa, Wisła,
Nogat, Zalew Wiślany, Szkarpawa, Wisła,
Motława, Martwa Wisła,
Wisła
Motława, Martwa Wisła,
Wisła
Nogat, Martwa Wisła, Wisła
Śmiała, Wisła

8.

Pętla Straszyńska

9.

Pętla Motławska

Gdańsk, Straszyn, Radunia,
Motława, Opływ Motławy
Gdańsk, Tczew

10.

Statkiem po trawie

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

11.
12.
13.
14.

Ostróda –Kanał Elbląski
- Elbląg
Wokół Zalewu Wiśla- Krynica Morska, Kąty Rybanego
ckie, Tolkmicko, Frombork,
Krynica Morska
Gdańsk – Zalew Wiśla- Motława, Martwa Wisła,
ny - Gdańsk
Wisła, Szkarpawa, Wisła
Królewiecka
Kółko Braniewskie
Braniewo, Nowa Pasłęka,
Braniewo
Kwidzyn - Bałtyk
Liwa, Wisła, Zatoka Gdańska
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Czas
trwania
(dni)
3

Operator
LOT Żuławy

3

LOT Żuławy

3

LOT Żuławy

3

LOT Żuławy

1 lub 2

Pryw.

1

Pryw.

1 lub 2

Pryw.

1

Pryw.

1

Pryw.

1

Pryw.

3

Rodzaj transportu
Statek wycieczkowy, barka
pasaż.
Statek wycieczkowy barka
pasaż.
Statek wycieczkowy
barka pasaż.
Statek wycieczkowy
barka pasaż.
Kajak/rower
Barka pas./rower
Jacht/jacht motorowy
barka pasaż.
Jacht/jacht motorowy,
kajak
barka pasaż.
Rower/kajak
Rower/kajak
Auto/kajak
Statek pasaż./PKS

Pryw.

Prom, jacht, statek pasażerski

2

Pryw.

Jacht/jacht motorowy/barka pasaż.

1

Pryw.

Kajak/rower

2

Pryw.

Kajak, jacht, jacht motorowy
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15.
16.
17.
18.

Kwidzyn – Zalew
Wiślany
Mennonici z wody i
roweru
Szlak Twierdz Nadwiślańskich
Rowerem wokół Zalewu Wiślanego

Liwa, Nogat, Zalew Wiślany

2

Pryw.

Nowy Dwór, Tuga, Szkarpawa, Wisła Królewiecka
Gniew, Malbork, Gdańska
Głowa, Opływ Motławy
Gdańsk, Tczew, Malbork,
Elbląg, Frombork, Krynica
Morska, Stegna, Mikoszewo, Świbno, Sobieszewo,
Gdańsk

1 lub 2

Pryw.

2 lub 3

Pryw.

6

Pryw.

Kajak, jacht, jacht motorowy
Kajak/jacht motorowy,
barka pasaż.
Statek wycieczkowy barka
pasaż
Przewóz rowerów promem

1

Tramwaj wodny,
kajak
Statek wycieczkowy

19.

Gdańsk z wody

20.

Party Zalewowe,

Elbląg, Zalew Wiślany

1

LOT Gdańsk,
Klub „Żabi Kruk”
Przew. prywatny

21.

Konferencja na Zalewie

Elbląg, Zalew Wiślany

1

Przew. prywatny

Statek wycieczkowy

22.

Jazz Zalewowy,

Elbląg, Zalew Wiślany

1

Przew. prywatny

Statek wycieczkowy

23.
24.

Monodram Zalewowy, Elbląg, Zalew Wiślany
Party Wiślane
Świbno, Wisła, Gniew,
Świbno
Konferencja na Wiśle Świbno, Wisła, Gniew,
Świbno
Swing Wiślany
Świbno, Wisła, Gniew,
Świbno
Teatr na Wiśle
Świbno, Wisła, Gniew,
Świbno
Szlak zabytków hydro- Gdańsk, Przekop Wisły,
techni-cznych
Gdańska Głowa, Rybina,
Kanał Jagielloński, śluzy na
Nogacie, Biała Góra, Tczew,
Wisła, Gdańsk
Szlak kajakowy Liwy
Szlak kajakowy Motławy
Szlak kajakowy Wierzycy
Szlak kajakowy Raduni
Śledziowy, Wysoki, Piaskowy
Kanały Żuławskie
Szlak kajakowy Świętej
i Tugi
Szlak ptactwa wodne- Gdańsk, Wyspa Sobieszewgo Żuław
ska, Przekop Wisły, Kąty
Rybackie,
Dziedzictwo rybackie Sobieszewo, Świbno, Kąty
Rybackie, Piaski, Tolkmicko,
Suchacz, Elbląg
Nad Zapomnianym
Elbląg, Jagodna, Kamienica
Zalewem
Elbląska, Kupta, Nadbrzeże,
Suchacz, Kadyny, Tolkmicko,
Frombork, Nowa Pasłęka
Via Luminas – Szlak
Gdańsk Heweliusz/Cystersi,
Światłej Myśli Średnio- Nowy Dwór Mennonici,
wiecza i
Frombork i Elbląg – KoRenesansu
pernik, Malbork – Zakon
Krzyżacki, Pelplin – Biblia
Gutenberga, Wisła, Gdańsk.

1
1

Przew. prywatny
Przew. Prywatny

Statek wycieczkowy
Statek wycieczkowy

1

Przew. prywatny

Statek wycieczkowy

1

Przew. prywatny

Statek wycieczkowy

1

Przew. prywatny

Statek wycieczkowy

3

Przew. prywatny

Statek wycieczkowy, jacht
motorowy, barka pasaż.

1-3
1-3

Przew. prywatny
Przew. prywatny

Kajak
Kajak

1-3

Przew. prywatny

kajak

1-3
1-2
1-2

Przew. prywatny
Przew. prywatny
Przew. prywatny

Kajak
Kajak
Kajak

2

Przew. prywatny

Statek wycieczkowy, jacht
motorowy, barka pasaż.

3

Przew. prywatny

6

Przew. prywatny

Statek wycieczkowy, jacht/
jacht motorowy, barka
pasaż. - PKP
Jachty/jachty motorowe

5

Przew. prywatny

25.
26.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
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Statek wycieczkowy, jacht
motorowy, barka pasaż./
autokar/,
Statek wycieczkowy, jacht
motorowy, barka
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21. Wnioski końcowe
Niniejsza koncepcja programowo – przestrzenna realizuje cele nakreślone w p. 7 niniejszego opracowania, a mianowicie:
• Określa jednolite standardy techniczne dla obiektów hydrotechnicznych, wyposażenia portów i przystani, elementów małej architektury, stylistyki architektonicznej obiektów kubaturowych,
• Określa szacunkowe koszty inwestycyjne dla poszczególnych zadań,
• Pozycjonuje projekt pod kątem dostępnego finansowania w ramach PO „Innowacyjna Gospodarka”,
• Szczegółowo opisuje przedmioty zamówienia dla potrzeb postępowań o udzielenie zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla poszczególnych zadań,
• Określa charakterystyki poszczególnych zadań dla potrzeb przygotowania materiałów do postępowań środowiskowych.
Jednakże w odniesieniu do założeń podstawowych (punkt 9.1.), możemy stwierdzić, że nie w pełni udało się je zrealizować
w niniejszym opracowaniu.
W wyniku niniejszego opracowania nie dojdzie do całkowitego udrożnienia tzw. Pętli Żuławskiej (Nogat, Szkarpawa, Wisła) dla wszelkiego rodzaju transportu wodnego. Pozostały nieliczne przeszkody, które uniemożliwiają swobodny przejazd
szczególnie łodzią żaglową i statkiem pasażerskim. Likwidacja tych przeszkód nie została objęta niniejszym opracowaniem.
Problematyka ta, niezmiernie ważna dla osiągnięcia sukcesu w realizacji postawionych autorom zadań, powinna być
przedmiotem dalszych prac.
I tak na Wiśle niniejszy program nie usuwa problemu utrudnionego lub nawet niemożliwego przepłynięcia nad
zwalonym mostem w Opaleniu, gdzie głębokość rzeki wynosi ok. 1m.
Na Nogacie występuje kilka przeszkód uniemożliwiających obecnie przepłynięcie statku pasażerskiego - jest to
przede wszystkim nisko zawieszony nad wodą most w Kępkach (wys. nad lustro wody 3,3 m).
Z analizy istniejących budowli hydrotechnicznych i drogowych wynika, że parametry największego statku pasażerskiego zdolnego do przepłynięcia całej pętli to:
Zanurzenie max 1,5 m,
Długość max. 50 m,
Szerokość max. 8 m,
Wysokość ponad powierzchnię wody max. 3,0 m.
Pozyskiwanie klientów dla turystyki wodnej ze skupisk ruchu turystycznego ogniskującego się w Trójmieście, na południowym wybrzeżu Zatoki Gdańskiej, Malborku, Elblągu i Tczewie jest w znacznej mierze realizowane także poprzez rozwiązania
zawarte w niniejszym opracowaniu. Wyjątkiem jest problem bezpiecznego i dostępnego dla statków pasażerskich wejścia na
wody Wisły tzw. Przekopem Wisły. Nie ujęto go w niniejszym opracowaniu.
Niniejsza koncepcja pozostawia do rozwiązania Miastu Gdańsk i kolejom państwowym likwidację lub przebudowę mostu
kolejowego na Martwej Wiśle (wys. 5,4 m nad lustrem wody) i drogowego w ulicy Siennickiej, które obecnie utrudniają lub
uniemożliwiają uruchomienie połączenia Centrum Gdańska z Wisłą za pomocą statku pasażerskiego, jachtu lub tramwaju
wodnego.
Pierwszym krokiem zmierzającym do znacznego zwiększenia natężenia przejazdów jachtami z Gdańska – Górki Zachodnie na Zalew Wiślany będzie budowa mostu zwodzonego w Przegalinie.
Rozmieszczenie miejsc postojowych z odpowiednim zapleczem dla turystyki jachtowej, barkowej i pasażerskiej kształtuje się prawidłowo w odstępach ok. 40 – 60 km. Natomiast dla turystyki kajakowej w odstępach 15 – 20 km. Wyjątkiem
jest brak zamierzeń związanych z budową portu śródlądowego w Gdańskiej Głowie. Wszelkie analizy systemowe pokazują
konieczność takiego właśnie zainwestowania w tym miejscu. W niniejszym programie zawarto jedynie budowę pomostów
cumowniczych.
Zgodnie z założeniami niniejsza koncepcja przewiduje powstanie kilkunastu zintegrowanych węzłów transportowych
gdzie zaistnieje możliwość zamiany środka transportowego na inny (transport multimodalny).

22.Innowacyjność projektu
Przystąpienie do realizacji niniejszego projektu pociąga za sobą konieczność podjęcia rozważań dotyczących określenia
cech charakterystycznych „Pętli Żuławskiej”.
Jedną z najistotniejszych cech w/w projektu jest jego innowacyjność, która przejawia się w ulepszonym procesie realizacji
projektu, oferowaniu kompleksowości usług oraz nowatorskim działaniom organizacyjnym. Poniżej przedstawiamy bardziej
szczegółową analizę wzmiankowanych atrybutów projektu „Pętla Żuławska”.
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Innowacja - to nowy lub znacząco ulepszony produkt, usługa, proces, działanie marketingowe lub rozwiązanie organizacyjne.
Już po wstępnej analizie zamierzeń związanych z niniejszym projektem rzuca się w oczy znaczna liczba partnerów w projekcie. Bierze w nim udział aż 34 partnerów, w tym 32 jednostki samorządu terytorialnego z obszaru dziesięciu powiatów na
terenie dwóch województw: pomorskiego i warmińsko mazurskiego.
Bardzo interesujące jest podjęcie wstępnych rozmów dla ustalenia wsparcia projektu na etapie programowania i realizacji
przez instytucje badawczo – rozwojowe, ale także zarządców dróg wodnych i akwenów morskich oraz uczelnie wyższe i
związki komunalne.
Niniejszy projekt podejmuje wyzwanie polegające na próbie uruchomienia żeglugi na trasie pomiędzy Odrzańską Drogą
Wodną (Berlin), a Wisłą i dalej do Gdańska, Elbląga oraz Kaliningradu. Polski odcinek tej trasy jest niewątpliwie wąskim gardłem możliwości transportu na wodach śródlądowych tego odcinka.
Ważnym i nowatorskim rozwiązaniem zastosowanym w niniejszym projekcie jest ujednolicenie rozwiązań przestrzenno
– technicznych poszczególnych portów i przystani w zakresie zabudowy kubaturowej, rozwiązań hydrotechnicznych oraz
wyposażenia ruchomego i kolorystyki obiektów.
Ten w miarę jednorodny projekt realizowany wspólnie przez 34 partnerów posiada jednak zdecentralizowaną sferę realizacyjną – nadzór sprawować będą poszczególni beneficjenci, czy to przy pomocy własnych służb inwestycyjnych, lub też przy
pomocy nadzoru inwestorskiego wyłonionego w drodze przetargu.
Po zrealizowaniu wskazanych w projekcie zamierzeń inwestycyjnych bezpośredni zarząd nad wybudowaną infrastrukturą
sprawować będą poszczególne samorządy. Możliwe jest tutaj zastosowanie zarówno zarządu bezpośredniego, jak i pośredniego.
Ciekawym i nowatorskim rozwiązaniem jest postulat utworzenia stałej rady, w skład której weszliby przedstawiciele partnerów projektu dla:
-monitoringu wdrażanych produktów turystycznych,
-koordynacji współpracy pomiędzy poszczególnymi partnerami projektu,
-koordynacji pozostałych działań w zakresie rozbudowy dróg wodnych, zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz zagospodarowania obszarów nadwodnych,
-działań na rzecz poprawy infrastruktury w obszarze projektu: drogowej, komunalnej, teleinformatycznej,
-działań na rzecz pozyskania środków finansowych na zadania inwestycyjne, które nie uzyskały wsparcia w ramach POIG.
Po raz pierwszy w Polsce, w tego typu projekcie, wykorzystano na tak szeroką skalę zasadę multimodalnego transportu pasażerskiego w oparciu o węzły transportowe z zastosowaniem transportu samochodowego, wodnego, kolejowego
i rowerowego w różnych wzajemnych kombinacjach.
Pokazane powyżej przykłady rozwiązań organizacyjnych, usługowych i technicznych wskazują na znaczny ładunek innowacyjności tego projektu.

23. Harmonogram realizacji
•
•
•
•
•
•

Opracowanie studium wykonalności projektu: listopad 2007 r. – czerwiec 2008 r. (zleca Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego),
Przygotowanie materiałów do postępowań środowiskowych i wodnoprawnych: listopad 2007 r. – listopad 2008 r.,
Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych, kosztorysów inwestorskich i ślepych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych zadań, wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę:
listopad 2007 r. – grudzień 2008 r. (zlecają poszczególni partnerzy projektu),
Wyłonienie wykonawców poszczególnych zadań w drodze przetargów na roboty budowlane: wrzesień 2008 r. –
czerwiec 2009 r. (postępowania przeprowadzają poszczególni partnerzy projektu),
Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych: grudzień 2008 r. – grudzień 2011 r. (nadzorują poszczególni partnerzy projektu),
Odbiory i uzyskanie pozwoleń na użytkowanie: czerwiec 2009 – grudzień 2011 r. (organa oraz instytucje określone w
Ustawie Prawo Budowlane, przepisach o inspekcji sanitarnej, Urzędzie Żeglugi Śródlądowej, administracji morskiej
RP, organach ochrony środowiska itd.).
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ZESTAWIENIE KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH
Nr zadania
1.1
-1
2.1
-2
3.1
-3
3.2
-4
4.1
-5
4.2
-6
5.1
-7
6.1
-8
6.2
-9
6.3
-10
6.4
-11
7.1
-12
7.2
-13
7.3
-14
7.4 - 15

8.1
-16
9.1 - 17

Nazwa zadania
Miasto Braniewo
Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie

Grupa I

Grupa III

2 384 560,00 zł

Gmina Braniewo
Budowa przystani jachtowej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w Nowej Pasłęce

3 489 500,00 zł

Gmina Cedry Wielkie
Budowa stanicy wodnej nad Martwą Wisłą w
miejscowości Błotnik

2 450 000,00 zł

6 402 675,00 zł

Budowa szlaku pieszo – rowerowego Błotnik – Cedry
Małe – Cedry Wielkie łączącego stanicę wodną ze
Szlakiem Mennonitów
Miasto Elbląg
Modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego HOW
„Bryza” w Elblągu

1 900 600,00 zł

3 165 000,00 zł

450 000,00 zł

6 394 060,00 zł

7 465 440,00 zł

10 686 100,00 zł

2 920 000,00 zł

Modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego
Jachtklub „Elbląg” w Elblągu
Miasto i Gmina Frombork
Modernizacja portu żeglarskiego we Fromborku

Grupa II

Miasto i Gmina Gniew
Wiślana przystań żeglugi turystycznej oraz promenada w Gniewie

2 912 660,00 zł

Marina łodzi turystycznych i sportowych przy Wzgórzu Zamkowym w Gniewie

1 616 770,00 zł

Wiślana przystań żeglugi turystycznej w Widlicach

805 500,00 zł

Przystań kajakowa nad rzeką Wierzycą w Gniewie
190 353,00 zł
Miasto Gdańsk
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świbnieńskiej

1 704 320,00 zł

Budowa przystani żeglarskiej w Świbnie
2 495 600,00 zł
4 172 046,00 zł

Budowa przystani żeglarskiej w Sobieszewie

Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie
Miasto Krynica Morska
Modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej

7 324 000,00 zł
22 131 147,00 zł

Gmina Kwidzyn
Budowa portu jachtowego w Korzeniewie

3 060 500,00 zł
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9.2
-18
10.1
-19
10.2
-20
11.1
-21
11.A
-22
12.1
-23
13.1
-24
13.2
-25
14.1
-26
14.2
-27
14.3
-28
14.4
-29
15.1
-30
15.2

Ścieżka rowerowo – piesza na terenie wiejskiej
Gminy Kwidzyn
Miasto Kwidzyn
Drezyna na terenie miasta Kwidzyna

61 000,00 zł

Ścieżka rowerowo - piesza na terenie miasta
Kwidzyna

5 350 000,00 zł

Powiat Kwidzyński
Szlak kajakowy rzeki Liwy w powiecie kwidzyńskim

826 453,00 zł

Powiat Sztumski
Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze

5 450 000,00 zł

Gmina Lichnowy
Budowa punktu widokowego na wale wiślanym w
miejscowości Lisewo Malborskie

134 000,00 zł

Gmina Malbork
Budowa pomostów wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Kamionka

343 860,00 zł

Budowa pomostów wraz z infrastrukturą towarzysząca w miejscowości Kraśniewo

446 330,00 zł

Miasto Malbork
Budowa śródlądowego portu jachtowego na przystani „Plaża Wojskowa”

6 278 960,00 zł

Budowa małej przystani jachtowej „Park Północny”
w oparciu o zaplecze Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Malborku

1 006 640,00 zł

Budowa przystani pasażerskiej na lewym brzegu
rzeki Nogat

3 427 906,00 zł

Zagospodarowanie bulwarów wzdłuż rzeki Nogat
– budowa ścieżki rowerowej

2 535 600,00 zł

Gmina Miłoradz
Budowa przystani cumowniczej w miejscowości
Mątowy Wielkie

-31

Budowa przystani cumowniczej w miejscowości
Pogorzała Wieś

16.1
-32

Powiat Nowodworski
Reaktywacja drogi wodnej rzeki Tugi od Nowego
Dworu Gdańskiego do ujścia do Szkarpawy

17.1
-33
17.2
-34
17.3
-35

5 788 000,00 zł

1 212 500,00 zł
785 000,00 zł

2 653 592,00 zł

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
Budowa centrum rekreacyjnego w Osłonce

1 229 830,00 zł

Budowa centrum rekreacyjnego w Nowym Dworze
Gdańskim
Budowa centrum rekreacyjnego w Wiercinach
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823 516,00 zł

3 821 050,00 zł

1 499 311,00 zł

2 157 000,00 zł
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18.1
-36

19.1

Miasto i Gmina Nowy Staw
Rewitalizacja szlaku wodnego rzeki Świętej i
Małej Świętej oraz budowa pomostu rekreacyjno
– cumowniczego oraz zaplecza turystycznego w
miejscowości Nowy Staw
Gmina Ostaszewo
Utworzenie punktu widokowego na koronie wału w
Palczewie

1 305 087,00 zł

440 000,00 zł

-37

20.1
-38
20.2
-39
20.3
-40

Miasto i Gmina Pelplin
Budowa ścieżki rowerowej do przystani kajakowej na
rzece Wierzycy w Pelplinie

470 800,00 zł

Budowa przystani kajakowej na rzece Wierzycy w
Pelplinie

151 600,00 zł

Budowa pomostu na rzece Wierzycy w miejscowości
Stocki Młyn

56 500,00 zł

Miasto i Gmina Prabuty
21.1
-41
22.1
-42
22.2
-43

23.1
-44

24.1
-45

24.2
-46
24.3
-47
24.4
-48
24.5
-49

Budowa centrum turystyki nad jeziorem Dzierzgoń

2 791 600,00 zł

Gmina Pruszcz Gdański
Budowa stanicy wodnej w Wiślince

1 475 450,00 zł

Budowa pomostów cumowniczych wraz z zapleczem
w miejscowościach: Lędowo – Krępiec – Wiślina
– Dziewięć Włók
Gmina Stare Pole
Budowa przystani cumowniczej nad rzeką Nogat w
miejscowości Ząbrowo

782 000,00 zł

Gmina Stegna
Budowa przystani żeglarskiej wraz z rewitalizacją
nabrzeża pasażerskiego i budową promenady na
rzece Szkarpawa w miejscowości Żuławki

457 390,00 zł

Budowa ciągu pieszo – rowerowego na Mierzei
Wiślanej od miejscowości Mikoszewo do miejscowości Piaski

27 241 772,00 zł

Rewitalizacja nabrzeża pasażerskiego oraz budowa
pomostu cumowniczego na rzece Szkarpawa w
Drewnicy
Budowa przystani śródlądowej wraz z zapleczem w
miejscowości Rybina

365 700,00 zł
2 649 362,00 zł

Rewitalizacja przystani rzecznej w Mikoszewie wraz
z budową punktu widokowego

-50

Gmina Subkowy
Budowa przystani na rzece Wiśle w miejscowości
Gorzędziej i infrastruktury towarzyszącej

26.1
-51

Gmina Suchy Dąb
Aktywizacja wodnego szlaku turystycznego Gdańsk
– Wróblewo – Grabiny Zameczek

25.1

415 115,00 zł

838 990,00 zł

211 065,00 zł

300 000,00 zł
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27.1
-52
27.2
-53
28.1
-54
28.2
-55

Gmina Sztutowo
Rozbudowa portu żeglugi turystycznej oraz terenów
przyportowych w Kątach Rybackich
Zagospodarowanie terenu przy Wiśle Królewieckiej
na cele rekreacyjne – budowa przystani żeglugi
turystycznej w Sztutowie
Miasto Tczew
Przebudowa bazy wioślarskiej przy ul. Nadbrzeżnej
w Tczewie
Turystyczne ścieżki widokowe łączące Stare Miasto
z portem i nadwodnym obszarem rekreacyjnym w
Tczewie

3 822 600,00 zł
1 254 000,00 zł

1 843 532,00 zł
630 658,00 zł

28.3
-56

Wzmocnienie infrastruktury nadwodnego obszaru
rekreacyjnego w Tczewie (bulwar nadwiślański)

1 168 032,00 zł

28.4

Połączenie bulwaru nadwiślańskiego z obszarem
ujścia Kanału Młyńskiego – poszerzenie terenu
rekreacyjnego nad Wisłą

1 560 000,00 zł

-57
28.5
-58
29.1
-59
30.1
-60
30.2
-61
30.3
-62
30.4
-63
30.5

Modernizacja połączenia drogowego od portu
rzecznego do przystani wioślarskiej
Miasto i Gmina Tolkmicko
Zagospodarowanie terenu przy nabrzeżu zachodnim
portu w Tolkmicku

561 598,00 zł
2 396 396,00 zł

RZGW Gdańsk
Modernizacja rzeki Wisły Królewieckiej dla ruchu
turystyczno – towarowego Rybina – Kobyla Kępa

4 000 000,00 zł

Oznakowanie turystyczne na śluzach: Biała Góra,
Szonowo, Rakowiec, Michałowo, Gdańska Głowa,
Przegalina
Pomosty cumowniczo – zejściowe do obsługi ruchu
turystycznego na śluzach: Biała Góra, Szonowo,
Rakowiec, Przegalina, Michałowo, Gdańska Głowa

60 000,00 zł

2 800 000,00 zł

Elektryfikacja napędów wind śluz wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej: Biała Góra, Szonowo,
Rakowiec, Michałowo, Gdańska Głowa

3 429 508,00 zł

Ciąg komunikacyjny pieszo – jezdny na szlaku
turystycznym do śluzy Gdańska Głowa

400 000,00 zł

-64
30.6

Podczyszczenie dna, dalby cumownicze wraz z
pomostami zejściowymi przy moście w Drewnicy
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
31.1
Modernizacja przystani jachtowej Narodowego
Centrum Żeglarstwa AWFiS
-65

2 400 000,00 zł
3 060 000,00 zł

System informacji - tablice informacyjne
150 000,00 zł
I grupa

II grupa

III grupa

RAZEM (netto):
VAT 22%

138 761 574,00 zł
30 527 546,3 zł

20 053 680,00 zł
4 411 809.6 zł

50 624 880,00 zł
11 137 473,6 zł

RAZEM (brutto):

169 289 120,30 zł

24 465 489,60 zł

61 763 353,60 zł
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Szczegółowe zestawienie kosztów inwestycyjnych dla poszczególnych zadań ujętych w I grupie
(wartości netto)
1) Miasto Braniewo
1.1 Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie
Rodzaj robót budowlanych:
Montaż pomostów cumowniczych
Trapy zejściowe
Budynki socjalno - sanitarne
Wiaty piknikowe
Mała architektura
Budowa jezdni
Budowa miejsc postojowych
Budowa ciągów pieszych
Sieci uzbrojenia terenu
Nasadzenia zieleni
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.
szt.
szt.
m2
szt.
szt.
m2
m2
m2
mb
kmpl
kmpl

Ilość
4
2
112
3
40
4650
1250
650
550
1
1

Cena jedn.
40000
65000
2200
12000
1500
180
150
110
420
120000
305160

Wartość (zł)
160000
130000
246400
36000
60000
837000
187500
71500
231000
120000
305160
2 384 560

2) Gmina Braniewo
2.1 Budowa przystani jachtowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Pasłęce
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Budowa przyczółków mostu zwodzonego
m3
85
Budowa przęsła zwodzonego
kmpl
1
Budowa umocnień brzegu
mb
120
System sterowania mostu
kmpl
1
Montaż pomostów cumowniczych
szt.
4
Trapy zejściowe
szt.
2
Mała architektura
szt.
40
Budowa jezdni
m2
1580
250
Budowa miejsc postojowych
m2
2
Budowa ciągów pieszych
m
410
Sieci uzbrojenia terenu
mb
1550
Nasadzenia zieleni
kmpl
1
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1

Cena jedn.
1000
220000
10000
180000
40000
65000
1500
180
150
110
420
30000
316500

Wartość (zł)
85000
220000
1200000
180000
160000
130000
60000
284400
37500
45100
651000
120000
316500
3 489 500

3) Gmina Cedry Wielkie
3.1 Budowa stanicy wodnej nad Martwą Wisłą w miejscowości Błotnik
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Montaż pomostów cumowniczych
szt.
Montaż stanowisk cumowniczych
szt.
Budynki socjalno - sanitarne
m2
Mała architektura
szt.
Budowa jezdni
m2
Budowa miejsc postojowych
m2
Budowa ciągów pieszych
m2
Sieci uzbrojenia terenu
mb
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl

Ilość
18
90
705
50
6455
2065
1110
3200
1
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Cena jedn.
40000
8000
2200
1500
200
180
120
420
196775

Wartość (zł)
720000
720000
1551000
75000
1291000
371700
133200
1344000
196775
6 402 675

„Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E – 70”
Koncepcja programowo – przestrzenna. Zestawienie kosztów inwestycyjnych.

4) Miasto Elbląg
4.1 Modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego HOW „Bryza” w Elblągu
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Pawilon „A”
m2
771
Pawilon „B”
m2
885
2
Portiernia
m
30
Sieci uzbrojenia terenu
mb
800
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1

Cena jedn.
1500
1500
1700
600
150000

4.2 Modernizacja infrastruktury portu żeglarskiego Jachtklub „Elbląg” w Elblągu
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Wykonanie konstrukcji nabrzeży
mb
266
Przebudowa zaplecza nabrzeża
kmpl
1
Montaż wyposażenia nabrzeża
kmpl
1
Modernizacja budynku „Jachtklubu Elbląg”
m2
1828
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1

Wartość (zł)
1156500
1327500
51000
480000
150000
3 165 000

Cena jedn.
12500
720000
800000
645
370000

Wartość (zł)
3325000
720000
800000
1179060
370000
6 394 060

Cena jedn.
8000
10000
37000
600
35
586100

Wartość (zł)
3040000
290000
3515000
1680000
1575000
586100
10 686 100

5) Miasto i Gmina Frombork
5.1 Modernizacja portu żeglarskiego we Fromborku
Rodzaj robót budowlanych:
Budowa umocnienia brzegowego
Rozbudowa głowicy istniejącego mola
Budowa ostrogi kamiennej
Sieci uzbrojenia terenu
Roboty czerpalne
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.
mb
mb
mb
mb
m3
kmpl

Ilość
380
29
95
2800
45000
1

6) Miasto i Gmina Gniew
6.1 Wiślana przystań żeglugi turystycznej oraz promenada w Gniewie
Rodzaj robót budowlanych:
Budowa dalbowego stanowiska statkowego
Zaplecze socjalno - sanitarne
Mała architektura
Budowa promenady i ciągów pieszojezdnych
Sieć elektroenergetyczna NN
Oświetlenie zewnętrzne
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.
kmpl.
m2
szt.
m2
mb
szt.
kmpl

6.2 Marina łodzi turystycznych i sportowych przy Wzgórzu Zamkowym w Gniewie
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Montaż pomostów cumowniczych
szt.
Montaż stanowisk cumowniczych
szt.
Budowa mostu przez Starą Wierzycę
szt.
Budowa ciągów pieszych
m2
Sieci elektroenergetyczne NN
mb
Roboty czerpalne
m3
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
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Ilość
1
60
20
5500
900
35
1

Cena jedn.
1150000
1200
1200
150
150
3500
184160

Wartość (zł)
1550000
72000
24000
825000
135000
122500
184160
2 912 660

Ilość
12
32
1
670
600
8000
1

Cena jedn.
40000
8000
370000
110
180
25
129070

Wartość (zł)
480000
256000
370000
73700
108000
200000
129070
1 616 770
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6.3 Wiślana przystań żeglugi turystycznej w Widlicach
Rodzaj robót budowlanych:
Montaż pomostów cumowniczych
Regulacja brzegu
Suche toalety
Mała architektura
Budowa miejsc postojowych i jezdni
Sieć elektroenergetyczna NN
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.
szt.
mb
szt.
szt.
m2
mb
kmpl

Ilość
2
50
2
5
645
700
1

Cena jedn.
62000
7000
4000
1000
110
150
142550

Wartość (zł)
124000
350000
8000
5000
70950
105000
142550
805 500

6.4 Przystań kajakowa nad rzeką Wierzycą w Gniewie
Rodzaj robót budowlanych:
Montaż pomostów cumowniczych
Suche toalety
Mała architektura
Sieć elektroenergetyczna NN
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.
szt.
szt.
kmpl.
mb
kmpl

Ilość
1
4
1
350
1

Cena jedn.
18000
4000
78853
150
25000

Wartość (zł)
18000
16000
78853
52500
25000
190 353

7) Miasto Gdańsk
7.2 Budowa przystani żeglarskiej w Świbnie – 2 495 600 (wg opracowania „Strategia rozwoju sieci przystani rekreacyjnych na wodach śródlądowych Gdańska – Etap II”, aut. Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o).
7.3 Budowa przystani żeglarskiej w Sobieszewie – 4 172 046 (wg opracowania „Strategia rozwoju sieci przystani
rekreacyjnych na wodach śródlądowych Gdańska – Etap II”, aut. Hydroprojekt Włocławek Sp. z o.o).
7.4 Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie – 7 324 000 (wg opracowania „Wstępny projekt koncepcyjny mostu zwodzonego w Gdańsku – Przegalinie”, aut. Zakład Usług Mostowych WIK – Witold Kaliński).

8) Miasto Krynica Morska
8.1 Modernizacja portu jachtowego w Krynicy Morskiej – 22 131 147 (wg wstępnych szacunków na podstawie
opracowywanego projektu budowlanego, aut. Konsorcjum Firm z Firmą Wiodącą: Ośrodek Inicjatyw Europejskich, planowane ukończenie prac projektowych – IV kw. 2007 r.)

9) Gmina Kwidzyn
9.1. Budowa portu jachtowego w Korzeniewie
Rodzaj robót budowlanych:
Budowa pomostów pływających
Trapy zejściowe
Zaplecze socjalno - sanitarne
Mała architektura
Budowa ciągów pieszojezdnych
Sieć elektroenergetyczna NN
Sieci wod. – kan.
Oświetlenie zewnętrzne
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.
szt.
szt.
m2
szt.
m2
mb
mb
szt.
kmpl

Ilość
15
1
120
20
5500
1300
800
35
1
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Cena jedn.
24000
20000
3200
1200
150
150
850
3500
450000

Wartość (zł)
360000
20000
384000
24000
825000
195000
680000
122500
450000
3 060 500
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10) Powiat Kwidzyn
11.1 Szlak kajakowy rzeki Liwy w powiecie kwidzyńskim
Kategoria kosztu
1. Prabuty - Start – Rypińska
Budowa zejścia do wody (schody)
Miejsce postojowe
Tablica informacyjna
Kosz na śmieci (2x1000zł)
Ławo-stół
Dokumentacja techniczna
Umocnienie brzegu (15 mb x 2 000zł)

Wartość netto
Stawka VAT od 1 (22 %)
Razem
2. Jezioro Dzierzgoń

Wartość netto
Stawka VAT od 2 (22 %)
Razem
3. Ujście Liwieniec

Tablica informacyjna
Budowa zejścia do wody przy drodze wojewódzkiej do
Obrzynowa
Budowa zejścia przy jazie na j. Dzierzgoń
Dokumentacja techniczna
Umocnienie brzegu (15 mb x 2 000zł)

Tablice informacyjne (2x2000zł)
Ławki (2x1500zł)
Ławo-stoły (2x2000zł)
Kosze na śmieci (2x1000zł)
Dokumentacja techniczna
Umocnienie brzegu (15 mb x 2 000zł)

Całkowity koszt w PLN

W tym koszty kwalifikowane w PLN

1 700

1 700

25 000
2 000
2 000
2 000
3 000

25 000
2 000
2 000
2 000
3 000

30 000
65 700
14 454
80 154
2 000

30 000
65 700
14 454
80 154
2 000

3 400

3 400

3 400
3 000

3 400
3 000

30 000

30 000

41 800
9 196
50 996

41 800
9 196
50 996
4 000
3 000
4 000

4 000
3 000
4 000
2 000
3 000

2 000
3 000
30 000

30 000
46 000
10 120
56 120

46 000
10 120
56 120

4 000
3 000

4 000
3 000

2 000
1 700
3 000

2 000
1 700
3 000

Wartość netto

30 000
43 700

30 000
43 700

Stawka VAT od 4 (22%)
Razem

9 614
53 314

9 614
53 314

Wartość netto
Stawka VAT od 3 (22 % )
Razem
4. Nowy Młyn

Tablice informacyjne (2x2000zł)
Ławki (2x1500zł)
Kosze na śmieci (2x1000zł)
Budowa zejścia do wody
Dokumentacja techniczna
Umocnienie brzegu (15 mb x 2000 zł)
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5. Wola Sosenka

2 000
4 000
2 000

2 000
4 000
2 000

12 000
3 000
600
3 000

12 000
3 000
600
3 000

30 000
1 800
6 000
64 400
14 168
78 568
2 000
2 000
4 000

30 000
1 800
6 000
64 400
14 168
78 568
2 000
2 000
4 000

12 000
3 000

12 000
3 000

1 800
600
3 000

1 800
600
3 000

30 000

30 000

Wartość netto

58 400

58 400

Stawka VAT od 6 (22 % )
Razem
7.Brokowo Bystrza

12 848
71 248
2 000
4 000
2 000

12 848
71 248
2 000
4 000
2 000

12 000
3 000

12 000
3 000

1 800
600
3 000

1 800
600
3 000

30 000
58 400
12 848
71 248

30 000
58 400
12 848
71 248

10 000
8 000
3 000
1 500

10 000
8 000
3 000
1 500

12 000
3 000

12 000
3 000

30 000

30 000

67 500
14 850
82 350

67 500
14 850
82 350

Wartość netto
Stawka VAT od 5 (22 % )
Razem
6. Młyn Szadowo

Wartość netto
Stawka VAT od 7 (22%)
Razem
8.Tereny rekreacyjne Liwa

Tablica informacyjna
Ławki (4x1000zł)
Ławo-stół
Montaż pomostu pływającego
Roboty porządkowe
Toaleta przewoźna
Dokumentacja techniczna
Umocnienie brzegu (15mb x 2000zł)
Kosze na śmieci (3x600)
Budowa wiaty

Tablica informacyjna
Ławki (2x1000zł)
Ławo-stoły (2x2000zł)
Montaż pomostu pływającego
Roboty porządkowe
Kosze na śmieci (3x600zł)
Toaleta przewoźna
Dokumentacja techniczna
Umocnienie brzegu (15mb x 2000zł)

Tablica informacyjna
Ławki (4x1000zł)
Ławo-stół
Montaż pomostu pływającego
Roboty porządkowe
Kosze na śmieci (3x600zł)
Toaleta przewoźna
Dokumentacja techniczna
Umocnienie brzegu (15 mb x 2000zł)

Zagospodarowanie nabrzeża
Ławo-stół (4x2000zł)
Toaleta przenośna
Tablice informacyjne
Montaż pomostu pływającego
Dokumentacja techniczna
Umocnienie brzegu (15mb x 2000 zł)

Wartość netto
Stawka VAT od 8 (22 % )
Razem
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9. Stary Wiadukt

Zagospodarowanie nabrzeża
Ławo-stół (4x2000zł)
Toaleta przewoźna
Tablice informacyjne
Montaż pomostu pływającego
Dokumentacja techniczna
Umocnienie brzegu (15mb x 2000zł)

10 000
8 000
3 000
1 500

10 000
8 000
3 000
1 500

12 000
3 000

12 000
3 000

30 000

30 000

Wartość netto
Stawka VAT od 9 (22 % )

67 500
14 850

67 500
14 850

Razem

82 350

82 350

1 700
25 000
2 000

1 700
25 000
2 000

2 000
2 000
3 000

2 000
2 000
3 000

30 000
65 700

30 000
65 700

14 454
80 154

14 454
80 154

10 000
8 000
3 000
1 500

10 000
8 000
3 000
1 500

12 000

12 000

50 000
3 000

50 000
3 000

30 000

30 000

117 500
25 850
143 350

117 500
25 850
143 350

11 400

11 400

12 000
2 000
4 500

12 000
2 000
4 500

1 200

1 200

900
3 000

900
3 000

30 000

30 000

Wartość netto

65 000

65 000

Stawka VAT od 12 (22 % )
Razem

14 300
79 300

14 300
79 300

10. Białki

Wartość netto
Stawka VAT od 10 (22 % )
Razem
11.Balaton (Kwidzyn)

Wartość netto
Stawka VAT od 11 (22 % )
Razem
12. Przystań Tralewo

Budowa zejścia do wody (schody)
Miejsce postojowe
Tablica informacyjna
Kosz na śmieci (2x1000zł)
Ławo-stół
Dokumentacja techniczna
Umocnienie brzegu (15mb x 2000zł)

Zagospodarowanie nabrzeża
Ławo-stoły (4x2000zł)
Toaleta przewoźna
Tablice informacyjne
Montaż pomostu pływającego
Renowacja zbiornika wodnego
Dokumentacja techniczna
Umocnienie brzegu (15mb x 2000zł)

Budowa schodów żelbetowych
Budowa mostu pływającego
Tablice informacyjne
Ławki (3x1500zł)
Zagospodarowanie miejsca na ognisko
Kosze na śmieci (2x450zł)
Dokumentacja techniczna
Umocnienie brzegu (15mb x 2000zł)
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13. Usunięcie przeszkód i popra- Miasto i Gmina Prabuty
wa bezpieczeństwa na trasie
Gmina Ryjewo
szlaku (oczyszczanie koryta rzeki) Gmina Kwidzyn
Miasto Kwidzyn
Gmina Sadlinki
Wartość netto
Stawka VAT od 13 (22 % )
Razem
14. Nadzór budowlany
(1,5% łącznej wartości brutto)
Od 990 152 zł

50 000
50 000

Miasto i Gmina Prabuty
Gmina Ryjewo
Gmina Kwidzyn
Miasto Kwidzyn
Gmina Sadlinki

Razem
SUMA KOSZTÓW

50 000
11 000
61 000

50 000
11 000
61 000

14 853

14 853

14 853
826 453

14 853
826 453

11) Powiat Sztumski
11. A Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze
Rodzaj robót budowlanych
Stanica wodna
Wieża widokowa
Ścieżka leśna wraz punktem widokowym
Parking wraz z chodnikami
Hangar zimowy oraz baza wodniacka
Dok. Projektowa i nadzór inwestorski

Jedn.
kmpl
kmpl
kmpl
kmpl
kmpl
kmpl

Ilość
1
1
1
1
1
1

Cena jedn.
3 500 000
200 000
250 000
800 000
350 000
350 000

Wartość (zł)
3 500 000
200 000
250 000
800 000
350 000
350 000
5 450 000

12) Gmina Lichnowy
12.1 Budowa punktu widokowego na wale wiślanym w miejscowości Lisewo Malborskie – 134 000 (wg kosztorysu
inwestorskiego opracowanego w 2005 r., po uwzględnieniu zmiany cen o ok. 35%)

13) Miasto Malbork
14.1 Budowa śródlądowego portu jachtowego na przystani „Plaża Wojskowa”
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Montaż pomostów cumowniczych
szt.
Umocnienie brzegu
mb
Budynek klubowy
m2
Mała architektura
szt.
Budowa miejsc postojowych i jezdni
m2
Budowa ciągów pieszych
m2
Sieci oświetlenia zewn. i NN
mb
Sieci wod. – kan.
mb
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl

Ilość
12
165
962
25
3260
1230
650
550
1

Cena jedn.
62000
8000
2200
2500
150
150
420
1200
429560

14.2 Budowa małej przystani jachtowej „Park Północny” w oparciu o zaplecze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Cena jedn.
Montaż pomostów cumowniczych
szt.
3
62000
Wyposażenie terenu rekreacyjnego
kmpl
1
85000
Budynek bosmanatu
m2
103
2200
Mała architektura
szt.
25
2500
Budowa miejsc postojowych i jezdni
m2
300
150
Budowa ciągów pieszych
m2
420
150
Sieci oświetlenia zewn. i NN
mb
250
420
Sieci wod. – kan.
mb
250
350
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1
146040
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Wartość (zł)
744000
1320000
2116400
62500
489000
184500
273000
660000
429560
6 278 960

Wartość (zł)
186000
85000
226600
62500
45000
63000
105000
87500
146040
1 006 640
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14.3 Budowa przystani pasażerskiej na lewym brzegu rzeki Nogat
Rodzaj robót budowlanych:
Montaż pomostów cumowniczych
Dalby cumowniczo - odbojowe
Budynek z tarasem
Mała architektura
Budowa miejsc postojowych i jezdni
Budowa ciągów pieszych
Sieci oświetlenia zewn. i NN
Sieci wod. – kan.
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.
szt.
szt.
m2
szt.
m2
m2
mb
mb
kmpl

Ilość
10
10
450
25
3720
1412
250
250
1

Cena jedn.
62000
25000
2200
2500
150
150
420
1200
330606

Wartość (zł)
620000
250000
990000
62500
558000
211800
105000
300000
330606
3 427 906

14) Gmina Miłoradz
15.2 Budowa przystani cumowniczej w miejscowości Pogorzała Wieś
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Montaż pomostów cumowniczych
szt.
Przygotowanie terenu
m2
Mała architektura
szt.
Budowa miejsc postojowych i jezdni
m2
Sieci uzbrojenia terenu
mb
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl

Ilość
2
10000
4
831
580
1

Cena jedn.
62000
20
2500
150
420
82750

Wartość (zł)
124000
200000
10000
124650
243600
82750
785000

15) Powiat Nowy Dwór Gdański
16.1. Reaktywacja drogi wodnej rzeki Tugi od Nowego Dworu Gdańskiego do ujścia do Szkarpawy
1) Przebudowa mostu w Nowym Dworze Gdańskim
Rodzaj robót budowlanych:
Przystosowanie przęsła środkowego do podnoszenia
Przeciwciężar, przeguby, wym. elementów wieży, osadzenie mech.
Mechanizm zębatkowy z listwami
Koszt montażu
Zabezpieczenie pozostałych konstrukcji
Wykonanie prowadnic przejścia żeglugowego
Remont żelbetowej konstrukcji przyczółków mostu
System sterowania, zasilania napędów przęsła żeglugowego
Wymiana i remont nawierzchni drogowej
Budowa przyłącza elektroenergetycznego
Montaż oznakowania nawigacyjnego
Montaż oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej i zapór drogowych
Koszt przygotowania i obsługi inwestycji

2) Przebudowa mostu w Tujsku
Rodzaj robót budowlanych:
Konstrukcje stalowe
Dylina szosowa
Wciągniki linowe
Lina przeciwciężaru, jarzma, krążki linowe
Czyszczenie, malowanie segmentu podnoszonego
Dodatkowe segmenty mostu, wieża
Wyk. remontu i zabezpieczenie pozostałych konstrukcji
Wykonanie prowadnic przejścia żeglugowego
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Jedn.

Ilość

Cena jedn.

szt.

2

120000

m2
kg
m2
kmpl.
m2
mb
kmpl.
kmpl.

50
18 000
150
1
200
200
1
1

700
18
500
120000
150
200
5000
18000

Jedn.
kg
m3
szt.
szt.
kg

Ilość
1600
8
2
1
1 600

Cena jedn.
10
850
6864
1000
2,5

m2
kg

50
18 000

700
18

Wartość (zł)
30000
25000
240000
8250
35000
324000
75000
120000
30000
40000
5000
18000
75055
1 025 080 zł

Wartość (zł)
16000
6800
13728
1000
4000
31600
35000
324000
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Remont żelbetowej konstrukcji przyczółków mostu
System sterowania, zasilania napędów przęsła żeglugowego
Wymiana i remont nawierzchni drogowej
Budowa przyłącza elektroenergetycznego
Montaż oznakowania nawigacyjnego
Montaż oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej i zapór drogowych
Koszt przygotowania i obsługi inwestycji

3) Przebudowa mostu w Żelichowie
Rodzaj robót budowlanych:
Pylon stalowy z prowadnicami
Cylinder hydrauliczny
Mechanizm hydrauliczny
Koszt montażu konstrukcji stalowych
Wykonanie prowadnic przejścia żeglugowego
System sterowania, zasilania napędów przęsła żeglugowego
Budowa przyłącza elektroenergetycznego
Montaż oznakowania nawigacyjnego
Montaż oznakowania drogowego, sygnalizacji świetlnej i zapór drogowych
Koszt przygotowania i obsługi inwestycji

m2
kmpl.
m2
mb
kmpl.
kmpl.

150
1
200
200
1
1

500
120000
150
200
5000
18000

75000
120000
30000
40000
5000
18000
86416
806 544 zł

Jedn.
szt.
szt.
szt.

Ilość
4
4
2

Cena jedn.
40000
7800
5850

kg
kmpl
mb
kmpl.
kmpl.

18 000
1
200
1
1

18
120000
200
5000
18000
88068

Wartość (zł)
160000
31200
11700
24000
324000
120000
40000
5000
18000
88068
821 968 zł

16) Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
17.1 Budowa centrum rekreacyjnego w Osłonce
Rodzaj robót budowlanych:
Montaż pomostów cumowniczych
Budowa plaży
Budynek socjalny
Budowa miejsc postojowych i jezdni
Budowa ciągów pieszych
Sieć oświetlenia zewnętrznego
Sieć kanalizacji sanitarnej + wodociąg
Sieć elektroenergetyczna NN
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.
szt.
m2
m2
m2
m2
mb
mb
mb
kmpl

Ilość
4
1400
94
670
15
350
400
560
1

Cena jedn.
62000
28
2000
150
150
380
750
150
134880

Wartość (zł)
248000
39200
188000
100500
2250
133000
300000
84000
134880
1 229 830

17.2 Budowa centrum rekreacyjnego w Nowym Dworze Gdańskim
Rodzaj robót budowlanych:
Montaż pomostów cumowniczych
Budowa miejsc postojowych i jezdni
Budowa ciągów pieszych
Sieć oświetlenia zewnętrznego
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.
szt.
m2
m2
mb
kmpl

Ilość
1
1170
1340
350
1

Cena jedn.
62000
175
170
550
136466

Wartość (zł)
62000
204750
227800
192500
136466
823 516

17.3 Budowa centrum rekreacyjnego w Wiercinach
Rodzaj robót budowlanych:
Montaż pomostów cumowniczych
Kontenery sanitarne
Mała architektura
Budowa miejsc postojowych i jezdni
Budowa ciągów pieszych
Sieci uzbrojenia terenu
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.
szt.
szt.
szt.
m2
m2
mb
kmpl

Ilość
2
3
25
1400
851
1670
1

Cena jedn.
62000
35000
2500
150
150
420
168761

Wartość (zł)
124000
105000
62500
210000
127650
701400
168761
1 499 311

144

„Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E – 70”
Koncepcja programowo – przestrzenna. Zestawienie kosztów inwestycyjnych.

17) Miasto i Gmina Nowy Staw
18.1 Rewitalizacja szlaku wodnego rzeki Świętej i Małej Świętej oraz budowa pomostu rekreacyjno – cumowniczego oraz zaplecza turystycznego
w miejscowości Nowy Staw
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Cena jedn.
Wartość (zł)
Montaż pomostów pływających
szt.
1
12000
12000
2
Przygotowanie terenu pola
m
3300
32
105600
Budowa ogrodzenia
mb
320
200
64000
Budowa wiat piknikowych
szt.
2
14000
28000
Rozbudowa zaplecza socjalnego
m2
220
2200
484000
Budowa paleniska
szt.
1
8000
8000
Montaż ławek
szt.
30
1000
30000
Montaż ławo-stołów
szt.
10
1500
15000
Nasadzenia zieleni
szt.
100
100
10000
Budowa parkingów
m2
600
150
90000
Budowa ciągów pieszych
m2
740
90
66600
Oświetlenie zewnętrzne
mb
875
380
332500
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1
59387,5
59387
1 305 087

18) Miasto i Gmina Pelplin
20.2 Budowa przystani kajakowej na rzece Wierzycy w Pelplinie
Rodzaj robót budowlanych:
Montaż pomostów pływających
Przygotowanie terenu pola
Budowa ogrodzenia
Adaptacja budynków gospodarczych na zaplecze sanitarne
Budowa paleniska
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.
szt.
m2
mb
szt.
szt.
kmpl

20.3 Budowa pomostu na rzece Wierzycy w miejscowości Stocki Młyn
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Montaż pomostów pływających
szt.
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl

Ilość
1
1550
120
1
1
1

Ilość
2
1

Cena jedn.
12000
20
200
50000
8000
26600

Cena jedn.
20000
16 500

Wartość (zł)
12000
31000
24000
50000
8000
26600
151 600

Wartość (zł)
40000
16 500
56 500

19) Miasto i Gmina Prabuty
21.1 Budowa centrum turystyki nad jeziorem Dzierzgoń – 2 791 600 (wg zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich)

20) Gmina Pruszcz Gdański
22.1 Budowa stanicy wodnej w Wiślince
Rodzaj robót budowlanych:
Montaż pomostów cumowniczych
Budowa dalb cumowniczo - odbojowych
Budowa trapów zejściowych
Mała architektura
Budowa miejsc postojowych i jezdni
Sieci uzbrojenia terenu
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.
szt.
szt.
szt.
szt.
m2
mb
kmpl
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Ilość
8
8
3
12
1673
450
1

Cena jedn.
62000
35000
18000
2500
150
420
175500

Wartość (zł)
496000
280000
54000
30000
250950
189000
175500
1 475 450
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22.2 Budowa pomostów cumowniczych wraz z zapleczem w miejscowościach Lędowo- Krępiec- Wiślina-Dziewięć Włók
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Cena jedn.
Zakup i montaż pomostów pływających
szt.
4
24000
Toalety suche (TOI -TOI)
szt.
3
12000
Wiata biesiadna
szt.
1
12000
Wykonanie paleniska
szt.
1
5000
Zakup i montaż ławek
szt.
10
1200
Wykonanie ogrodzeń drewnianych
mb
440
200
Przygotowanie terenu
m2
5500
25
Nasadzenia zieleni
szt.
48
150
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1
117415

Wartość (zł)
96000
36000
12000
5000
12000
88000
137500
7200
117415
415 115

21) Gmina Stare Pole
23.1 Budowa przystani cumowniczej nad rzeką Nogat w miejscowości Ząbrowo
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Montaż pomostów pływających
szt.
1
Przygotowanie terenu pola
m2
1200
Wyposażenie pola namiotowego
kmpl
1
Montaż suchych toalet
szt.
2
2342
Budowa drogi dojazdowej
m2
2
Budowa miejsc postojowych
m
92
Nasadzenia zieleni
m2
835
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1

Cena jedn.
62000
60
50000
5000
200
150
35
76575

Wartość (zł)
62000
72000
50000
10000
468400
13800
29225
76575
782 000

22) Gmina Stegna
24.1 Budowa przystani żeglarskiej wraz z rewitalizacją nabrzeża pasażerskiego i budową promenady na rzece Szkarpawa w miejscowości Żuławki
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Cena jedn.
Wartość (zł)
Montaż pomostów cumowniczych
szt.
3
24000
72000
Budynek socjalno - sanitarny
m2
100
1800
180000
Mała architektura
szt.
8
2000
16000
850
120
102000
Nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych
m2
Trapy zejściowe
szt.
1
10000
10000
Sieć elektroenergetyczna NN
mb
200
150
30000
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1
85000
85000
457 390
24.3 Rewitalizacja nabrzeża pasażerskiego oraz budowa pomostu cumowniczego na rzece Szkarpawa w Drewnicy
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Cena jedn.
Montaż pomostów cumowniczych
szt.
2
55000
Mała architektura
szt.
8
2500
Nawierzchnia ciągów pieszych
m2
650
120
Trapy zejściowe
szt.
2
15000
Przyczółki żelbetowe trapów
m3
12
1000
Sieć elektroenergetyczna NN
mb
180
150
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1
88700
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Wartość (zł)
110000
20000
78000
30000
12000
27000
88700
365 700
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24.4 Budowa przystani śródlądowej wraz z zapleczem w miejscowości Rybina
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Budowa dalbowego stanowiska statkowego
kmpl.
Montaż pomostów cumowniczych
szt.
Zaplecze socjalno - sanitarne
m2
Mała architektura
szt.
Budowa miejsc postojowych i jezdni
m2
Zieleń ozdobna
kmpl.
Sieć elektroenergetyczna NN
mb
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl

Ilość
1
6
120
25
1785
1
500
1

24.5 Rewitalizacja przystani rzecznej w Mikoszewie wraz z budową punktu widokowego
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Montaż pomostów cumowniczych
szt.
2
Kontenery socjalno - sanitarne
szt.
1
Wieże widokowe
kmpl.
1
Mała architektura
szt.
12
Budowa miejsc postojowych i jezdni
m2
950
Zieleń ozdobna
kmpl.
1
Sieć elektroenergetyczna NN
mb
500
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1

Cena jedn.
1150000
42000
1800
2000
150
12000
150
226612

Cena jedn.
42000
75000
250000
2000
120
25000
150
191990

Wartość (zł)
1550000
252000
216000
50000
267750
12000
75000
226612
2 649 362

Wartość (zł)
84000
75000
250000
24000
114000
25000
75000
191990
838 990

23) Gmina Subkowy

25.1 Budowa przystani na rzece Wiśle w miejscowości Gorzędziej i infrastruktury towarzyszącej
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Cena jedn.
Montaż pomostów cumowniczych
szt.
1
62000
Suche toalety
szt.
4
4000
Mała architektura
szt.
10
1000
Sieć elektroenergetyczna NN
mb
500
150
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1
48065

Wartość (zł)
62000
16000
10000
75000
48065
211 065

24) Gmina Suchy Dąb
26.1 Aktywizacja wodnego szlaku turystycznego Gdańsk – Wróblewo - Grabiny Zameczek
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Wyposażenie pola namiotowego
szt.
2
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
2

Cena jedn.
135000
15000

Wartość (zł)
270000
30000
300 000

25) Gmina Sztutowo
27.1 Rozbudowa portu żeglugi turystycznej oraz terenów przyportowych w Kątach Rybackich
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Cena jedn.
Budowa nabrzeża oczepowego Ht=2,5 m
mb
75
16000
Montaż pontonów falochronowych
szt.
3
60000
Montaż stanowisk cumowniczych
szt.
11
8000
Budynek socjalno - sanitarny
m2
112
2200
Budowa miejsc postojowych
m2
4830
150
Budowa ciągów pieszych
m2
820
110
Sieci uzbrojenia terenu
mb
1800
420
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Wartość (zł)
1200000
180000
88000
246400
724500
90200
756000

„Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E – 70”
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Roboty czerpalne
Dokumentacja projektowa, nadzory

m3
kmpl

2500
1

35
450000

27.2 Zagospodarowanie terenu przy Wiśle Królewieckiej na cele rekreacyjne – budowa przystani żeglugi turystycznej
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Cena jedn.
Montaż pomostów cumowniczych
szt.
3
32000
Mała architektura
szt.
25
2500
770
150
Budowa miejsc postojowych i jezdni
m2
Budowa ciągów pieszych
m2
980
150
Sieci uzbrojenia terenu
mb
1650
420
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1
140000

87500
450000
3 822 600

Wartość (zł)
96000
62500
115500
147000
693000
140000
1 254 000

26) Miasto Tczew
28.1 Przebudowa bazy wioślarskiej przy ul. Nadbrzeżnej w Tczewie
Rodzaj robót budowlanych:
Montaż pomostów cumowniczych
Hangar łodziowy
Mała architektura
Nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych
Trapy zejściowe
Sieć elektroenergetyczna NN
Sieci wodociągowo - kanalizacyjne
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.
szt.
m2
szt.
m2
szt.
mb
mb
kmpl

Ilość
2
742
8
700
1
900
600
1

Cena jedn.
50000
1450
2500
220
10000
150
400
108632

Wartość (zł)
100000
1075900
20000
154000
10000
135000
240000
108632
1 843 532

27) Miasto i Gmina Tolkmicko
29.1 Zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Montaż pomostów cumowniczych
szt.
Montaż stanowisk cumowniczych
szt.
Budynek socjalno - sanitarny
m2
Mała architektura
szt.
Nawierzchnia ciągów pieszo-jezdnych
m2
Budowa drogi oraz miejsc postojowych
m2
Trapy zejściowe
szt.
Kanalizacja sanitarna (tłoczna)
mb
Sieć elektroenergetyczna NN
mb
Kanalizacja deszczowa
kmpl
Instalacja wodociągowa
kmpl
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl

Ilość
10
10
113
15
2170
2492
1
300
450
1
1
1

Cena jedn.
24000
8000
2200
2500
220
250
10000
450
150
112 500
80 000
284896

Wartość (zł)
240000
80000
248600
37500
477400
623000
10000
135000
67500
112500
80 000
284896
2 396 396

28) RZGW Gdańsk
30.1 Modernizacja rzeki Wisły Królewieckiej dla ruchu turystyczno – towarowego Rybina – Kobyla Kępa
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Cena jedn.
Wykonanie robót czerpalnych
m3
23500
35
Budowa umocnień brzegowych
mb
2450
1000
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1
727500
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Wartość (zł)
822500
2450000
727500
4 000 000
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30.2 Oznakowanie turystyczne na śluzach: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałowo, Gdańska Głowa, Przegalina
Jedn.
Ilość
Cena jedn.
Rodzaj robót budowlanych:
Wykonanie i montaż tablic informacyjnych
szt.
6
10000

Wartość (zł)
60000
60 000

30.3 Pomosty cumowniczo – zejściowe do obsługi ruchu turystycznego na śluzach: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałowo, Gdańska Głowa,
Przegalina
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Cena jedn.
Wartość (zł)
Montaż pomostów pływających
szt.
6
42000
252000
Budowa nabrzeży oczepowych
mb
90
20000
1800000
Budowa nawierzchni ciągów pieszych
m2
3800
150
570000
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1
178000
178000
2 800 000

30.4 Elektryfikacja napędów wind śluz wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałowo, Gdańska Głowa
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Cena jedn.
Wartość (zł)
Montaż napędów elektrycznych
szt.
48
38000
1824000
Roboty rozbiórkowe
m3
120
1800
216000
System sterowania i sygnalizacji
kmpl.
6
130000
780000
Sieć elektroenergetyczna NN
mb
2350
150
352500
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1
257008
257008
3 429 508

30.5 Ciąg komunikacyjny pieszo-jezdny na szlaku turystycznym do śluzy Gdańska Głowa
Rodzaj robót budowlanych
Roboty ziemne (usunięcie humusu, plantowanie gruntu,
przemieszczenie gruntu, formowanie i zagęszczenie nasypów z
gruntu dowożonego, formowanie poboczy)
roboty rozbiórkowe
rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych i wywóz płyt
budowa ciągu pieszo-jezdnego
o nawierzchni z kostki betonowej
budowa miejsc postojowych
z kostki betonowej
Dokumentacja projektowa, nadzory

Jedn.

Ilość

Cena jedn.

Wartość [zł]

m2

2419

38

91922

m2

1240

17

21080

m2

1930

110

212300

m2
kmpl.

145
1

204
45 118

29580
45118
400 000

30.6 Podczyszczenie dna, dalby cumownicze wraz z pomostami zejściowymi przy moście w Drewnicy
Przyjęto zakres określony w „Koncepcji programowo – przestrzennej drogi wodnej rzeki Szkarpawy w obszarze podejścia
do realizowanego mostu drogowego w Drewnicy (aut. Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego „Hydroprojekt” Sp. z o.o.,
Gdańsk, sierpień 2005 r.) – 2 400 000

29) Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS
31.1 Modernizacja przystani jachtowej Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS
Rodzaj robót budowlanych:
Jedn.
Ilość
Montaż pomostów pływających wg systemu Marinetek
kmpl.
1
Dokumentacja projektowa, nadzory
kmpl
1

30) System informacji – tablice informacyjne
Założono kwotę ryczałtową – 150 000 (ok. 50 tablic po 3000 zł za sztukę).
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Cena jedn.
2682852
186000

Wartość (zł)
2 874 000
186 000
3 060 000
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„Pętla Żuławska” – Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Koncepcja programowo – przestrzenna. Prognoza wpływu na środowisko.

PROGNOZA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO
1. WSTĘP
1.1. Podstawa formalna i prawna opracowania prognozy
Podstawę formalno - prawną opracowania prognozy stanowią:
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902),
• Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mających
znaczącego oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r. z późniejszymi
zmianami).
oraz przepisy prawne Unii Europejskiej:
Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów
na środowisko;
• Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących
środowiska.
•

1.2. Cel sporządzenia prognozy i jej zakres merytoryczny
Cel opracowania prognozy oddziaływania na środowisko wynika bezpośrednio z art. 8 ustawy Prawo ochrony środowiska, który stwierdza, że:
„Polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”.
Zgodnie z zapisami ustawowymi rolą prognozy jest sprawdzenie, czy w rozwiązaniach przyjętych w projekcie zabezpieczony został we właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego. Ma ona również wykazać, czy przyjęte w tym
dokumencie rozwiązania mają na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, chronią przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń oraz w jakim stopniu warunki realizacji rozwiązań
mogą oddziaływać na środowisko.
Art. 41 ustawy Prawo ochrony środowiska nakłada na organ opracowujący projekt dokumentu obowiązek sporządzenia prognozy, która powinna spełniać następujące warunki:
1) zawierać informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi
dokumentami,
2) określać, analizować i oceniać istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
3) określać, analizować i oceniać stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
4) określać, analizować i oceniać istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych,
5) określać, analizować i oceniać cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym albo krajowym,
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
6) określać, analizować i oceniać przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko oraz zabytki, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe
i chwilowe,
7) przedstawiać rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
8) przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie, wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru, w tym także wskazania napotkanych
trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,
9) zawierać informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
10) zawierać informacje o przewidywanych metodach analizy realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz
częstotliwości jej przeprowadzania,
11) zawierać informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
12) zawierać streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.
1.3. Powiązanie projektu „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70” z innymi dokumentami
Niniejszy projekt jest ściśle powiązany i zgodny z celami i priorytetami zawartymi w dokumentach strategicznych Wo152
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jewództw Pomorskiego i Warmińsko – Mazurskiego oraz narodowej strategii rozwoju turystyki na lata 2007 – 2013.
•
•
•
•
•
•

A)
•
•
•
B)
•
•
•
C)
•
D)
•
E)
•
•
F)
G)
H)
•
•
I)
•
•
•
•
•
•

Nadrzędnymi dokumentami powstałymi w ścisłej relacji z projektem są:
Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004 – 2013,
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020,
Strategia Rozwoju Turystki w Województwie Warmińsko – Mazurskim,
Ministerstwo Gospodarki – Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2007 – 2013
Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego.
1.4. Cele strategiczne i kierunki działań
Do głównych celów rozwoju dróg wodnych, a w szczególności „Pętli Żuławskiej” należą:
Wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionów wykorzystując turystyczny rozwój dróg wodnych Delty Wisły
i Zalewu Wiślanego poprzez:
budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej w zakresie budownictwa wodnego na szlakach wodnych,
zwiększenie ruchu turystycznego poprzez stworzenie systemu informacji turystyki wodnej,
rozwój wyspecjalizowanych form turystyki i rekreacji, wykorzystujących walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.
Rozwój gospodarki wykorzystującej specyficzne zasoby regionalne poprzez:
kreowanie i wspieranie rozwoju marek regionalnych,
ochronę dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego,
budowę i modernizację infrastruktury turystycznej i uzdrowiskowej, podnoszenie jakości usług turystycznych, poszerzanie partnerstwa i współpracy w turystyce oraz rozwój zintegrowanego systemu promocji i informacji turystycznej.
Wzrost zatrudnienia i mobilności zawodowej poprzez:
aktywne formy wspomagania wzrostu zatrudnienia, a zwłaszcza na obszarach dotkniętych wysokim bezrobociem.
Efektywny i bezpieczny system transportowy poprzez:
wspieranie żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej oraz modernizację małych portów.
Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych poprzez:
modernizację szlaków wodnych i rozbudowę już istniejących,
stałą dbałość o tor wodny.
Skorelowanie sieci komunikacyjnej z obecnymi i przewidywanymi potrzebami rozwoju turystyki, w oparciu o
istniejące drogi lokalne, sieć kolejową, autobusową i telekomunikacyjną,
Rozwój agroturystyki i rekreacji z wykorzystaniem walorów środowiskowych, krajobrazowych i kulturowych,
Kształtowanie środowiska w kontekście rozwoju przestrzeni turystycznej poprzez:
rozwój turystyki na obszarach chronionych i obszarach o dużej wartości przyrodniczej,
wsparcie dla inicjatyw lokalnych i regionalnych zorientowanych na rozwój turystyki.
Poprawa żeglowności i bezpieczeństwa szlaków wodnych poprzez:
oznakowanie szlaków wodnych,
udrożnienie dróg wodnych,
poprawę czystości dróg wodnych i ich bezpośredniego otoczenia,
uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni przywodnej,
rozwijanie sieci szlaków wodnych, modernizacja torów,
wdrożenie systemu ratownictwa i bezpieczeństwa na szlakach wodnych.

2. ANALIZY I OCENY
Rozdział ten zawiera analizy i oceny wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze i kulturowe. Analizy dotyczą przewidywanych skutków znaczących oddziaływań na środowisko celów zawartych w strategii rozwoju dróg wodnych.
2.1. Lokalizacja projektu i charakterystyka obszaru
Pętlę Żuławską tworzy Delta Wisły (odcinek Dolnej Wisły od ujścia Wierzycy wraz z następującymi głównymi ciekami
wodnymi: Martwa Wisła, Wisła Śmiała, Motława, Nogat, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Tuga – Wielka Święta), Liwa, Wierzyca, Nowa Pasłęka, Elbląg i Zalew Wiślany. Obszar ten obejmuje tereny dwóch województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w rejonie 25 gmin i 10 powiatów, a łączna długość dróg wodnych wynosi 409,9 km.
Projekt „Pętla Żuławska – Międzynarodowa Droga Wodna E-70” określa koncepcja programowo – przestrzenna obejmująca 66 zadań zgłoszonych przez 36 partnerów – miasta i gminy województw pomorskiego i warmińsko – mazurskiego
(szczegółowe zadania opisane w tabeli nr 1).
Szerokość Doliny Dolnej Wisły wynosi od 5 do 8 km, a jej zbocza, o stosunkowo silnym nachyleniu, osiągają wysokość
względną 50 – 60 metrów. Dno Doliny wyściełają aluwia i utwory mułowo-torfowe, znajdujące swą kontynuację na obsza153
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rze delty Żuław Wiślanych, których umowna granica z doliną Wisły znajduje się w rejonie rozwidlenia Wisły i Nogatu. Środowisko przyrodnicze Doliny Dolnej Wisły jest generalnie silnie przekształcone antropogenicznie w wyniku intensywnych
działań melioracyjnych oraz przeciwpowodziowych i ma fizjonomię krajobrazu przyrodniczo-kulturowego. Mimo to Dolina uznawana jest za ważny, krajowy korytarz ekologiczny, o istotnym znaczeniu dla zachowania przestrzennej struktury
ekologicznej i funkcjonalnej środowiska.
Żuławy to specyficzny, liczący około 200 tys. ha obszar zlokalizowany w delcie Wisły. Historycznie dzieli się go na Żuławy Gdańskie, położone na zachód od Wisły, zajmujący powierzchnię około 39 tys. ha, Żuławy Wielkie – 83 tys. ha (delta
Wisły i Nogatu) oraz Żuławy Elbląskie – 48 tys. ha, położone na wschód od Nogatu. Ponadto do Żuław zalicza się około 25
tys. ha terenów określanych jako Niziny Nadwiślańskie, w skład których wchodzą: Nizina Kwidzyńska, Nizina Walichnowska
i Nizina Opaleńska oraz Niziny Nadzalewowe – 5 tys. ha, obejmujące swym zasięgiem Wybrzeże Staropruskie i Nizinę Tolkmicką. Żuławy od innych regionów kraju różnią się przede wszystkim wyniesieniem względem morza (część terenów depresyjnych) oraz rzeźbą powierzchni. Odrębnością charakteryzuje się też klimat lokalny. W porównaniu do innych części Polski
występują tu wyższe opady i większa wilgotność powietrza. Krótsze natomiast jest zaleganie pokrywy śnieżnej, mniejsze
wahania skrajnych temperatur oraz rzadziej występują przymrozki. Szczególną odrębność tego regionu stanowią jego
rozwiązania techniczne. Chodzi o skomplikowany system odwadniająco - nawadniający, złożony z przepompowni, sieci
kanałów i rowów melioracyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych, które chronią przed zalaniem tereny zurbanizowane
i grunty rolne.
Szczególną uwagę zwraca rzadko spotykane ukształtowanie tego obszaru, zadziwia on tu swoją zmiennością. Depresyjne tereny Żuław Wiślanych i rozległe równiny urozmaicone łagodnymi wzniesieniami sąsiadują z krajobrazem Wysoczyzny Elbląskiej. Wysoczyzna w licznych miejscach zaskakuje swoim typowo górskim charakterem. Na prezentowanym obszarze znajduje się szereg charakterystycznych lub niezwykłych obiektów związanych z przyrodą. Można do nich zaliczyć
urocze krajobrazy żuławskie, potoki o charakterze górskim, zamierające jezioro Druzno, wielki obszar Zalewu Wiślanego,
liczne rzeki i kanały żeglowne. Bogactwo tutejszej przyrody stało się podstawą do wpisania znacznej części tego obszaru
do programu NATURA 2000.
Istotną częścią tego regionu są malownicze tereny Mierzei Wiślanej oraz Doliny Kwidzyńskiej.
Mierzeja Wiślana sięga od Sopotu po Półwysep Sambia w Obwodzie Kaliningradzkim w Rosji. Jej długość wynosi ok.
115 km, z czego w Polsce i zarazem w woj. pomorskim, znajduje się odcinek o długości ok. 75 km. Szerokość Mierzei
Wiślanej wynosi od kilkudziesięciu metrów w rejonie Sopotu i Jelitkowa do około 2 km w rejonie Sztutowa. Jej ciągłość
przerywają ujścia Wisły: naturalne - czyli ujście Wisły Martwej i Wisły Śmiałej oraz sztuczne - Przekop Wisły. Mierzeja w części
wschodniej stanowi północne obramowanie Zalewu Wiślanego. Mierzeję tworzą zespoły wydm nadmorskich o wysokości
wzrastającej generalnie w kierunku wschodnim, od 2-3 m n.p.m. w Jelitkowie, do ponad 30 m n.p.m. w części wschodniej.
Mierzeja Wiślana jest unikalną, w skali krajowej, strukturą geomorfologiczną. Wydmy są ustabilizowane przez porastające
je lasy. Plaże występują wyłącznie od strony otwartego morza.
W rejonach jednostek osadniczych, zwłaszcza w Gdańsku, środowisko Mierzei jest silnie przekształcone.
Położenie Mierzei wpływa na bardzo dużą jej ekspozycyjność krajobrazową, zarówno od strony lądu, z południa, jak
i z morza, od południa z Zalewu Wiślanego i od północy z otwartego morza. Ochronie przyrody i krajobrazu Mierzei Wiślanej służą cztery rezerwaty przyrody (w tym trzy ornitologiczne), Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” i Obszar Chronionego Krajobrazu Wyspy Sobieszewskiej.
Podstawowe wartości przyrodniczo-turystyczne regionu to: nadmorskie piaszczyste plaże i ich leśne zaplecze, specyficzny klimat o właściwościach balneologicznych, sąsiedztwo odmiennych akwenów morskich i atrakcyjne krajobrazy.
Dolina Kwidzyńska jest terenem bardzo bogatym pod względem różnorodności występowania roślinności, a są to
m.in. rzadkie gatunki roślin leśno – stepowych tj. groszek wielkoprzylistkowy, aster gawędka, czosnek skalny, jarząb brekinia, pluskwica europejska, pajecznica gałęzista, sasanka łąkowa, skrzyp olbrzymi, pływająca paproć salwinia. Dolina Kwidzyńska zlokalizowana jest w obszarze chronionego Krajobrazu Doliny Kwidzyńskiej o pow. 1597 ha. Jest to część tzw.
Żuław Kwidzyńskich w dolinie Dolnej Wisły. Dolina Wisły ma rozbudowaną sieć hydrologiczną. Cechą charakterystyczną
jest silnie zróżnicowana roślinność terenów podmokłych.
„Pętla Żuławska” jest końcowym odcinkiem Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 – szlaku o międzynarodowym znaczeniu europejskim – prowadzącym od śluzy Hohensaaten w górę Odry, a dalej Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim i Brdą
do Wisły, następnie 114 km Wisłą w dół, Nogatem, Zalewem Wiślanym do Kaliningradu.
Drogi wodne są administrowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Urząd Morski w Gdyni.
W kompetencjach Urzędu Morskiego w Gdyni jest zawiadywanie Zalewem Wiślanym, rzeką Elbląg, portem Krynica Morska,
Kąty Rybackie, Tolkmicko, Frombork, Nowa Pasłęka. Pozostałe obszary są we władaniu RZGW w Gdańsku.
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Tab. nr 1 Wykaz i zakres zadań.

Nr zadania:

Nazwa zadania:

1.1
(1)

Budowa przystani żeglarskiej w
Braniewie

2.1
(2)

Budowa przystani jachtowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowej Pasłęce

3.1
(3)

Budowa stanicy wodnej nad
Martwą Wisłą w miejscowości
Błotnik
Budowa szlaku pieszo – rowerowego Błotnik – Cedry Małe
– Cedry Wielkie łączącego
stanicę wodną ze Szlakiem
Mennonitów

3.2
(4)

4.1
(5)
4.2
(6)

5.1
(7)

6.1
(8)

6.2
(9)
6.3
(10)

Charakterystyka zadania
Miasto Braniewo
Budowa pomostu cumowniczego dla jednostek turystycznych (jachty motorowe, żaglowe, motorówki, kajaki),
zaplecza sanitarnego, pola namiotowego, miejsc postojowych dla samochodów osobowych
Gmina Braniewo
Budowa mostu zwodzonego w porcie Nowa Pasłęka, reaktywacja przęsła podnoszonego mostu zwodzonego w
miejscowości Nowa Pasłęka, miejscowe poszerzenie kanału portowego, budowa pływającego pomostu cumowniczego dla jednostek turystycznych (jachty motorowe, żaglowe, motorówki), zaplecza sanitarnego, drogi dojazdowej
do przystani miejsc postojowych dla samochodów osobowych
Gmina Cedry Wielkie
Budowa pomostów cumowniczych w oparciu o dawne stanowisko cumownicze składowiska popiołów EC Gdańsk,
budowa stanowiska dla statku pasażerskiego (tramwaju wodnego), budowa zaplecza sanitarnego i technicznego
obsługi jachtingu, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych
Budowa ciągu pieszo – rowerowego o szer. 3 m, dł. ok. 3 km, nawierzchnia bitumiczna w kolorze czerwonym
i szarym

Miasto Elbląg
Modernizacja infrastruktury
Modernizacja i rozbudowa budynku pawilonu A, modernizacja pawilonu B, modernizacja i rozbudowa portierni,
portu żeglarskiego HOW „Bryza” budowa 4 domków typu Bungalow, wykonanie instalacji oświetleniowej terenu, wykonanie bramy wjazdowej,
w Elblągu
wykonanie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i włączeniem do sieci miejskiej, wykonanie instalacji wody dla
stanowisk jachtowych wykonanie zbiornika 1000 l na olej napędowy i benzynę dla zaopatrzenia jachtów
Modernizacja infrastruktury
Program inwestycji obejmuje dostosowanie Basenu Jachtowego do obsługi jednostek pływających o zanurzeniu do
portu żeglarskiego Jachtklub 2,5m. Jachty cumujące w basenie będą miały zapewniony, oprócz bezpiecznych warunków cumowania osiągniętych
„Elbląg” w Elblągu
poprzez przebudowę konstrukcji nabrzeża, dostęp do energii elektrycznej i wody pitnej. Odbiór ścieków z jednostek
pływających odbywać się będzie w wyznaczonym na nabrzeżu miejscu, poprzez mobilne, ręczne urządzenie odbierające i przewożące ścieki do zbiornika (przepompowni) zlokalizowane w głębi portu. Bezpieczny ruch pieszych po
zmroku, w rejonie nabrzeża i na pomoście cumowniczym pływającym, zapewni projektowane oświetlenie.
Przewiduje się możliwość wyciągania jednostek pływających na ląd. Ze względu na poprawienie bezpieczeństwa
powodziowego na terenie jachtklubu, inwestycja przewiduje podniesienie korony obwałowania za nabrzeżem do
rzędnej + 1,85 m n.p.m. Całość inwestycji można podzielić na trzy zasadnicze części:
· przebudowę konstrukcji nabrzeża w basenie jachtowym,
· przebudowę zaplecza nabrzeża,
· montaż wyposażenia zapewniającego.
Ponadto wykonane zostaną:
· modernizacja i rozbudowa budynku klubowego,
· modernizacja hangaru,
· elementy zagospodarowania terenu: oświetlenie terenu, wykonanie bramy wjazdowej, wykonanie latarni wejściowych do portu, monitoring terenu.
Miasto i Gmina Frombork
Modernizacja portu żeglarskie- Rozbudowa głowicy istniejącego mola, budowa stanowiska dla statków białej floty dł. 80 m, budowa slipu do
go we Fromborku
wyciągania jednostek pływających , montaż pływających pomostów cumowniczych wyposażonych w odnogi na
pływakach, wykonanie robót czerpalnych, obiekt biurowo – socjalny pow. zabudowy ok. 300 m2, budynek warsztatowy z częścią socjalną pow. zabudowy 120 m2, wiata dla postoju jednostek pływających o pow. zabudowy 600 m2
Miasto i Gmina Gniew
Wiślana przystań żeglugi
Program inwestycji obejmuje budowę przystani dalbowej dostosowanej do obsługi jednostek pływających
turystycznej oraz promenada w poruszających się po Wiśle. Jednostki cumujące przy nowoprojektowanej przystani, oprócz bezpiecznych warunków
Gniewie
cumowania, będą miały zapewniony dostęp do energii. Bezpieczny ruch pieszych po zmroku, w rejonie przystani i na pomostach cumowniczych pływających, zapewni projektowane oświetlenie. Przewiduje się możliwość
wyciągania pomostów pływających na ląd w okresie zimowym (zjawiska lodowe, możliwość zniszczenia pomostów
przez napierający lód). Przewiduje się budowę promenady wzdłuż ul. Promowej z oświetleniem i małą architekturą,
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, sezonowych obiektów zaplecza sanitarnego
Marina łodzi turystycznych
Zakłada się oczyszczenie i wybagrowanie starego koryta rzeki Wierzycy, tak aby umożliwić zawijanie jednostek
i sportowych przy Wzgórzu
turystycznych i rekreacyjnych, montaż stanowisk postojowych (pomosty pływające, odnogi cumownicze, trapy
Zamkowym w Gniewie
dojściowe).
Wiślana przystań żeglugi
Budowa sezonowego pomostu cumowniczego dla jednostek turystycznych (jachty motorowe, żaglowe, motorówki,
turystycznej w Widlicach
kajaki), pola namiotowego, miejsc postojowych dla samochodów osobowych
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6.4
(11)
7.1
(12)
7.2
(13)

7.3
(14)

7.4
(15)
8.1
(16)

Przystań kajakowa nad rzeką
Wierzycą w Gniewie

Budowa pomostu cumowniczego dla kajaków, pola namiotowego, wiat biwakowych, ławostołów, ogrodzenia
terenu, sanitariatów
Miasto Gdańsk
Budowa ścieżki rowerowej
Przewiduje się budowę ciągu rowerowego o szer. 3m, nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym, zlokalizowawzdłuż ul. Świbnieńskiej
nego wzdłuż wału przeciwpowodziowego.
Budowa przystani żeglarskiej Teren zlokalizowany jest na lewym brzegu Przekopu Wisły. Istniejący basen portowy umożliwia obsługę jednostek
w Świbnie
rybackich pracujących w obrębie Zatoki Gdańskiej oraz Morza Bałtyckiego. Włączenie basenu portowego do sieci
obiektów obsługujących turystykę wodną jest bardzo wskazane. Propozycja lokalizacyjna daje możliwości znacznej
rozbudowy istniejącej infrastruktury technicznej w rejonie istniejącego basenu portowego. Istniejący basen portowy
wymaga gruntownej modernizacji – konieczne będzie dostosowanie nabrzeży do cumowania jednostek sportowo
– rekreacyjnych.
Port może stanowić bazę nawet dla jachtów pełnomorskich oraz tramwajów wodnych.
Proponowana forma i zakres zabudowy obiektami hydrotechnicznymi:
– przystań tramwaju wodnego linii nr1 i nr 2,
– modernizacja istniejących nabrzeży,
– zabudowa strefy brzegowej pływającymi pomostami cumowniczymi,
– lokalizacja slipu – pochylni dla wodowania jednostek
– lokalizacja wyciągu pionowego małych jednostek
Budowa przystani żeglarskiej w Teren zlokalizowany jest na prawym brzegu Martwej Wisły w km 9 + 750 ÷ 9 + 850, w sąsiedztwie posesji p. K. WąSobieszewie
sowskiego i hotelu Renusz w Sobieszewie. Proponowany teren przylega do prawego brzegu Martwej Wisły i posiada
betonowe nabrzeże pionowe i schodkowe.
Proponowana lokalizacja winna być wykorzystana pod warunkiem zmodernizowania istniejącego nabrzeża oraz stanowisk cumowniczo – odbojowych pomostów pływających.
Proponowana forma i zakres zabudowy obiektami hydrotechnicznymi :
− przystań tramwaju wodnego,
− modernizacja istniejących nabrzeży,
− zabudowa strefy brzegowej pływającymi pomostami cumowniczymi.
Budowa mostu zwodzonego Zakłada się budowę mostu podnoszonego umożliwiającego śluzowanie jachtów żaglowych bez konieczności składanad śluzą w Przegalinie
nia masztu.
Miasto Krynica Morska
Modernizacja portu jachtowego Wyposażenie portu w infrastrukturę będzie odpowiadać obowiązującym w tym zakresie przepisom EU.
w Krynicy Morskiej
Podczas realizacji projektu powstaną następujące produkty:
- zaplecze hotelowe dla żeglarzy
- punkty sanitarne (toalety, prysznice, suszarnia i pralnia, pokój socjalny wyposażony w sprzęt kuchenny)
- oświetlenie i ogrodzenie terenu
- stanowiska cumownicze ilość ok.100 (rufa lub dziób do kei)
- doprowadzenie wody i energii do stanowisk cumowniczych
- warsztat podręczny ogólnodostępny
- parking dla samochodów
- punkt sprzedaży paliw płynnych
- stanowisko do wodowania jachtów
- stanowiska do naprawy i mycia silników
- slip do wodowania łódek
- tawerna jachtowa
- ośrodek informacji turystycznej
- pomieszczenia z przeznaczeniem dla służb celnych, służb granicznych, służb ratownictwa morskiego itp.
- tereny zielone
- droga dojazdowa
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9.1
(17)

9.2
(18)

10.1
(19)
10.2
(20)

11.1
(21)

Gmina Kwidzyn
Program inwestycji obejmuje budowę przystani dalbowej dostosowanej do obsługi jednostek pływających poruszających się po Wiśle. Jednostki cumujące przy nowoprojektowanej przystani, oprócz bezpiecznych warunków cumowania, będą miały zapewniony dostęp do energii elektrycznej i wody pitnej. Bezpieczny ruch pieszych po zmroku,
w rejonie przystani i na pomostach cumowniczych pływających, zapewni projektowane oświetlenie. Przewiduje się
możliwość wyciągania pomostów pływających na ląd w okresie zimowym (zjawiska lodowe, możliwość zniszczenia
pomostów przez napierający lód).
Budowa przystani dalbowej polegać będzie na pogrążeniu w dnie dwunastu rur (dalb) stalowych o średnicy
1016/12,5mm. Następnie rury wyposażone będą w urządzenia cumownicze, odbojnice i drabinki wyjściowe
ratunkowe. Za dalbami zaprojektowano dwa pomosty pływające dodatkowo zabezpieczone palami mocującymi
od strony lądu. Pomosty pływające połączone są z lądem trapami. Trapy wsparte są od strony wody na pomostach
pływających, zaś na lądzie zamocowane są do dojść betonowych. Dojścia do trapów zaprojektowano w formie bloków żelbetowych posadowionych w skarpie. Przy jednym z dojść zaplanowano parking dla samochodów. Istniejąca
droga z płyt żelbetowych prefabrykowanych zostanie wyremontowana i wykorzystana jako dojazd do przystani.
Z powodu dużego nachylenia skarpy podwodnej zaprojektowano betonowe umocnienie skarpy podwodnej.
Całość inwestycji można podzielić na cztery zasadnicze części:
• wykonanie konstrukcji przystani dalbowej,
• budowa infrastruktury komunikacyjnej na zapleczu przystani,
• umocnienie skarpy podwodnej
• montaż wyposażenia zapewniającego odpowiednią obsługę jednostek pływających.
Remont istniejącej nawierzchni brukowej. Wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej do promu z parkingiem i
drogi na skarpie dla obsługi przystani jachtowej oraz remont istniejących lub budowa nowych schodów terenowych.
Wykonanie umocnień skarpy. Na pomostach pływających zaprojektowano budynek sanitariatów dla
przystani jachtowej. Elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, oświetlenie terenu. Pomosty pływające
firmy Marinetek:
W basenie portowym zamontowanych zostanie:
• 30 pontonów cumowniczych szer. 2.4 m – SYSTEM 240
• 2 trapy wejściowe (1.2 x 6 m i 1,2 x 8 m)
• 2 pontony pod budowę budynku
Budynek sanitariatów ustawiony na pontonach pływających, zaprojektowany w stalowej konstrukcji szkieletowej,
wykończenie elewacji - okładzina z blachy elewacyjnej
Ścieżka rowerowo – piesza
Przewiduje się budowę ścieżki o długości ok. 12 km od Korzeniewa do przeprawy promowej Janowo – Gniew.
na terenie wiejskiej Gminy
Przebieg projektowanej ścieżki wykorzystywać będzie z pewnych fragmentach dawny wał przeciwpowodziowy, na
Kwidzyn
większości jednak łączyć będzie sąsiadujące miejscowości, tak aby najdogodniej obsługiwać ruch lokalny. Ścieżka
pieszo – rowerowa o szerokości 3,0 m o nawierzchni bitumicznej w kolorze czerwonym i szarym.
Miasto Kwidzyn
Drezyna na terenie miasta
Zakup i przystosowanie drezyny o napędzie ręcznym do jazdy na trasie nieczynnej linii kolejowej Kwidzyn – GraKwidzyna
bówko (wschodni przyczółek nieistniejącego mostu kolejowego przez Wisłę)
Ścieżka rowerowo – piesza na Na terenie miasta Kwidzyn planuje się budowę ścieżki rowerowo – pieszej będącej kontynuacją istniejącej ścieżki
terenie miasta Kwidzyna
Mareza – Korzeniewo na terenie gminy Kwidzyn. Przebieg projektowanej ścieżki wykorzystywać będzie szlak byłej
kolejki wąskotorowej. Ścieżka wyposażona w oświetlenie, a także system wizualizacji przy użyciu diod LED umieszczonych w nawierzchni ścieżki.
Powiat Kwidzyński
Szlak kajakowy rzeki Liwy w
W ramach realizacji projektu zostanie przygotowana profesjonalna trasa spływu kajakowego wraz z oznakowaniem,
powiecie kwidzyńskim
możliwością odpoczynku, jak również z możliwością skorzystania z bazy noclegowej. Dla osiągnięcia zamierzonego
celu należy wybudować infrastrukturę turystyczną w następujących lokalizacjach:
1. Prabuty – Start – Rypińska
2. Jezioro Dzierzgoń
3. Ujście Liwieniec
4. Nowy Młyn
5. Wola Sosenka
6. Młyn Szadowo
7. Brokowo Bystrza
8. Tereny rekreacyjne Liwa
9. Stary Wiadukt
10. Białki
11. Balaton
12. Przystań Tralewo
Budowa portu jachtowego w
Korzeniewie
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11.A
(22)

12.1
(23)

13.1
(24)
13.2
(25)
14.1
(26)

14.2
(27)

14.3
(28)

14.4
(29)
15.1
(30)
15.2
(31)

Powiat Sztumski
Budowa przystani żeglarskiej w Przedmiotem projektu jest wybudowanie stanicy wodnej na planie koła o średnicy wewnętrznej w świetle
Białej Górze
pomostów 24 m. Wewnątrz stanicy zostanie posadowiony sezonowy pawilon widokowy wraz z wieżą widokową
(w konstrukcji murowanej z cegły klinkierowej, schody stalowe lub żelbetowe). Planowana jest również przebudowa
nawierzchni jezdni, wykonanie chodników z płytek chodnikowych, utwardzenie placu z kostki granitowej i żwirku
płukanego, a także parking dla 35 pojazdów.
Gmina Lichnowy
Budowa punktu widokowego Przedmiotem projektu jest budowa punktu widokowego na wale wiślanym - przeciwpowodziowym od strony Lisena wale wiślanym w miejsco- wa Malborskiego przy drodze powiatowej nr 2340G relacji Tczew- Nowy Staw- Nowy Dwór. Zostanie wybudowany
wości Lisewo Malborskie
parking na 10 miejsc postojowych. Plac widokowy zostanie wykonany na nadsypie istniejącej korony wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły z barierami drogowymi usytuowanymi przy stopie wału zabezpieczającymi skarpę wału
przed wjazdem samochodów. Na terenie punktu widokowego znajdzie się tablica informacyjna na ceglanej podstawie, na której znajdą się zdjęcia wielkoformatowe panoramy, mostu, plany powiatu malborskiego i tczewskiego. Na
ceglanych podstawach znajdą się herby powiatów malborskiego, tczewskiego oraz gminy Lichnowy.
Gmina Malbork
Budowa pomostów wraz z
Projekt zakłada rozbudowę pola namiotowego i gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Kamionka, oferuinfrastrukturą towarzysząca w jącego m. in. przejażdżki konne po nieznanych zakątkach Żuław Wiślanych. Planuje się wybudowanie pomostów dla
miejscowości Kamionka
cumowania statków turystycznych, jachtów, itp. wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. drogi dojazdowe)
Budowa pomostów wraz z
Projekt zakłada rozbudowę pola namiotowego w miejscowości Kraśniewo. Planuje się wybudowanie pomostów dla
infrastrukturą towarzysząca w cumowania statków turystycznych, jachtów, itp. wraz z infrastrukturą towarzyszącą (m.in. drogi dojazdowe)
miejscowości Kraśniewo
Miasto Malbork
Budowa śródlądowego portu Budowa portu jachtowego „Plaża Wojskowa” obejmuje:
jachtowego na przystani „Plaża - pomosty pływające do cumowania 40-100 jednostek pływających
Wojskowa”
- budynek obejmujący część klubową, sanitarną i techniczną,
- teren rekreacyjny
- pochylnię do wodowania małych jednostek,
- nabrzeże techniczne z instalacja do zdania ścieków i rampą do wodowania jachtów
- pływającą stację paliwową
- teren utwardzony przy bud. technicznym
- teren utwardzony/parking
- stanowisko odbioru śmieci segregowanych
- przebudowę infrastruktury technicznej
- remont nawierzchni dróg dojazdowych
Budowa małej przystani jachto- Budowa przystani „Park Północny” obejmuje:
wej „Park Północny” w oparciu - pomosty pływające do cumowania 10-25 jednostek pływających
o zaplecze Ośrodka Sportu i
- budynek obejmujący bosmanat i sanitariaty
Rekreacji w Malborku
- pochylnię do wodowania małych jednostek,
- teren rekreacyjny
- stanowisko odbioru śmieci segregowanych
- budowę infrastruktury technicznej
- przebudowę istn. drogi dojazdowej
Budowa przystani pasażerskiej Budowa przystani pasażerskiej na lewym brzegu rzeki Nogat obejmuje:
na lewym brzegu rzeki Nogat - pomosty pływające do cumowania statków pasażerskich
- pomost pływający dla kajakarzy
- budynek obejmujący kasy, sanitariaty , punkt informacji turystycznej i pom. biurowe
- restaurację z tarasem widokowym i częścią handlową (poza zakresem finansowym)
Zagospodarowanie bulwarów Zagospodarowanie bulwarów wzdłuż rzeki Nogat - budowa ścieżki rowerowej - obejmuje budowę 10,156 km ścieżki
wzdłuż rzeki Nogat – budowa rowerowej o szer. 2,5-4,0m
ścieżki rowerowej
Gmina Miłoradz
Budowa przystani cumowniczej Budowa sezonowego pomostu cumowniczego dla jednostek turystycznych (jachty motorowe, żaglowe, motorówki,
w miejscowości Mątowy Wielkie kajaki), pola namiotowego, miejsc postojowych dla samochodów osobowych
Budowa przystani cumowniczej Budowa sezonowego pomostu cumowniczego dla jednostek turystycznych (jachty motorowe, żaglowe, motorówki,
w miejscowości Pogorzała Wieś kajaki), pola namiotowego, miejsc postojowych dla samochodów osobowych
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Powiat Nowodworski
Reaktywacja drogi wodnej rzeki Przewiduje się przystosowanie rzeki Tugi do parametrów drogi wodnej I klasy. W tym celu należy zapewnić
Tugi od Nowego Dworu Gdań- odpowiednie parametry prześwitów mostów, lub też zastosować podnoszenie przęseł mostów. W ramach zadania
skiego do ujścia do Szkarpawy przewiduje się:
- reaktywację mostu zwodzonego pomiędzy miejscowościami Tujsk i Stobiec (remont i uzupełnienia istniejących
konstrukcji stalowych i żelbetowych, montaż napędów – wciągarek linowych, budowę prowadnic przejścia
żeglugowego, budowę przyłącza energetycznego, systemu sterowania i sygnalizacji, a także montaż oznakowania
nawigacyjnego)
- przystosowanie istniejącego mostu stałego w miejscowości Żelichowo z przęsłem typu Baileya (rozmontowanie
części przęsła, montaż konstrukcji wsporczej wraz z siłownikami hydraulicznymi umożliwiającymi zwiększenie istniejącego prześwitu mostu o 3,0 m, , budowę prowadnic przejścia żeglugowego, budowę przyłącza energetycznego,
systemu sterowania i sygnalizacji, a także montaż oznakowania nawigacyjnego)
- reaktywację mostu zwodzonego w Nowym Dworze Gdańskim (remont i uzupełnienia istniejących konstrukcji
stalowych i żelbetowych, montaż napędów zębatkowych, budowę prowadnic przejścia żeglugowego, budowę
przyłącza energetycznego, systemu sterowania i sygnalizacji, a także montaż oznakowania nawigacyjnego).
Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
Budowa centrum rekreacyjnego Nad brzegiem rzeki zostaną wybudowane:
w Osłonce
- drewniany pomost wędkarski w kształcie litery „L”.
- pomost przeznaczony dla kąpiących się
Zakłada się zagospodarowanie przedmiotowego terenu pod centrum rekreacyjne.
Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego budynku oraz budowę nowego obiektu, który pełniłby funkcję Punktu
Informacji Turystycznej.
Na terenie centrum rekreacyjnego zaprojektowano wiatę biesiadną, boisko do plażowej piłki siatkowej oraz pole
namiotowe.
Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w oświetlenie terenowe. Na jego obszarze przewiduje się wykonanie
w niewielkiej ilości niezbędnych chodników oraz dróg wewnętrznych. Pozostała powierzchnia działki będzie obsiana
trawą.
Nad brzegiem rzeki , pomiędzy projektowanymi pomostami powstanie zatoka zagospodarowana jako piaszczysta
plaża kąpieliska. Do pomostu wędkarskiego oraz do kąpieliska dostęp zostanie zapewniony z korony wału drewnianego schodami terenowymi.
Budowa centrum rekreacyjnego Projekt obejmuje zagospodarowanie istniejącej zatoczki przed zakrętem rzeki na przystań. Przystań składać się
w Nowym Dworze Gdańskim będzie z pomostów drewnianych umożliwiających cumowanie sprzętu pływającego. Projekt zakłada budowę kładki
dla pieszych, łączącej oba brzegi rzeki. Przedmiotem inwestycji jest budowa kompleksu rekreacyjnego w centrum
miasta. Projekt zakłada rozbiórkę istniejącej wiaty stalowej, a w jej miejscu budowę pawilonu magazynowo – socjalnego. W ramach projektu przewiduje się budowę amfiteatru z miejscami siedzącymi dla 600 osób.
Na terenie centrum projektuje się nowe ciągi piesze, wewnętrzną drogę oraz miejsca parkingowe. Projektuje się
następujące przyłącza:
- kanalizacji deszczowej,
- wody zimnej,
- instalacja co. oraz cwu wewnątrz budynku z indywidualnej kotłowni,
- instalacja kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem ścieków,
- przyłącze oraz instalacja energii elektrycznej,
- instalacja oświetlenia terenowego.
Budowa centrum rekreacyjnego Nad brzegiem rzeki zostaną wybudowane dwa pomosty. Jeden dla sprzętu pływającego, a drugi dla kąpieliska.
w Wiercinach
Inwestycja przewiduje zagospodarowanie przedmiotowego terenu na centrum rekreacyjno sportowe. Na terenie
centrum zaprojektowano pole namiotowe, plażę, boisko do plażowej siatki, wiatę biesiadną, plac zabaw dla dzieci.
Teren zostanie ogrodzony i wyposażony w oświetlenie terenowe. Na jego obszarze przewiduje się wykonanie
parkingu oraz niezbędnych chodników.
Obiekty kubaturowe to dwie wiaty: jedna na sprzęt pływający, druga służąca jako wiata biesiadna. Ponadto projektuje
się ustawienie ośmiu kontenerów pełniących różne funkcje pomocnicze do obsługi ośrodka.
Dla korzystających z pola namiotowego projektuje się punkty poboru wody pitnej oraz punkty poboru energii.
Projektuje się następujące przyłącza:
- przyłącze oraz instalacja wody zimnej,
- wewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem ścieków,
- przyłącze oraz instalacja energii elektrycznej,
- instalacja oświetlenia terenowego.
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Rewitalizacja szlaku wodnego rzeki Świętej i Małej
Świętej oraz budowa pomostu
rekreacyjno – cumowniczego
oraz zaplecza turystycznego w
miejscowości Nowy Staw

Miasto i Gmina Nowy Staw
Zakłada się budowę pomostu pływającego dla kajaków, remont i rozbudowę istniejącego budynku zaplecza
stadionu MOSiR – budowę zaplecza sanitarnego i gastronomicznego dla potrzeb spływów kajakowych, dobudowę
hangaru kajakowego, budowę pola namiotowego, przebudowę drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi,
nasadzenia zieleni izolacyjnej i ozdobnej.

Gmina Ostaszewo
Utworzenie punktu widokowe- Budowa wieży widokowej o konstrukcji stalowej, zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego wraz ze
go na koronie wału w Palczewie schodami zejściowymi, tablicami informacyjnymi i małą architekturą
Miasto i Gmina Pelplin
Budowa ścieżki rowerowej do Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni żwirowej, montaż pomostu pływającego, organizacja pola namiotowego
przystani kajakowej na rzece
Wierzycy w Pelplinie
Budowa przystani kajakowej na Budowa pomostów dla kajaków, pola namiotowego, wiat biwakowych, ławostołów, ogrodzenia terenu, sanitariarzece Wierzycy w Pelplinie
tów, urządzeń rekreacyjnych
Budowa pomostu na rzece
Montaż dwóch pomostów pływających przy stopniu wodnym na rzece Wierzycy, umożliwiających przenoszenie
Wierzycy w miejscowości Stocki i wodowanie kajaków
Młyn
Miasto i Gmina Prabuty
Budowa centrum turystyki nad W ramach projektu powstanie stanica żeglarska, pole spotkań integracyjnych i imprez zbiorowych, pole karawaninjeziorem Dzierzgoń
gowe oraz niezbędna infrastruktura drogowo- parkingowa i spacerowa.
Stanica żeglarska składać się będzie z pomostu pływającego znajdującego się na przedłużeniu widokowym pola
festynowego.
Budynek stanicy będzie miał za zadanie obsługę ruchu turystycznego i wodnego.
Znajdować się będzie na nim bosmanat, punkt informacji turystycznej, punkt pierwszej pomocy, hangar, punkt
wypożyczania sprzętu pływającego, zaplecze sanitarne oraz kawiarnia.
Pole karawaningowe na 35 stanowisk zostanie zlokalizowane przy drodze powiatowej, na skraju dostępnego terenu.
Pole spotkań integracyjnych i imprez zbiorowych (pole festynowe) o powierzchni 1020 m2 dla ok. 1500 osób zlokalizowane będzie w strefie pośredniej pomiędzy polem karawaningowym, parkingiem a przystanią żeglarską
Gmina Pruszcz Gdański
Budowa stanicy wodnej w
Projektuje się następujące zadania:
Wiślince
• Droga dojazdowa do przystani z miejscami parkingowymi (30 miejsc postojowych).
• Przystań jachtowa z pawilonem socjalnym.
• Wydzielenie terenu pod usługi gastronomii wzdłuż nabrzeża.
• Zagospodarowanie terenu dla celów sportu i rekreacji – boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci, wydzielenie
miejsca do palenia ogniska, wiaty piknikowe.
• Pomosty pływające firmy Marionetek: 8 pontonów falochronowych 3.8 x 19.9 m
• 17 odnóg cumowniczych dł. 8 m2 trapy wejściowe 1.2 x 10 m, pale cumujące pomosty pływające.
Pawilon socjalny – konstrukcja tradycyjna, ściany murowane z bloczków SILKA, wykończenie elewacji – wyprawa
tynkarska, cegła elewacyjna klinkierowa; dach w konstrukcji drewnianej pokryty dachówką ceramiczną.
Budowa pomostów cumowni- Budowa pomostów dla kajaków, pola namiotowego, wiat biwakowych, ławostołów, ogrodzenia terenu, sanitariaczych wraz z zapleczem w miej- tów, urządzeń rekreacyjnych
scowościach: Lędowo – Krępiec
– Wiślina – Dziewięć Włók
Gmina Stare Pole
Budowa przystani cumowniczej Budowa sezonowego pomostu cumowniczego dla jednostek turystycznych (jachty motorowe, żaglowe, motorówki,
nad rzeką Nogat w miejscowo- kajaki), pola namiotowego, miejsc postojowych dla samochodów osobowych
ści Ząbrowo
Gmina Stegna
Budowa przystani żeglarskiej Droga dojazdowa, parking dla samochodów osobowych, mała architektura: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie
wraz z rewitalizacją nabrzeża zewnętrzne.
pasażerskiego i budową
Pomosty pływające firmy Marinetekk:
promenady na rzece Szkarpawa 6 pontonów cumowniczych szer. 2.4 – SYSTEM 240
w miejscowości Żuławki
1 trap wejściowy 1.2 x 6.0 m
Pale cumujące pomosty pływające
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Budowa ciągu pieszo – rowerowego na Mierzei Wiślanej od
miejscowości Mikoszewo do
miejscowości Piaski

24.3
(47)

Rewitalizacja nabrzeża
pasażerskiego oraz budowa
pomostu cumowniczego na
rzece Szkarpawa w Drewnicy
Budowa przystani śródlądowej Zakłada się budowę nabrzeża pasażerskiego długości 100 m, głębokości technicznej 2,0 m, zlokalizowanego na półwraz z zapleczem w miejscowo- nocnym brzegu Wisły Królewieckiej (powyżej mostu zwodzonego). Nabrzeże wyposażone w punkt poboru energii
ści Rybina
elektrycznej oraz wody pitnej. Na zapleczu przewiduje się realizację budynku zaplecza higieniczno – sanitarnego
oraz budowę drogi dojazdowej i miejsc postojowych. Na terenie parku, w widłach Szkarpawy i Wisły Królewieckiej,
przewiduje się ustawienie pomostu pływającego. Na zapleczu istniejącego Domu Ludowego zakłada się budowę
zaplecza sanitarnego i socjalnego dla żeglarzy. Ponadto przewiduje się ustawienie pomostów pływających poniżej
mostów zwodzonych na Wiśle Królewieckiej i Szkarpawie.
Rewitalizacja przystani rzecznej Zakłada się wykorzystanie niewielkiego basenu (pozostałość dawnej przeprawy promowej), ustawienie pomostu
w Mikoszowie wraz z budową cumowniczego dla jachtów oraz łodzi wędkarskich, aranżacje miejsca wodowania łodzi, budowę miejsc postojowych
punktu widokowego
dla samochodów osobowych, ustawienie sezonowych obiektów zaplecza higieniczno – sanitarnego, miejsca na
ognisko, elementów małej architektury, a także budowę wieży widokowej.
Gmina Subkowy
Budowa przystani na rzece Wi- Budowa sezonowego pomostu cumowniczego dla jednostek turystycznych (jachty motorowe, żaglowe, motorówki,
śle w miejscowości Gorzędziej i kajaki), pola namiotowego, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa drogi dojazdowej oraz miejsc
infrastruktury towarzyszącej postojowych dla samochodów osobowych
Gmina Suchy Dąb
Aktywizacja wodnego szlaku Budowa pomostu cumowniczego dla kajaków, pola namiotowego, wiat biwakowych, ławo-stołów, ogrodzenia
turystycznego Gdańsk – Wrób- terenu, sanitariatów w miejscowościach Wróblewo i Grabiny Zameczek.
lewo – Grabiny Zameczek
Gmina Sztutowo
Rozbudowa portu żeglugi
Przewiduje się zadania:
turystycznej oraz terenów przy- • 1 stanowisko promowe, rampa promowa, 1 stanowisko cumowania statku pasażerskiego, 167 stanowisk
portowych w Kątach Rybackich cumowania jachtów, pochylnia wodowania jachtów, miejsce postoju łodzi rybackich – długość nabrzeża a. 60 m,
nabrzeże dł. 80.5 mb i 42 mb w konstrukcji oczepowej, wykonanie robót czerpalnych,
• plac postoju zimowego jachtów – 20 x 50 m2
• parking samochodów osobowych – 32 miejsca postojowe
• dwa budynki socjalne obsługi portu (toalety, natryski)
• pomosty pływające firmy Marinetek (na martwych kotwicach betonowych za pomocą połączeń elastycznych typu
Seaflex):
• 3 pontony wysokoobciążalne 2.7 x 14.92 m
• 22 pomosty falochronowe 3.8 x 19.9 m
• 18 pontonów cumowniczych 2.7 x 14.92 m
• 169 odnóg cumowniczych
• 1 trap wejściowy
Budynki obsługi sanitarnej przystani jachtowej i przeprawy promowej –konstrukcja tradycyjna, ściany murowane
z bloczków SILKA, wykończenie elewacji – wyprawa tynkarska, cegła elewacyjna klinkierowa; dach w konstrukcji
drewnianej pokryty dachówką ceramiczną
Zagospodarowanie terenu
Zakłada się wykorzystanie niewielkiego basenu przy moście w Sztutowie (na brzegu północnym Wisły Królewieckiej,
przy Wiśle Królewieckiej na
powyżej mostu) – montaż pomostu pływającego dla obsługi niewielkich jednostek turystycznych, podstawowego
cele rekreacyjne – budowa
zaplecza higieniczno sanitarnego, miejsc postojowych, placu wielofunkcyjnego, sceny o konstrukcji drewnianej, a
przystani żeglugi turystycznej w także miejsc wodowania łodzi oraz boksów gastronomicznych
Sztutowie
Miasto Tczew
Przebudowa bazy wioślarskiej Celem projektu jest modernizacja istniejącej bazy wioślarskiej w Tczewie. Zakłada się budowę 40 m2 schodów
przy ul. Nadbrzeżnej w Tczewie terenowych, 30 m slipu, 40 m2 pomostu pływającego, 90 m2 pochylni dla łodzi wioślarskich oraz zmodernizowanie
hangaru bazy wioślarskiej. Dodatkowo przewiduje się zmodernizowanie terenu, na którym usytuowany jest hangar
dla łodzi i sprzętu wioślarskiego, o powierzchni 742 m2, zagospodarowanie 1800 m2 terenu wraz z oświetleniem
terenu i małą architekturą
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Gmina Stegna realizować będzie inwestycję na mocy porozumienia z sąsiednimi gminami Sztutowem i Krynicą Morską. Zakłada się następujący przebieg projektowanego systemu ścieżek w układzie równoleżnikowym: Mikoszewo
przystań – Jantar – Junoszyno – Stegna – Sztutowo – Kąty Rybackie – Przebrno – Krynica Morska – Piaski, a także
ciągi w układzie południkowym: Stróża – Żuławki – Drewnica – Przemysław – Mikoszewo, a także: Nowy Dwór
Gdański (granica gminy) – Tujsk – Rybina – Stegna. Projektowane ciągi przebiegać będą przez obszary zabudowane, łączyć będą poszczególne sąsiadujące miejscowości, co poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, szczególnie
w sezonie letnim. Zakłada się budowę ciągu o szerokości 2,5 – 3,0 m, nawierzchni bitumicznej oraz o szerokości 2,0
m i nawierzchni żwirowej na obszarach leśnych (po śladzie pasa ppoż., równoległego do drogi wojewódzkiej nr 501
oraz wzdłuż drogi równoległej do pasa technicznego brzegu morskiego).
Przewiduje się ustawienie pomostów pływających wraz z trapami dojściowymi powyżej i poniżej mostu zwodzonego w strefie nie kolidującej z przejściem żeglugowym oraz stanowiskami dalbowymi wyczekiwania jednostek
towarowych.
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28.2
(55)
28.3
(56)
28.4
(57)
28.5
(58)

Turystyczne ścieżki widokowe
łączące Stare Miasto z portem i
nadwodnym obszarem rekreacyjnym w Tczewie
Wzmocnienie infrastruktury
nadwodnego obszaru rekreacyjnego w Tczewie (bulwar
nadwiślański)
Połączenie bulwaru nadwiślańskiego z obszarem ujścia Kanału
Młyńskiego – poszerzenie
terenu rekreacyjnego nad Wisłą
Modernizacja połączenia
drogowego od portu rzecznego
do przystani
wioślarskiej

29.1
(59)

Zagospodarowanie terenu
nabrzeża zachodniego portu w
Tolkmicku

30.1
(60)

Modernizacja rzeki Wisły Królewieckiej dla ruchu turystyczno
– towarowego Rybina – Kobyla
Kępa
Oznakowanie turystyczne na
śluzach: Biała Góra, Szonowo,
Rakowiec, Michałowo, Gdańska
Głowa, Przegalina
Pomosty cumowniczo – zejściowe do obsługi ruchu turystycznego na śluzach: Biała Góra,
Szonowo, Rakowiec, Przegalina,
Michałowo, Gdańska Głowa
Elektryfikacja napędów wind
śluz wraz z wykonaniem sygnalizacji świetlnej: Biała Góra,
Szonowo, Rakowiec, Michałowo, Gdańska Głowa
Ciąg komunikacyjny pieszo
– jezdny na szlaku turystycznym do śluzy Gdańska Głowa
Podczyszczenie dna, dalby
cumownicze wraz z pomostami
zejściowymi przy moście w
Drewnicy

30.2
(61)
30.3
(62)

30.4
(63)

30.5
(64)
30.6

31.1
(65)

Modernizacja przystani jachtowej Narodowego Centrum
Żeglarstwa AWFiS

Celem podstawowym projektu jest uwydatnienie walorów terenów miasta Tczewa pomiędzy Starym Miastem
a Wisłą. Głównymi zadaniami inwestycji jest kształtowanie przestrzeni publicznych, ciągów pieszych i placów poprzez elementy małej architektury, kształtowanie zieleni placów i ulic, zróżnicowanie posadzek, iluminacja elewacji
kamienic, rewaloryzacja wzgórza poklasztornego z kościołem farnym.
Celem projektu jest wzmocnienie infrastruktury towarzyszącej dla infrastruktury turystycznej dróg wodnych Delty
Wisły i Zalewu Wiślanego poprzez budowę kawiarni i sanitariatów. Przewiduje się obiekt dwukondygnacyjny z czego
dolny poziom to sanitariaty, a górny to kawiarnia
Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności zachodniego brzegu Wisły związanego z miastem Tczew. Przewiduje
się zagospodarowanie terenu wzdłuż Wisły na odcinku od bulwaru nadwiślańskiego do ujścia Kanału Młyńskiego
poprzez wybudowanie ciągu pieszego i ścieżki rowerowej, wprowadzenie elementów małej architektury, zieleni
niskiej, średniej i wysokiej, budowie placu rekreacyjnego oraz sanitariatów.
Zadanie dotyczy wykonania dojścia i dojazdu do realizowanego w roku 2007 portu rzecznego z kierunku południowego miasta. Zamierza się zrealizować zadanie poprzez częściowe wybudowanie konstrukcji i nawierzchni
drogowej, a częściową modernizację ul. Nadbrzeżnej wraz z kolektorem sanitarnym. Przewiduje się wybudowanie
360 mb ciągu pieszo-jezdnego, 350 mb ścieżki rowerowej, 17 punktów oświetleniowych
Miasto i Gmina Tolkmicko
Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej do portu. Budowa parkingu samochodowego dla potrzeb obsługi ruchu
turystycznego (zaprojektowano 42 miejsca postojowe). Projekt pomostu do cumowania jachtów – 10 stanowisk
cumowniczych. Pomosty pływające firmy Marinetek:
12 pontonów cumowniczych szer. 2.4 m – SYSTEM 240
2 trapy wejściowe 1.2 x 6 m
6 odnóg cumowniczych dł. 8 m
Pale cumujące pomosty pływające. Budynek obsługi sanitarnej – konstrukcja tradycyjna, ściany murowane z
bloczków SILKA, wykończenie elewacji – wyprawa tynkarska, cegła elewacyjna klinkierowa; dach w konstrukcji
drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Mała architektura: ławki, kosze na śmieci, oświetlenie terenu. Budowa
kanalizacji sanitarnej (pompownia i rurociąg tłoczny ok. 500 mb)
RZGW Gdańsk
Modernizacja rzeki Wisły Królewieckiej na odcinku od km 0+00 do 11+500 polegać będzie na wykonaniu robót
czerpalnych, korekcie linii brzegowej, tak aby otrzymać minimalne promienie łuku osi drogi wodnej większe od 300
m, szerokość w dnie – 30 m, oraz głębokość tranzytową 1,50 m. Przewiduje się w ograniczonym zakresie zastosowanie biologicznie czynnych umocnień typu Bestmann oraz ustawienie oznakowania nawigacyjnego.
Przewiduje się wykonanie tablic ze schematami dróg wodnych, informacji o szlakach żeglownych i miejscach
ciekawych do zwiedzania. Projekt graficzny tablic – według jednolitego wzoru obowiązującego dla całego obszaru
projektu „Pętla Żuław”.
Przewiduje się wykonanie stałych i pływających stanowisk cumowniczo – postojowych długości ok. 15 m w awanportach dolnych i górnych śluz w celu usprawnienia nasilającego się ruchu turystycznych obiektów pływających.
Razem 12 szt. stanowisk.
Przewiduje się wykonanie elektrycznych napędów na windach kanałów obiegowych i wrót śluz (8 kpl. Na jeden
obiekt, razem 40 szt.) wraz z założeniem sygnalizacji świetlnej oraz systemu sterowania.

Przewiduje się budowę ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5m i długości ok. 430 m. Nawierzchnia z kostki betonowej.
Na prawym brzegu przed mostem na rzece Szkarpawie oraz na lewym brzegu za mostem drogowym projektuje się
wykonać nabrzeże oczepowe dł. 15 m oraz o rzędnej naziomu +1,00 m (Kr), wyposażone w pachoły cumownicze ZL5,
wraz ze schodami żelbetowymi, podczyszczenie dna pogłębiarką ssąco – refulacyjną w obszarze szlaku żeglownego
oraz w obrębie torów podejściowych do projektowanych nabrzeży cumowniczych dla jednostek turystycznych, a także
wykonać na prawym i lewym brzegu umocnienia w postaci gabionowej i zabudowy biologicznej typu Bestman oraz
dalby cumownicze – trójpalowe z rur stalowych po 4 szt. powyżej i poniżej mostu (dalby w rozstawie co 25 m).
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Rozbiórka istniejącego pomostu drewnianego, posadowienie nowego pomostu dla małych jednostek i jachtów
żaglowych, kutrów rybackich, jednostek dozoru morskiego o długości 168 m, posadowienie pomostów wewnętrznych w wyposażonych w bezpieczne stanowiska w postaci odnóg cumowniczych, zwiększenie pojemności portu
jachtowego o 80 stanowisk postojowych dla jachtów o długości od 6 do 12 metrów
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Tab. nr 2. Wymagalność uzyskania decyzji administracyjnych wynikających z Ustawy prawo ochrony środowiska
oraz Ustawy prawo wodne dla poszczególnych zadań (tab. nr 2).
Nr zadania
1.1
(1)

2.1
(2)
3.1
(3)
3.2
(4)
4.1
(5)
4.2
(6)
5.1
(7)

6.1
(8)

6.2
(9)

6.3
(10)
6.4
(11)
7.1
(12)
7.2
(13)
7.3
(14)
7.4
(15)

Nazwa zadania

Charakterystyka zadania
Miasto Braniewo
Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Gmina Braniewo:
Budowa przystani jachtowej wraz z infraInwestycja wymaga uzyskania:
strukturą towarzyszącą w Nowej Pasłęce
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
Gmina Cedry Wielkie:
Budowa stanicy wodnej nad Martwą Wisłą w Inwestycja wymaga uzyskania:
miejscowości Błotnik
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Budowa szlaku pieszo – rowerowego Błotnik – Cedry Małe – Cedry Wielkie łączącego
stanicę wodną ze Szlakiem Mennonitów
Miasto Elbląg
Modernizacja infrastruktury portu żeglarskie- go HOW „Bryza” w Elblągu
Modernizacja infrastruktury portu żeglarskie- Inwestycja wymaga uzyskania:
go Jachtklub „Elbląg” w Elblągu
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
Miasto i Gmina Frombork
Modernizacja portu żeglarskiego we From- Inwestycja wymaga uzyskania:
borku (inwestycja kwalifikowana zgodnie
•
pozwolenia wodnoprawnego
z § 3 rozp. MOŚ w sprawie przedsięwzięć
•
raportu oddziaływania inwestycji na środowisko
mogących w sposób znaczący oddziaływać na
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
środowisko)
Miasto i Gmina Gniew
Wiślana przystań żeglugi turystycznej oraz Inwestycja wymaga uzyskania:
promenada w Gniewie (inwestycja kwalifi•
pozwolenia wodnoprawnego
kowana zgodnie z § 3 rozp. MOŚ w sprawie
•
raportu oddziaływania inwestycji na środowisko
przedsięwzięć mogących w sposób znaczący
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
oddziaływać na środowisko)
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Marina łodzi turystycznych i sportowych przy Inwestycja wymaga uzyskania:
Wzgórzu Zamkowym w Gniewie (inwestycja
•
pozwolenia wodnoprawnego
kwalifikowana zgodnie z § 3 rozp. MOŚ w
•
raportu oddziaływania inwestycji na środowisko
sprawie przedsięwzięć mogących w sposób
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
znaczący oddziaływać na środowisko)
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Wiślana przystań żeglugi turystycznej w
Inwestycja wymaga uzyskania:
Widlicach
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Przystań kajakowa nad rzeką Wierzycą w
Inwestycja wymaga uzyskania:
Gniewie
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Miasto Gdańsk
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul.
Świbnieńskiej
Budowa przystani żeglarskiej w Świbnie
Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Budowa przystani żeglarskiej w Sobieszewie Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w
Inwestycja wymaga uzyskania:
Przegalinie
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
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8.1
(16)

9.1
(17)
9.2
(18)
10.1
(19)
10.2
(20)
11.1
(21)
11.A
(22)

12.1
(23)
13.1
(24)
13.2
(25)
14.1
(26)
14.2
(27)
14.3
(28)
14.4
(29)
15.1
(30)
15.2
(31)
16.1
(32)

17.1
(33)

Miasto Krynica Morska
Modernizacja portu jachtowego w Krynicy Inwestycja wymaga uzyskania:
Morskiej (inwestycja kwalifikowana zgodnie
•
pozwolenia wodnoprawnego
z § 3 rozp. MOŚ w sprawie przedsięwzięć
•
raportu oddziaływania inwestycji na środowisko
mogących w sposób znaczący oddziaływać na
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
środowisko)
Gmina Kwidzyn
Budowa port jachtowego w Korzeniewie
Inwestycja wymaga uzyskania:
(inwestycja kwalifikowana zgodnie z § 3 rozp.
•
pozwolenia wodnoprawnego
MOŚ w sprawie przedsięwzięć mogących w
•
raportu oddziaływania inwestycji na środowisko
sposób znaczący oddziaływać na środowisko)
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
Ścieżka rowerowo – piesza na terenie wiej- skiej Gminy Kwidzyn
Miasto Kwidzyn
Drezyna na terenie miasta Kwidzyna
Ścieżka rowerowo - piesza na terenie miasta Kwidzyna
Powiat Kwidzyński
Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
Powiat Sztumski
Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Gmina Lichnowy
Budowa punktu widokowego na wale wiśla- nym w miejscowości Lisewo Malborskie
Gmina Malbork
Budowa pomostów wraz z infrastrukturą
Inwestycja wymaga uzyskania:
towarzysząca w miejscowości Kamionka
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Budowa pomostów wraz z infrastrukturą
Inwestycja wymaga uzyskania:
towarzysząca w miejscowości Kraśniewo
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Miasto Malbork
Budowa śródlądowego portu jachtowego na Inwestycja wymaga uzyskania:
przystani „Plaża Wojskowa”
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Budowa małej przystani jachtowej „Park Pół- Inwestycja wymaga uzyskania:
nocny” w oparciu o zaplecze Ośrodka Sportu i
•
pozwolenia wodnoprawnego
Rekreacji w Malborku
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Budowa przystani pasażerskiej na lewym
Inwestycja wymaga uzyskania:
brzegu rzeki Nogat
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Zagospodarowanie bulwarów wzdłuż rzeki Nogat – budowa ścieżki rowerowej
Gmina Miłoradz
Budowa przystani cumowniczej w miejsco- Inwestycja wymaga uzyskania:
wości Mątowy Wielkie
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Budowa przystani cumowniczej w miejsco- Inwestycja wymaga uzyskania:
wości Pogorzała Wieś
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Powiat Nowodworski
Inwestycja wymaga uzyskania:
Reaktywacja drogi wodnej rzeki Tugi od
•
pozwolenia wodnoprawnego
Nowego Dworu Gdańskiego do ujścia do
Szkarpawy
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
Szlak kajakowy rzeki Liwy w powiecie
kwidzyńskim

Budowa centrum rekreacyjnego w Osłonce

Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański
Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
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17.2
(34)

20.1
(38)

Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Budowa centrum rekreacyjnego w Wiercinach Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Miasto i Gmina Nowy Staw
Rewitalizacja szlaku wodnego rzeki Świętej Inwestycja wymaga uzyskania:
i Małej Świętej oraz budowa pomostu
•
pozwolenia wodnoprawnego
rekreacyjno – cumowniczego oraz zaplecza
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
turystycznego w miejscowości Nowy Staw
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Gmina Ostaszewo
Utworzenie punktu widokowego na koronie wału w Palczewie
Miasto i Gmina Pelplin
Budowa ścieżki rowerowej do przystani
Inwestycja wymaga uzyskania:
kajakowej na rzece Wierzycy w Pelplinie
•
pozwolenia wodnoprawnego

20.2
(39)

Budowa przystani kajakowej na rzece Wierzy- Inwestycja wymaga uzyskania:
cy w Pelplinie
•
pozwolenia wodnoprawnego

20.3
(40)

Budowa pomostu na rzece Wierzycy w
miejscowości Stocki Młyn

21.1
(41)

Budowa centrum turystyki nad jeziorem
Dzierzgoń

22.1
(42)

Budowa stanicy wodnej w Wiślince

22.2
(43)

Budowa pomostów cumowniczych wraz
z zapleczem w miejscowościach: Lędowo
– Krępiec – Wiślina – Dziewięć Włók

23.1
(44)

Budowa przystani cumowniczej nad rzeką
Nogat w miejscowości Ząbrowo

24.1
(45)

Budowa przystani żeglarskiej wraz z
rewitalizacją nabrzeża pasażerskiego i
budową promenady na rzece Szkarpawa w
miejscowości Żuławki
Budowa ciągu pieszo – rowerowego na
Inwestycja wymaga uzyskania:
Mierzei Wiślanej od miejscowości Mikoszewo
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
do miejscowości Piaski
Rewitalizacja nabrzeża pasażerskiego oraz Inwestycja wymaga uzyskania:
budowa pomostu cumowniczego na rzece
•
pozwolenia wodnoprawnego
Szkarpawa w Drewnicy
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy

17.3
(35)

18.1
(36)

19.1
(37)

24.2
(46)
24.3
(47)
24.4
(48)
24.5
(49)
25.1
(50)

Budowa centrum rekreacyjnego w Nowym
Dworze Gdańskim

Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
Miasto i Gmina Prabuty
Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
Gmina Pruszcz Gdański
Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Gmina Stare Pole
Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Gmina Stegna
Inwestycja wymaga uzyskania:
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy

Budowa przystani śródlądowej wraz z zaple- Inwestycja wymaga uzyskania:
czem w miejscowości Rybina
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Rewitalizacja przystani rzecznej w Mikoszo- Inwestycja wymaga uzyskania:
wie wraz z budową punktu widokowego
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
Gmina Subkowy
Budowa przystani na rzece Wiśle w
Inwestycja wymaga uzyskania:
miejscowości Gorzędziej i infrastruktury
•
pozwolenia wodnoprawnego
towarzyszącej
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
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26.1
(51)
27.1
(52)

27.2
(53)

28.1
(54)
28.2
(55)
28.3
(56)
28.4
(57)
28.5
(58)
29.1
(59)
30.1
(60)

30.2
(61)
30.3
(62)
30.4
(63)
30.5
(64)
30.6

31.1
(65)

Gmina Suchy Dąb
Aktywizacja wodnego szlaku turystycznego Inwestycja wymaga uzyskania:
Gdańsk – Wróblewo – Grabiny Zameczek
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Gmina Sztutowo
Rozbudowa portu żeglugi turystycznej oraz Inwestycja wymaga uzyskania:
terenów przyportowych Kątach Rybackich
•
pozwolenia wodnoprawnego
(inwestycja kwalifikowana zgodnie z § 3 rozp.
•
raportu oddziaływania inwestycji na środowisko
MOŚ w sprawie przedsięwzięć mogących w
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
sposób znaczący oddziaływać na środowisko)
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Zagospodarowanie terenu przy Wiśle
Inwestycja wymaga uzyskania:
Królewieckiej na cele rekreacyjne – budowa
•
pozwolenia wodnoprawnego
przystani żeglugi turystycznej
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Miasto Tczew
Przebudowa bazy wioślarskiej przy ul.
Inwestycja wymaga uzyskania:
Nadbrzeżnej w Tczewie
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Turystyczne ścieżki widokowe łączące Stare Miasto z portem i nadwodnym obszarem
rekreacyjnym w Tczewie
Wzmocnienie infrastruktury nadwodnego obszaru rekreacyjnego w Tczewie (bulwar
nadwiślański)
Połączenie bulwaru nadwiślańskiego z obsza- Inwestycja wymaga uzyskania:
rem ujścia Kanału Młyńskiego – poszerzenie
•
pozwolenia wodnoprawnego
terenu rekreacyjnego nad Wisłą
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Modernizacja połączenia drogowego od portu rzecznego do przystani
wioślarskiej
Miasto i Gmina Tolkmicko
Zagospodarowanie terenu przy nabrzeżu
Inwestycja wymaga uzyskania:
zachodnim portu w Tolkmicku
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
RZGW Gdańsk
Modernizacja rzeki Wisły Królewieckiej dla ru- Inwestycja wymaga uzyskania:
chu turystyczno – towarowego Rybina – Ko•
pozwolenia wodnoprawnego
byla Kępa (inwestycja kwalifikowana zgodnie
•
raportu oddziaływania inwestycji na środowisko
z § 3 rozp. MOŚ w sprawie przedsięwzięć
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
mogących w sposób znaczący oddziaływać na
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
środowisko)
Oznakowanie turystyczne na śluzach: Biała Góra, Szonowo, Rakowiec, Michałowo, Gdańska Głowa, Przegalina
Pomosty cumowniczo – zejściowe do obsługi Inwestycja wymaga uzyskania:
ruchu turystycznego na śluzach: Biała Góra,
•
pozwolenia wodnoprawnego
Szonowo, Rakowiec, Przegalina, Michałowo,
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
Gdańska Głowa
•
decyzji dyrektora RZGW o zgodzie od zakazu zabudowy
Elektryfikacja napędów wind śluz wraz z wy- konaniem sygnalizacji świetlnej: Biała Góra,
Szonowo, Rakowiec, Michałowo, Gdańska
Głowa
Ciąg komunikacyjny pieszo – jezdny na szlaku turystycznym do śluzy Gdańska Głowa
Podczyszczenie dna, dalby cumownicze wraz
z pomostami zejściowymi przy moście w
Drewnicy
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Modernizacja przystani jachtowej Narodowe- Inwestycja wymaga uzyskania:
go Centrum Żeglarstwa AWFiS
•
pozwolenia wodnoprawnego
•
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
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Tab. nr 3. Wykaz dróg wodnych żeglownych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w
Gdańsku wraz z obiektami (śluzy), będących przedmiotem niniejszego opracowania (tab. nr 3)
Droga wodna
Wisła, km 684 ÷ 718
Wisła, km 718 ÷ 910
Wisła, km 910÷ 941,3
Martwa Wisła, km 0,0÷11,5

Długość w km
34
192
31,30
11,50

Szkarpawa, km 0,0÷25,40 (ujście
do Zalewu Wiślanego)

24,50

Nogat,
- km 0,0÷38,650 - odcinek skanalizowany - 4 śluzy
- odcinek żeglowny rzeki wolno
płynącej, km 38,65÷62,00 (ujście
do Zalewu Wiślanego)

38,65

Kanał Jagielloński

5,80

23,35

Wymiary śluz(pochylni)
śluza, Przegalina Południowa
km 0+540
188,7x11,91
śluza Gdańska Głowa
km 0+200
61,0x12,5
1. śluza Biała Góra
km 0+410
57,0x9,53
2. śluza Szonowo
km 14+500
57,33x9,58
3. śluza Rakowiec
km 23+800
56,64x9,57
4. śluza Michałowo
km 38+600
57,01x9,54
-

Klasa drogi wodnej
Ib
II
III
IVb
B-śluzy ograniczone
II
R-ograniczenie do 150 m
w szlaku

II
B-śluzy ograniczone
tranzyt Most Kępki H od
wwż 3.30 m

II

Tab. nr 4. Wykaz dróg wodnych nieżeglownych administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gdańsku wraz z obiektami (śluzy, pochylnie), będących przedmiotem niniejszego opracowania (tab. nr 4)
Nazwa cieku

Długość rzeki nieżeglownej (km)

Tuga – Wielka Święta

49,3

Wisła Królewiecka

11,5

Wierzyca

130,0

Pasłęka

211,0

Liwa

111,4

Motława

64,7

Rzeka Wisła na całym odcinku „Pętli Żuław”, od Korzeniewa do Przekopu Wisły (79,4 km), jest oficjalną drogą wodną,
szlakiem utrzymywanym i monitorowanym przez RZGW Gdańsk. Do Gdańskiej Głowy odcinek rzeki stanowi zarazem część
międzynarodowej drogi wodnej E-70. Nie jest to jednak łatwy szlak do żeglowania. Wody Wisły często wzbierają powodując powodzie.
Martwa Wisła – taką nazwę nosi odcinek Wisły od śluzy Przegalina do ujścia w gdańskim porcie przy Westerplatte. Największą atrakcją sąsiadującą z Martwą Wisłą jest Wyspa Sobieszewska, rezerwat ornitologiczny „Ptasi Raj”, nieczynna stara
śluza Przegalina oraz Wrota Żuławskie (inaczej zwane wrotami sztormowymi).
Rzeka Nogat stanowi wschodnie ramię ujściowe Wisły o długości 62 km. Można podzielić ją na dwa odcinki: pierwszy
odcinek od śluzy w Białej Górze przez kolejne 38,5 km jest to rzeka skanalizowana i przedzielona 4 śluzami. W drugim
odcinku od 38,5 km biegu, czyli od śluzy w Michałowie do ujścia do Zalewu Wiślanego, rozpościera się żeglowny odcinek
rzeki wolno płynącej.
Rzeka Szkarpawa, zwana również Wisłą Elbląską, przepływa przez 24,5 km Żuław Wiślanych. Bramy śluzy w Gdańskiej
Głowie otwierają drogę na Zalew Wiślany. Za śluzą, na 3 km, znajduje się most zwodzony w Drewnicy. Wijąca się rzeka
prowadzi do Rybiny, gdzie rozdzielają się szlaki prowadzące na Zalew, na prawym brzegu Szkarpawy pojawia się obiekt największej na Żuławach przepompowni wód Chłodniewo oraz most kolejki wąskotorowej. Za mostem kolejowym znajduje
się rozwidlenie z Wisłą Królewiecką oraz następny most zwodzony.
Lewe ramię ujściowe Szkarpawy o długości 11,5 km to Wisła Królewiecka. Rzeka zaczyna się mostem zwodzonym
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w Rybinie. Na wysokości Sztutowa mija się czynny most zwodzony. Jest to rzeka bardzo atrakcyjna, jej bieg kończy się
w Zalewie Wiślanym. U ujścia rzeki znajduje się stacja pomp w Osłonce.

Zdj. nr 1 Most zwodzony w Rybinie
(Z. Ptak)

Całkowita długość Zalewu Wiślanego wynosi 50 mil morskich, a najszersze miejsce ma 6 mil. Przedzielony jest w poprzek granicą państwową polsko – rosyjską. Zalew Wiślany wykazuje średnią głębokość 2,6 m, przez to pojemność zbiornika, pomimo jego długości dochodzącej do 91 km, jest mała i wynosi zaledwie 2,3 km3 . Zalewy spełniają ważną rolę
hydrologiczną, jako zbiorniki leżące u ujść rzecznych, a mające połączenie z morzem. Na ich akwenach ścierają się siły
regulujące reżim hydrologiczny wód lądowych i morskich. Spośród wymienionych zalewów zbiornik Zalewu Wiślanego
wykazuje największy procent wód pochodzenia morskiego, gdyż dopływ do niego wód wiślanych został ograniczony śluzami do minimum.
Stany wody na Zalewie Wiślanym zależą głównie od kierunku wiatru. Wysokie stany wody powstają przeważnie w wyniku wlewu wód bałtyckich po długotrwałych wiatrach z sektora NW i N. Powoduje to największe spiętrzenie wód Bałtyku
u jego brzegów południowo-zachodnich. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na stany wody są spiętrzenia eoliczne,
powstające w ciągu kilku do kilkunastu godzin. Wpływ dopływów rzecznych na zmiany poziomu wód w Zalewie Wiślanym
jest niewielki i może występować tylko przy niezwykle wysokich wezbraniach wiatrowych. Dla porównania: średni dopływ
roczny rzek wynosi około 3,6 km3, przy równoczesnej wymianie wód z Bałtykiem 12,4 km3. Ta ogromna przepustowość
Rinny Bałtyckiej powoduje, że przy wiatrach południowych i obniżaniu się poziomu wody Zatoki Gdańskiej - poziom wody
w Zalewie spada o wiele szybciej. Przy wietrze z sektora SW dochodzi czasami do cofnięcia się wody z przybrzeżnych rejonów południowo-zachodniej części Zalewu, aż do odkrycia dna włącznie. Taka właśnie okoliczność spowodowała latem
1983 r. uwięzienie w Suchaczu kilku jachtów (w tym “Milagro III) przez dwa dni.
Maksymalny wzrost, lub obniżenie poziomu wody w wyniku wymiany wód Zbiornika i Zatoki Gdańskiej może wynosić
0,8 m do 1,0 m na dobę. Wahania poziomu wody pod wpływem oddziaływania wiatru mogą osiągnąć 1,0 m do 1,5 m na
dobę. Amplituda wahań stanu wody osiąga największe wartości w południowo-zachodniej części Zalewu Wiślanego. Jest
to wynik największego oddalenia od cieśniny. Notowane w ostatnim dwudziestoleciu katastrofalne wznosy wody powodowały, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych, poważne w skutkach powodzie na terenie Żuław (Wyspa Nowakowska,
brzegi Szkarpawy i Wisły Królewieckiej) oraz w rejonie Pasłęki.
Pod względem hydrograficznym Tuga i Święta stanowią jeden ciek, który historycznie podzielono na dwie rzeki: Święta od źródeł do okolic Nowego Dworu Gdańskiego, zaś Tuga w dolnym biegu, aż do ujścia do Szkarpawy. Łączna długość
obu rzek wynosi 49,3 km. Tuga to obecnie szlak nieżeglowny, ponieważ przeszkodą jest most w Tujsku, dawniej zwodzony,
którego wysokość ogranicza ruch przy wysokiej wodzie jednostek wyższych niż 3 m, a także mosty w Nowym Dworze
Gdańskim i Żelichowie.
Rzeka Elbląg to bardzo ważny ciek umożliwiający połączenie jeziora Druzno oraz miasta Elbląg z akwenem Zalewu Wiślanego. Cała rzeka zaliczana jest do wód morskich, a przez 13 km jest częścią wód portowych portu Elbląg. Rzeka jest niezwykle ciekawa, gdyż zaczyna swój bieg na obszarze rezerwatu przyrody najzasobniejszego w gatunki ptactwa w Polsce.
Kanał Jagielloński to ciek o długości 5,7 km, który łączy rzekę Elbląg z rzeką Nogat. Umożliwia bezpieczne przepłynię168
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cie z portu Elbląg do Gdańska, szczególnie gdy na Zalewie Wiślanym panują trudne warunki żeglugowe.
Pasłęka ma długość 211 km i jest drugą co do wielkości rzeką Mazur. Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego. Rzeka ta
jest cenną ostoją bobrów i na całej swojej długości objęta jest ochroną w ramach Europejskiej Sieci NATURA 2000 o kodzie
PLH 280006.
Planuje się przywrócenie żeglowności rzeki dla małych jednostek turystycznych, a także budowę przystani w Braniewie,
uruchomienie mostu zwodzonego, przystani i rozbudowę portu morskiego w Nowej Pasłęce. Planowane przedsięwzięcia
będą miały bezpośredni wpływ na obszary Natury 2000, występujące na tym terenie. Nie planuje się jednak drastycznej
ingerencji w środowisko, a jedynie poprawę estetyki, żeglowności i bezpieczeństwa tego odcinka rzeki. Planowane inwestycje nie będą wykonywane w obszarze ostoi bobrów.
Rzeka Wierzyca jest lewobrzeżnym dopływem Wisły. Bierze początek w rejonie Wzgórz Szymbarskich u stóp Zamkowej Góry na wysokości 223 m.n.p.m. Po przebyciu 166 km wpada do Wisły w Gniewie. Wierzyca to bystra rzeka o reżimie
przepływu zbliżonym do górskiego. Liczne jeziora w dorzeczu Wierzycy wpływają stabilizująco na natężenie przepływu w
cieku.
Motława, rzeka o długości 64,7 km, bierze początek ze źródła w Jeziorze Szpęgawskim na Pojezierzu Starogardzkim,
na północny wschód od Starogardu Gdańskiego. W górnym biegu rzeki płynie jako Szpęgawa. Przepływa przez Jezioro
Rokickie Duże w pobliżu Tczewa, gdzie staje się Motławą, uchodzi do Martwej Wisły. Głównym dopływem jest Radunia. W
dolnym odcinku w Gdańsku płynie Opływem Motławy oraz podzielona jest na Starą Motławę i Nową Motławę.
Rzeka Liwa o długości 111,4 km w środkowym i dolnym biegu nazywana jest Renawą. Rzeka bierze początek w ciągu
niewielkich jezior na Pojezierzu Iławskim.
Do większych jezior w zlewni Liwy należą:
- Januszewskie (o pow. 1,1 km2)
- Liwieniec (o pow. 0,8 km2)
- Orkusz (o pow. 0,7 km2)
- Gaudy (o pow. 1,5 km2)
- Bądze (o pow. 1,5 km2)
- Grażymowskie (o pow. 1,7 km2)
- Dzierzgoń (największe o pow. 7,9 km2).
Lewym dopływem Liwy jest Miłosna o pow. zlewni 48,7 km2. W Kwidzynie do Liwy uchodzi Kanał Palemona. Kanał ten
zbiera wody z Doliny Kwidzyńskiej. Powierzchnia jego zlewni wynosi 158,3 km2. W 13 - tym km Liwa łączy się ze Starym
Nogatem i wykorzystując jego koryto płynie równolegle do Wisły. Kolejnym dużym prawostronnym dopływem Liwy w 6,8
km jest Podstolińska Struga o pow. zlewni 112,5 km2. Liwa uchodzi do Nogatu poniżej śluzy w Białej Górze.
Szlaki turystyczne:
Na terenie objętym opracowaniem funkcjonują szlaki: „Kopernikowski”, „Jantarowy” i „Nadwiślański”.
Szlak „Kopernikowski” prowadzi z Torunia do Olsztyna, a jego fragment na trasie Elbląg - Braniewo jest ostatnim (na
razie) odcinkiem Międzynarodowego Dalekobieżnego Szlaku Pieszego „E-9”. Przebieg szlaku od Elbląga: Elbląg-miasto,
Elbląg-Bażantarnia, Jagodnik, Próchnik, Łęcze, Suchacz, Kadyny, Tolkmicko, Frombork, Braniewo.
Szlak „Jantarowy” na całej swojej długości jest fragmentem Międzynarodowego Szlaku Dalekobieżnego Pieszego „E-9”
o przebiegu: Atlantyk, Morze Północne, Morze Bałtyckie (Świnoujście, Koszalin, Hel, Gdańsk, Elbląg, Frombork, Braniewo).
Przebieg szlaku Jantarowego: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki, Przebrno, Krynica Morskalatarnia, Wielbłądzi Grzbiet, Krynica Morska Port. Całkowita długość szlaku wynosi 52 km.
Przebieg szlaku „Nadwiślańskiego”: Sztum - leśniczówka Wilki - Biała Góra - Piekło - rezerwat „Las Mątawski” - Mątowy
Małe - Mątowy Wielkie - Most Knybawski - Lisewo - Boręty - Palczewo - Nowa Cerkiew - Ostaszewo - Żuławki - Drewnica
- Mikoszewo. Całkowita długość szlaku wynosi 76 km.
Kolej Nadzalewowa
W roku 1897 rozpoczęto pierwsze prace przy budowie Kolei Nadzalewowej (Haffuferbahn - HUB), która miała połączyć
Elbląg z Królewcem. Była to prywatna inwestycja towarzystwa akcyjnego z Królewca. W maju 1899 r. oddano do użytku
odcinek Elbląg - Frombork, a we wrześniu tego roku odcinek Frombork - Braniewo. W tym czasie oddano też do użytku
dworzec Elbląg Miasto i dworzec Elbląg Angielskie Źródło. Dworzec Elbląg Miasto łączyła z dworcem wschodnim linia kolejowa biegnąca przez miasto. Linia ta istniała do początku lat 80-tych naszego stulecia. Zlikwidowano ją po wybudowaniu
w latach 1975-1982 obwodnicy łączącej stację Elbląg (dawny Dworzec Wschodni) ze stacją Elbląg Zdrój.
Główną stacją na trasie HUB było Tolkmicko. Do dziś zachowany jest piękny budynek dworca. Stacja końcowa, czyli
Braniewo Górna Brama, miała połączenie z dworcem państwowej kolei wschodniej w Braniewie. Linia Kolei Nadzalewowej
obsługiwała ruch osobowy i towarowy. W latach 30-tych przewoziła ponad 400 tys. pasażerów i 250 tys. ton towarów.
Oprócz lokalnego ruchu osobowego w latach międzywojennych kursowały tu w ciągu całego roku także pociągi turystyczne Niemieckich Kolei Państwowych, jadące przez Tolkmicko i Braniewo do Królewca. W Tolkmicku miały połączenie
z promem do Krynicy Morskiej. Po roku 1945 linia Kolei Nadzalewowej utraciła połączenie z Królewcem i stała się linią
o znaczeniu lokalnym. Obecnie pociąg rusza ze stacji Elbląg (dawny Dworzec Wschodni) i obwodnicą dociera do stacji
Elbląg Zdrój (dawny dworzec Elbląg Angielskie Źródło). Dalej mija przystanki Rubno Wielkie, Jagodno, Kamienica Elblą169
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ska, Nadbrzeże i dociera do Suchacza. Następnym przystankiem są Kadyny. Jadąc dalej z Tolkmicka do Fromborka widać
z pociągu leżący w wodach Zalewu Wiślanego potężny głaz narzutowy - Święty Kamień. W Braniewie pierwszą stacją jest
Górna Brama, a następną - Braniewo. Tu linie Kolei Nadzalewowej i Kolei Wschodniej łączą się. Od kilku lat znowu istnieje
możliwość dojazdu do Królewca - w Braniewie odbywa się odprawa celna.
Kolejka Wąskotorowa
Historia kolei wąskotorowych na Żuławach sięga końca XIX wieku. Cały system wąskotorówki, po obu stronach Wisły,
ukończony został w latach 1898-1912, by od 1913 r. stać się “Zachodnio - Pruską Koleją Lokalną, Tow. Akc.” Była to jedna
z największych kolei lokalnych na terenie Prus. Liczyła, łącznie z bocznicami, ponad 300 km. Cechami charakterystycznymi
tej kolei były: przeprawa promowa na Wiśle w Świbnie, którą transportowano całe pociągi zapewniając połączenie obu
brzegów bez przesiadki oraz kursujący w drugiej połowie lat trzydziestych wąskotorowy pociąg pospieszny z Gdańska do
Malborka przez Stegnę i Nowy Dwór Gdański.
W czasie II wojny światowej przedłużono linię Gdańsk - Stegna do Krynicy Morskiej, likwidując jednocześnie połączenie
Nowy Dwór Gdański - Stegna. Po wojnie, po kilku latach eksploatacji, kolej stopniowo zaczęto zamykać. W 1953 roku wyłączono z ruchu odcinek Stegna - Krynica Morska.
Obecnie kolejka wąskotorowa jeździ sezonowo w okresie letnim.

Zdj. nr 2 Kolejka wąskotorowa
(Źródło: www.rzgw.gda.pl)

Obszary wokół Zalewu Wiślanego to wymarzone miejsce dla turystyki żeglarskiej, kajakowej czy motorowodnej. Tereny
te, dzięki wytyczonym szlakom wodnym na Zalewie Wiślanym oraz gęstej sieci żuławskich rzek i kanałów żeglownych,
połączonych z Kanałem Elbląskim, umożliwiają dopłynięcie do większości ważniejszych miejscowości i odbycie ciekawych
wycieczek kajakami, jachtami, statkami żeglugi pasażerskiej i wodolotami. Tu, nad Zalewem Wiślanym, znajduje się szereg
portów i przystani przyjmujących większe i mniejsze jednostki pływające: Elbląg, Kamienica Elbląska, Suchacz, Tolkmicko,
Frombork, Nowa Pasłęka, Krynica Morska, Kąty Rybackie.
Istnieje możliwość przepłynięcia trasy z Gdańska do:
• Gdańsk - Martwa Wisła - Śluza Przegalina - Śluza Gdańska Głowa - Szkarpawa - Rybina - Zalew Wiślany - Nogat - Kanał
Jagielloński - Elbląg - rzeka Elbląg - jezioro Druzno - Kanał Elbląski – pochylnie - Małdyty - Miłomłyn - Iława,
• Gdańsk - Martwa Wisła - Śluza Przegalina - Leniwka - Śluza Gdańska Głowa - Szkarpawa – Wisła Królewiecka - Zalew
Wiślany - Nogat - Kanał Jagielloński - Elbląg - Zalew Wiślany - Frombork - Braniewo - Krynica Morska - Kąty Rybackie.
Rzeką Elbląg można wypłynąć na Zalew Wiślany, po którym kursują statki i wodoloty:
• Elbląg - Krynica Morska - Elbląg,
• Elbląg - Kaliningrad (Rosja) - Elbląg,
• Krynica Morska - Kaliningrad - Krynica Morska,
• Krynica Morska - Frombork - Krynica Morska.
2.2. Stan zasobów środowiska
O wysokiej randze walorów przyrodniczych omawianego obszaru świadczą:
• zaliczenie regionu do systemu ekologicznego o znaczeniu krajowym oraz do południowobałtyckiego korytarza eko170
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logicznego i korytarza ekologicznego doliny Wisły o znaczeniu międzynarodowym,
• wpisanie Zalewu Wiślanego, Mierzei Wiślanej, Dolnej Wisły oraz Rzeki Pasłęki do programu Natura 2000 jako Specjalnego Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO) oraz Ujścia Wisły, Zalewu Wiślanego i Doliny Dolnej Wisły i Doliny Pasłęki jako
obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO),
• wpisanie do krajowego Sytemu Obszarów Chronionych Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i „Wysoczyzna Elbląska” oraz 11 rezerwatów przyrody,
• występowanie 16 obszarów chronionego krajobrazu.

Zdj. nr 3 Widok na Zalew Wiślany
(Źródło: www.wrotapomorza.pl)

Środowisko przyrodnicze Żuław Wiślanych w dużym stopniu zostało sztucznie stworzone przez człowieka (osuszenie,
likwidacja lasów, przystosowanie dla potrzeb rolnictwa i osadnictwa) i sztucznie przez niego podtrzymywane dzięki funkcjonowaniu systemów melioracyjnych oraz modyfikowane przez nasadzenia klimatyczne. Całkowite przekształcenie środowiska przyrodniczego nastąpiło na terenach zurbanizowanych, a zwłaszcza w Gdańsku. Seminaturalny charakter przyrodniczy mają tylko obrzeża rzek.
Na Żuławach Wiślanych, poza obrzeżami rzek, nie występuje krajobraz przyrodniczy. Dominuje tu krajobraz kulturowy,
którego główną cechą jest silne zgeometryzowanie poprzez nasadzenia zadrzewień klimatycznych oraz przez systemy kanałów i rowów melioracyjnych. Krajobraz kulturowy Żuław, na zachód od Wisły, objęty jest Obszarem Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich, a krajobraz kulturowo-przyrodniczy Obszarami Chronionego Krajobrazu: Ryjewskim, Wysoczyzny
Elbląskiej Wchód, Wysoczyzny Elbląskiej Zachód, Wybrzeża Staropruskiego, Rzeki Pasłęki, Sadlińskim, Środkowożuławskim, Rzeki Szkarpawy i Rzeki Nogat, Wyspy Sobieszowskiej, Doliny Wierzycy, Doliny Kwidzyńskiej, Doliny Gniewskiej, Rzeki
Liwy, Jeziora Dzierzgoń, Białej Góry.
Warunki glebowe uwarunkowane są ściśle geologiczną przeszłością Warmii i Mazur oraz Pomorza. Cechuje je duże
regionalne zróżnicowanie, w tym pasowość obszarów o zmiennych cechach i warunkach gospodarowania, od strefy brzegowej morza, przez pas pobrzeża, środkowy – morenowy pas pojezierny, po pojezierny pas równin sandrowych. Odzwierciedleniem średniej przydatności gleb w regionie dla upraw rolnych jest udział użytków rolnych w klasach bonitacyjnych
lub kompleksach glebowo–rolniczych, w których występują wszystkie klasy bonitacyjne gleb – od I do VI, z wyraźną przewagą klas od III do V. Gleby posiadają silne zróżnicowanie pod względem kwasowości i równie silne pod względem zasobności w podstawowe składniki mineralne (fosfor, potas i magnez).
Potencjał surowcowy obu województw jest niewielki w skali kraju. Zasoby geologiczne wiążą się ściśle z jego budową geologiczną, w wyniku czego dominują surowce związane z osadami polodowcowymi czwartorzędu. Surowce występujące w starszych osadach mają mniejsze znaczenie praktyczne. Do najpowszechniejszych należą: piaski, żwiry, iły oraz
kreda jeziorna i torfy. Najliczniejszą grupę stanowią złoża kruszywa naturalnego, wykorzystywanego przede wszystkim
w inwestycjach drogowych i budowlanych. Złoża piasków, iłów i żwirów występują powszechnie na terenie niemal całego
województwa, poza obszarami pokrytymi utworami organogenicznymi, jak Żuławy Wiślane i szerokie dna pradolin. W skali
kraju pod względem zasobów większy jest udział kredy jeziornej – 20% i torfu – 8%. Wielkość zbiorników wodnych, jeziorność, długość, liczba i zróżnicowanie cieków oraz wielkość przepływów i związane z tym zagrożenie powodziowe, a także
spadki rzek i cechy morfologiczne koryt, tworzą duże bogactwo hydrologiczno-krajobrazowe.
2.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji celów zawartych w projekcie
Ze względu na ochronę środowiska, a szczególnie wód i gruntu, konieczne jest rozwijanie lokalnych układów kanalizacyjnych, modernizacja wielu lokalnych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa grupowych układów kanalizacyjnych
i oczyszczalni. Teren zagrożony powodziowo stawia wyższe wymagania pod względem niezawodności zasilania w ener171
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gię elektryczną. Dotyczy to przede wszystkim dwustronnych zasileń wszystkich elementów osłony przeciwpowodziowej.
Sprostanie tym zadaniom wymaga modernizacji znacznej części stacji transformatorowych i linii średniego oraz niskiego
napięcia. Specyfika terenów żuławskich powoduje, że drogi podlegają silniejszej degradacji i cechują się niższą nośnością.
Duże znaczenie dla funkcjonowania dróg mają mosty, w tym zwodzone oraz przeprawy promowe. Zagrożenie powodziowe dotyczy całego terenu Delty Wisły.
Urządzenia melioracji wodnych spełniają dwie zasadnicze funkcje:
1. umożliwiają regulację stosunków wodnych na terenach zmeliorowanych,
2. zapewniają ochronę od powodzi zagrożonych terenów (wały przeciwpowodziowe) oraz umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wód siecią rzek i kanałów przy wsparciu pracy stacji pomp na obszarach depresyjnych.
Zagrożenie powodziowe tego obszaru jest bardzo wysokie. Pochodzić może z różnych kierunków: od strony morza, rzeki Wisły i innych cieków przez nie przepływających. Może być również spowodowane intensywnymi opadami deszczu, jak
i wezbraniami sztormowymi, zatorowymi, a nawet długotrwałą przerwą w dostawie energii elektrycznej do stacji pomp.
Z uwagi na depresyjne położenie, sprawne funkcjonowanie stacji pomp oraz całego systemu odwadniającego ma kluczowe znaczenie dla regulacji stosunków wodnych w glebie i ochrony przeciwpowodziowej.
2.4. Analiza i ocena istotnych problemów ochrony środowiska w szczególności dotyczących obszarów chronionych i wymagających ochrony
a) środowisko przyrodnicze i prawne formy ochrony przyrody
Województwa pomorskie i warmińsko - mazurskie wyróżniają się na tle kraju ponadprzeciętnymi walorami przyrodniczymi. Wynikają one ze znacznego zróżnicowania środowiska i krajobrazu naturalnego oraz z dużego stopnia zachowania
naturalności niektórych ekosystemów. Ochrona tych wartości prowadzona jest w ramach ustawowego systemu obszarów
chronionych i obejmuje wszystkie przewidziane prawem formy ochrony, w tym parki narodowe (2), parki krajobrazowe (9),
rezerwaty przyrody (122), obszary chronionego krajobrazu (45) czy pomniki przyrody (2620). Na system ochrony przyrody
składają się również (oprócz ww. parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu i pomników przyrody) obszary Natura 2000, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły
przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
Obecnie obszary chronione (bez obszarów Natura 2000) zajmują w województwie pomorskim powierzchnię 597 392
ha, co stanowi 32,66 % powierzchni województwa.
W województwie warmińsko – mazurskim zlokalizowanych jest 6 parków krajobrazowych, 102 rezerwaty przyrody oraz
67 obszarów krajobrazu chronionego które wraz z terenami leśnymi zajmują 30% województwa.
Tereny wokół Zalewu Wiślanego natura obdarzyła pięknymi krajobrazami i unikalną przyrodą.
PARK KRAJOBRAZOWY “WYSOCZYZNA ELBLĄSKA”
Został on utworzony w 1985 roku, a jego powierzchnia wynosi 13.460 ha. Rzadkie połączenie krajobrazu morskiego
z krajobrazem wysoczyznowym nadaje temu skrawkowi ziemi szczególnego uroku. Zbocza Wysoczyzny wznoszą się na
wysokość od 60 do 100 m, a najwyższy punkt znajduje się w okolicach wsi Milejewo (197 m n.p.m.). Jest tu wiele jarów
i wąwozów o głębokości dochodzącej nawet do 60 m.
Można spotkać potoki przypominające górskie strumyki, nadające parkowi charakter obszarów górzystych. Rosną tu
także typowo górskie rośliny: czosnek niedźwiedzi, żywiec cebulkowy, skrzyp olbrzymi, pióropusznik strusi i inne. Krajobraz Parku urozmaicają liczne zabytki architektury, a z punktów widokowych można podziwiać piękne krajobrazy między
innymi Zalewu Wiślanego, Żuław i Mierzei Wiślanej.
REZERWAT PRZYRODY „BIAŁA GÓRA”
Rezerwat florystyczny obejmujący obszar ochronny na Powiślu (o powierzchni 3,47 ha, ustanowiony w roku 1968).
Ochronie rezerwatu podlegają stanowiska roślinności stepowej (dyptam jesionolistny, lepnica wąskopłatkowa i driakiew
żółtawa). Rezerwat leży w obszarze Natura 2000.
REZERWAT PRZYRODY „JEZIORO LIWIENIEC”
Płytkie (max.1.7 m) jezioro o powierzchni 82,80 ha koło Prabut (woj. pomorskie). Dno płaskie i zamulone, brzegi zarasta
roślinność wodna i bagienna. Rezerwat przyrody, obejmujący teren całego jeziora, został utworzony w 1967 r. dla ochrony
ostoi ptaków wodno-błotnych i miejsc gniazdowania łabędzia niemego oraz kolonii lęgowych mewy śmieszki. Jezioro
ulega zjawisku eutrofizacji.
REZERWAT PRZYRODY „LAS MĄTAWSKI”
Leśny rezerwat przyrody nad Nogatem (utworzony w 1968 r., o powierzchni 32,3 ha) na obszarze Żuław Malborskich.
Ochronie rezerwatu podlega pozostałość lasu łęgowego i ponad 150 letnie starodrzewie różnogatunkowe (m. in. dęby szypułkowe, wiąz pospolity, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, grab, topola czarna i jesion). Najbliższe miejscowości to Piekło
i Pogorzała Wieś. W roku 2005 obszar ochronny „Las Łęgowy nad Nogatem” został połączony z „Mątowym”, wskutek czego
powstał „Las Mątawski”. Rezerwat leży w obszarze Natura 2000.
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REZERWAT PRZYRODY „PTASI RAJ”
Ptasi rezerwat przyrody na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej (utworzony w 1959 r., o powierzchni 198 ha) przy ujściu
Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej. Ochronie rezerwatu podlegają ptaki błotne i wodne. Ptasi Raj jest punktem odpoczynku ptaków podczas przelotów migracyjnych. Na obszarze rezerwatu można spotkać ponad 200 gatunków ptactwa (w
tym prawie 50 zagnieżdżonych, m. in. rybitwy białoczelne, perkozy, bączki, bąki, kropiatki i gęsi zbożowe). Rezerwat leży
w obszarze Natura 2000.
REZERWAT PRZYRODY „OSTOJA BOBRÓW NA RZECE PASŁĘCE”
Rezerwat obejmuje rzekę Pasłękę wraz z przyległymi gruntami. O wartości rezerwatu stanowią nie tylko bobry i inne,
licznie występujące tu gatunki fauny i flory, ale również niezwykle urozmaicony krajobraz doliny rzeki z wieloma przełomowymi odcinkami, lub płynącej leniwie między łąkami i torfowiskami. Rezerwat leży w obszarze Natura 2000 o kodzie
PLH 280006.
REZERWAT „KADYŃSKI LAS”
To jeden z dwóch rezerwatów znajdujących się w obrębie Parku Krajobrazowego “Wysoczyzna Elbląska”. Powstał on na
powierzchni 8 ha ze względu na ochronę około 200-letniego starodrzewu bukowego i dębowego. Na terenie “Kadyńskiego
Lasu” rośnie najstarszy w Polsce dąb im. J. Bażyńskiego uznany za pomnik przyrody. Runo leśne reprezentowane jest tutaj
przez lilię złotogłów, widłak wroniec, czerniec gronkowy i inne ciekawe rośliny.
REZERWAT „BUKI WYSOCZYZNY ELBLĄSKIEJ”
To drugi rezerwat leśny na terenie Parku Krajobrazowego “Wysoczyzna Elbląska”. Zajmuje on powierzchnię 94 ha urozmaiconą szeregiem malowniczych wąwozów, których dno porasta około 100-letnia buczyna z udziałem zespołu dębowograbowego oraz wiązu i świerka.
REZERWAT „PIÓROPUSZNIKOWY JAR”
Zajmuje on powierzchnię 38 ha na terenie Wysoczyzny Elbląskiej, ale poza Parkiem Krajobrazowym. Położony jest
w dnie malowniczej doliny Lisiego Parowu i porasta go las jesionowo-wiązowy. W podszyciu króluje tu, objęty ochroną
gatunek paproci, pióropusznik strusi.
REZERWAT „ZATOKA ELBLĄSKA”
To kolejny rezerwat ornitologiczny spełniający kryteria Konwencji z Ramsar. Obejmuje on obszar 420 ha w Nowakowie
i Jagodnie (gminy Elbląg i Tolkmicko). Ze względu na dogodne warunki gniazdowania osiedliły się tu liczne gatunki ptaków wodnobłotnych.
PARK KRAJOBRAZOWY „MIERZEJA WIŚLANA”
Został utworzony w 1985 roku i obejmuje część Mierzei od Sztutowa do granicy państwowej z Federacją Rosyjską. Jego
powierzchnia wynosząca 4.410 ha w 75% zajęta jest przez lasy. Na atrakcyjność Parku wpłynęło występowanie wzniesień wydmowych o nieregularnych kształtach. Dawniej Mierzeja Wiślana porośnięta była lasem liściastym (olcha, lipa, dąb,
klon). Wskutek prowadzenia niekontrolowanego wyrębu nastąpiło wylesienie terenu. Taka sytuacja sprzyjała przemieszczaniu się wydm, które wędrowały w kierunku Zalewu Wiślanego i zasypywały osady. Aby temu zapobiec sadzono rośliny
wydmowe, a następnie drzewa, głównie sosny, jako najlepiej przyjmujące się na piaszczystym gruncie i to właśnie sosna
(z domieszką buka, dębu, olszy i brzozy) króluje obecnie na Mierzei. Na terenie tego Parku Krajobrazowego znajdują się
dwa rezerwaty przyrody: Kąty Rybackie i Buki Mierzei Wiślanej. Walory tej ziemi są znane i wykorzystywane od dawna do
celów leczniczo- wypoczynkowych.
REZERWAT „KĄTY RYBACKIE”
Został on utworzony w 1957 roku na powierzchni 14 ha (gmina Sztutowo). Jest to rezerwat ornitologiczny powołany
w celu ochrony miejsc lęgowych kormorana czarnego i czapli siwej. Ochrona kormorana czarnego wpłynęła na szybki
wzrost jego populacji.
REZERWAT „BUKI MIERZEI WIŚLANEJ”
Utworzony został w 1962 roku w Przebrnie na powierzchni 7 ha w celu ochrony naturalnego stanowiska 150-letniego
buka.
Projekt „Pętla Żuławska” znajduje się w następujących obszarach Natura 2000:
• obszar PLB 040003 o nazwie Dolina Dolnej Wisły (powierzchnia 34.909,2 ha)
Odcinek doliny Wisły w jej dolnym biegu, od Włocławka do Przegaliny, zachowujący naturalny charakter i dynamikę rzeki swobodnie płynącej. Rzeka płynie w dużym stopniu naturalnym korytem, z namuliskami, łachami piaszczystymi
i wysepkami, w dolinie zachowane są starorzecza i niewielkie torfowiska niskie; brzegi pokryte są mozaiką zarośli wierzbo173
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wych i lasów łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk. Miejscami dolinę Wisły ograniczają wysokie skarpy, na których
utrzymują się murawy kserotermiczne i grądy zboczowe. Wisła przepływa w granicach obszaru przez kilka dużych miast,
jak: Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew.
Występuje tu ostoja ptasia o randze europejskiej E 39.
Występują co najmniej 46 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi
(PCK). Gniazduje ok.180 gatunków ptaków. Bardzo ważna ostoja dla ptaków migrujących i zimujących; bardzo ważny teren
zimowiskowy bielika (C2). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących
gatunków ptaków: nurogęś, ohar (PCK),rybitwa białoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, zimorodek, ostrygojad (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje derkacz, mewa czarnogłowa, sieweczka rzeczna. W okresie wędrówek
ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach do 50 000 osobników (C4). W okresie zimy występuje co najmniej 1%
populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: bielik, gągoł, nurogęś; stosunkowo licznie (C7)
występuje bielaczek; ptaki wodnobłotne występują w koncentracjach do 40 000 osobników (C4). Awifauna obszaru nie jest
dostatecznie poznana. Bogata fauna innych zwierząt kręgowych, bogata flora roślin naczyniowych (ok.1350 gatunków)
z licznymi gatunkami zagrożonymi i prawnie chronionymi, silnie zróżnicowane zbiorowiska roślinne, w tym zachowane
różne typy łęgów, a także cenne murawy kserotermiczne. Gatunki wymienione w p. 3.3. z motywacją D to gatunki prawnie
chronione w Polsce.
Następuje tu zauważalne niszczenie morfologicznej różnorodności międzywala, zanieczyszczenie wód (przemysłowe
i komunalne), zabudowa brzegów, zalesianie muraw, spontaniczna sukcesja roślinności wskutek zaprzestania lub zmniejszenia intensywności wypasu zwierząt w międzywalu, zamiana użytków zielonych na pola orne w międzywalu.
Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną
przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Na obszarze będą
prowadzone działania zapewniające swobodny spływ wód oraz lodu. Przy wykonywaniu powyższych zadań zachowana
zostanie dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac obejmuje różne fragmenty
doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru Natura 2000.
Występują następujące formy ochrony:
Rezerwat Przyrody:
Las łęgowy nad Nogatem (33,0 ha)
Łęgi na Ostrowiu Panieńskim (34,4 ha)
Las Mątawski (231,8 ha)
Wielka Kępa (Ostromecka) (27,8 ha)
Wiosło Małe (21,9 ha)
Kępa Bazarowa (32,4 ha)
Rzeka Drwęca (18888, ha)
Park Krajobrazowy:
Dolina Dolnej Wisły (55643,0 ha)
Obszar Chronionego Krajobrazu:
Białej Góry (3841,0 ha)
Doliny Kwidzyńskiej (1977,0 ha)
Gniewski (2336,0 ha)
Nadwiślański
Ujścia Nogatu
Środkowożuławski (2870,0 ha)
Doliny Drwęcy
Doliny Osy i Gardęgi
Na Południe od Torunia
Nizina Ciechocińska
Rzeki Szkarpawy
Żuław Gdańskich
Strefy Krawędziowej Doliny Wisły
Wydm Śródlądowych na Południe od Torunia
Użytek Ekologiczny:
Mopkowy Most (0,2 ha)
Parowa (4,0 ha)
Projektowane są dodatkowo 4 rezerwaty.
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Rys. nr 1 Dolina Dolnej Wisły PLB 040003
(Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl)

• obszar Ujście Wisły o kodzie PLB 220004 (powierzchnia 1.014,7 ha),
Obszar obejmuje znaczny fragment zewnętrznej delty Wisły, od ujścia Wisły Śmiałej na zachodzie, po ujście Wisły Przekopu i jego okolice - tak lądowe, jak i morskie, na wschodzie. Do obszaru włączono 12-kilometrowy pas wybrzeża Wyspy
Sobieszewskiej, łączący oba ujścia oraz przyujściowy odcinek głównego koryta Wisły, tzw. Wisłę Przekop, wraz z jej międzywalem, o długości ok. 6 km, rozciągający się od morza, na północy, do miejscowości Przegalina, na południu.
Zachodni kraniec obszaru stanowi rezerwat Ptasi Raj, wschodni - rezerwat Mewia Łacha. Obszar należy do mezoregionu Mierzeja Wiślana i tylko jego południowy kraniec wchodzi na teren mezoregionu Żuław Wiślanych. W obu rezerwatach
występuje mozaika siedlisk, obejmująca przymorskie, płytkie, słodkowodne jeziora, rozległe płaty szuwaru trzcinowego,
występującego w przybrzeżnej strefie jezior oraz na dawnych łąkach słonoroślowych (Ptasi Raj) oraz piaszczyste mierzeje,
odcinające jeziora od Bałtyku. Znaczne fragmenty terenu zajmują wydmy, pokryte typową roślinnością wydmy białej lub
szarej, w wielu miejscach porośniętej różnowiekowymi uprawami sosnowymi, ze znaczną domieszką drzew liściastych.
Znaczną część rezerwatu Mewia Łacha zajmuje wysokopienny las mieszany, zaś rezerwatu Ptasi Raj uprawa olchy, założona
na dawnych łąkach słonoroślowych, obecnie zanikająca i przechodząca w zbiorowiska krzewiasto-szuwarowe. Międzywale
Wisły Przekopu zajęte jest przez otwarte pastwiska. Na przedpolu czynnego ujścia Wisły istnieje aktywny stożek ujściowy,
z czym związane jest pojawianie się i zanikanie piaszczystych wysp i półwyspów, wchodzących coraz głębiej w morze.
W wielu miejscach wydmy białe i szare zostały utrwalone nasadzeniami róży pomarszczonej Rosa rugosa lub wierzby warzynkowej Salix daphnoides, co spowodowało w tych miejscach niemal całkowity zanik roślinności naturalnej.
Wystepuje tu ostoja ptasia o randze europejskiej E13.
Występuje co najmniej 36 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 11 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych we wszystkich porach roku, szczególnie w okresie wędrówek i zimą. Ogółem, na obszarze stwierdzono co najmniej 22 gatunki ptaków wodno-błotnych odbywajacych tu lęgi i przynajmniej 120 gatunków ptaków wodno-błotnych w okresie nielęgowym. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej
1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: ohar (PCK), ostrygojad (PCK), rybitwa białoczelna (PCK),
rybitwa rzeczna, mewa pospolita i sieweczka obrożna (PCK); w stosunkowo dużym zagęszczeniu w niektóre lata występuje
sieweczka rzeczna. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: rybitwa czarna, rybitwa wielkodzioba, mewa mała, mewa pospolita oraz gęsi; stosunkowo duże
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koncentracje (C7) osiąga: łabędź czarnodzioby, nur rdzawoszyi, bielaczek, batalion płatkonóg szydłodziobyrybitwa rzeczna,
rybitwa popielata, rybitwa czubata, szlamnik, biegus krzywodzioby, biegus zmienny, biegus rdzawy, brodziec śniady, gęś
białoczelna, ostrygojad, kszyk, kulik wielki, kulik mniejszy, łęczak, mewa żółtonoga, piaskowiec, sieweczka obrożna, siewnica, śmieszka, świstun, tracz długodzioby; ptaki wodno-błotne występują w koncentracjach powyżej 20000 osobników
(C4). W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków ptaków: bielaczek, czernica, gągoł, lodówka, mewa pospolita, ogorzałka; stosunkowo duże koncentracje (C7) osiągają: mewa
siodłata, nurogęś, tracz długodzioby; zimowisko bielika (do 20 osobników) i śnieguły (do 120 osobn.); ptaki wodno-błotne
występują w koncentracjach powyżej 20 000 osobników (C4). Obszar charakteryzuje duża różnorodność siedlisk; niektóre z nich podlegają dynamicznym przemianom i układają się w ciągi sukcesyjne, prowadzące od pionierskich zbiorowisk
plaży do zbiorowisk borowych. We florze naczyniowej stwierdzono obecność prawie 530 taksonów. Gatunki wymienione
w p. 3.3. z motywacją D to 17 gatunków prawnie chronionych w Polsce oraz jeden gatunek aster solny Aster tripolium, występujący na zasolonych łąkach i pastwiskach nad Martwą Wisłą oraz Wisłą Śmiałą, należący do grupy gatunków ginących
w skali całego kraju. Na obszarze występuje bardzo liczna populacja mikołajka nadmorskiego Eryngium maritimum.
Zagrożenia: Brak stałego nadzoru rezerwatów, utrwalanie wydm białych gatunkami obcymi siedliskowo, zalesianie
wydm szarych, silna presja drapieżników czworonożnych (lis, jenot, pies, kot) i skrzydlatych (mewa srebrzysta). Zagrożenie
stanowią wędkarze, zwłaszcza sobotnio-niedzielni, którzy noc spędzają nad Wisłą przy ognisku i napojach z alkoholem
(zagrożenie pożarowe). Okresami może wystąpić zbyt intensywana penetracja terenu przez obserwatorów ptaków i fotografów przyrodniczych. Ograniczenie wypasu na łąkach k. Mikoszewa doprowadzi do degradacji siedlisk zasiedlanych
przez ptaki wodnobłotne. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają utrzymywania ich w należytym stanie
technicznym. Na obszarze będą prowadzone działania zapewniające swobodny spływ wód oraz lodu. Przy wykonywaniu
powyższych zadań zachowana zostanie dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie tych
prac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru Natura 2000.

Występują następujące formy ochrony:
Rezerwat Przyrody:
Mewia Łacha (150,0 ha)
Ptasi Raj (188,0 ha)

Obszar Chronionego Krajobrazu:
Żuław Gdańskich (3092,0 ha)
Wyspy Sobieszewskiej (1228,0 ha)
Środkowożuławski (2313,0 ha)

Rys. nr 2 Ujście Wisły PLB 220004
(Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl)
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• obszar Zalew Wiślany o kodzie PLB 280010 o powierzchni 33.665,8 ha,
Obszar obejmuje polską część płytkiego zalewu przymorskiego (śr. głębokość 2,3 m, max 4,6 m), o wodzie słonawej,
odciętego od Bałtyku Mierzeją Wiślaną. Zalew łączy się z Bałtykiem wąskim kanałem usytuowanym w rosyjskiej części
zbiornika, przez który w czasie silnych sztormów następują wlewy wód morskich. Do polskiej części zalewu uchodzi szereg
rzek, od strony zachodniej jest to parę ramion Wisły, z największym Nogatem, od wschodniej i południa rzeki Elbląg, Bauda i Pasłęka, płynące z obszarów wysoczyznowych. Zalew charakteryzuje się bardzo szybkimi zmianami poziomu wody,
dochodzącymi w ciągu dnia do 1,5 m, następującymi pod wpływem wiatru. Przy brzegach Zalewu ciągną się rozległe pasy
szuwarów, osiągające szerokość setek metrów. Najważniejsze obszary lęgowe ptaków na Zalewie znajdują się w Zatoce
Elbląskiej i w rejonie ujścia Pasłęki. Obszary najważniejsze dla ptaków nielęgowych - to strefa przybrzeżna rozciągająca się
od Przebrna do ujścia rzeczki Cieplicówki, Zatoka Elbląska oraz strefa przybrzeżna w okolicy ujścia Pasłęki.

Rys. nr 3 Zalew Wiślany PLB280010
(Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl)

Znajduje się tu ostoja ptasia o randze europejskiej E 14.
Występuje co najmniej 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, co najmniej 9 gatunów z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym występuje hełmiatka (1-3 pary) (PCK) - 1%-3% populacji krajowej, gęgawa - około
1% populacji lęgowej, ohar do 10% populacji lęgowej, ponadto płaskonos - około 1% populacji lęgowej, perkoz dwuczuby
ponad 1% populacji lęgowej, czapla siwa ponad 8% populacji lęgowej, śmieszka ponad 1% populacji lęgowej, brzęczka
- powyżej 1% populacji lęgowej, bielik ponad 1% populacji lęgowej; w stosukowo wysokiej liczebności (C7) występują: bąk
(PCK), bączek (PCK), bocian biały, cyranka, cyraneczka; żeruje około 10 000 par kormorana z pobliskiej kolonii lęgowej (największej w Polsce - 50% krajowej populacji lęgowej) w Kątach Rybackich. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1%
populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) następujących gatunków: bielaczek, cyraneczka, gęś białoczelna, gęś zbożowa
rożeniec, czernica, głowienka, mewa mała; stosunkowo duże koncentracje (C7) osiąga łabędź krzykliwy (do 200 osobników), łabędź niemy (pierzy się do 3500 ptaków, prawdopodobnie największe pierzowisko łabędzia w kraju), gągoł (do
3000 osobn.) i łęczak. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego (C2) bielaczka (do 3200
osobników) i mewy srebrzystej; stosunkowo duże koncentracje w okresie zimowym osiąga bernikla kanadyjska (do 1300
ptakow, jedyne znane stałe zimowisko w Polsce) oraz błotniak zbożowy (do 35 osobników). Zagrożenia: Koszenie trzciny,
rybołówstwo, wędkarstwo, urbanizacja, odpady, ścieki - zanieczyszczenie, farmy wiatrowe, rozbudowa portów, transport
okrętowy, infrastruktura sportowa i rekreacyjna, kempingi i karawaningi, żeglarstwo, zanieczyszczenie wód, tamy, wały,
sztuczne plaże, regulowanie koryt rzecznych, zamulenie, powodzie, eutrofizacja Obszar podlega działaniom z zakresu
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ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz koryto rzeczne wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Na obszarze będą prowadzone działania zapewniające
swobodny spływ wód oraz lodu. Przy wykonywaniu powyższych zadań zachowana zostanie dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. Wykonywanie tych prac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego
wpływu na całość obszaru Natura 2000.
Występują następujące formy ochrony:
Rezerwat Przyrody:
Ujście Nogatu (356,7 ha)
Zatoka Elbląska (420,0 ha)
Park Krajobrazowy:
Mierzeja Wiślana, cz. nadzalewowa (4410,0 ha)
Wysoczyzny Elbląskiej (13460,0 ha)
• obszar Dolina Pasłęki o kodzie PLB 280002 (powierzchnia 19.405,9 ha) oraz
obszar Rzeka Pasłęka o kodzie PLH 280006 (powierzchnia 6.233,4 ha)
Pasłęka jest drugą co do wielkości rzeką Mazur i ma długość 211 km. Jej źródła znajdują się na Pojezierzu Olsztyńskim
pod Gryźlinami (na północ od Olsztynka), na wysokości 157 m n.p.m. Pasłęka wpływa do Zalewu Wiślanego koło Nowej
Pasłęki. Największe dopływy to Wałsza i Drwęca Warmińska. W górnym odcinku (od Gryźlin do Mostkowa) Pasłęka płynie
przez tereny zalesione, przepływając przez 5 jezior (2,3-377,5 ha). Na odcinku tym dolina jest wąska i wcięta w otaczające
ją wysoczyzny; na niektórych odcinkach rzeka ma charakter podgórski. Poniżej Mostkowa, aż do Pityn, płynie przez tereny
odlesione - nieużytki, pastwiska i łąki kośne o ekstensywnym sposobie gospodarowania oraz pola uprawne. Od mostu
w Pitynach rzeka płynie w głębokiej, wąskiej dolinie o zalesionych zboczach, dalej płaskie dno doliny rozszerza się do
1000 m. Ta część doliny zawiera głównie nieużytki, rzadziej łąki kośne i pastwiska, a także starorzecza. Na odcinku Bardyny
– Jezioro Pierzchalskie nurt rzeki jest w dalszym ciągu powolny, ale zbocza wznoszą się stosunkowo stromo i pokryte są
lasami. Podobny charakter mają zbocza wzdłuż zbiornika zaporowego Jezioro Pierzchalskie i poniżej tego zbiornika. Od
wsi Bemowizna do Braniewa rzeka płynie w krajobrazie typowo rolniczym, rzadziej w otoczeniu świeżych ugorów, a strome
brzegi wznoszą się tutaj do kilkunastu metrów. Poniżej Braniewa rzeka jest uregulowana i obwałowana, przy czym szerokość międzywala nie przekracza 200 m. Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego trzema odnogami, odcinając od stałego
lądu 2 wyspy o powierzchni 12 i 42 ha.
Występuje tu ostoja ptasia o randze europejskiej E 78.
Występuje co najmniej 23 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 9 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi
(PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3, C6) następujących gatunków ptaków:
nurogęś, błotniak łąkowy, kania czarna, kania ruda (PCK), bielik (PCK), orlik krzykliwy (PCK), trzmielojad, samotnik, zimorodek, siniak; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: bąk (PCK), bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy,
derkacz i rybitwa czarna. Zagrożenie dla obszaru stanowią: brak geodezyjnego wydzielenia granic rezerwatu, melioracje,
zmiany sposobu zagospodarowywania użytków rolnych, zbyt intensywny wypas miejscami (zniszczenie roślinności na
brzegach rzeki), wycinanie nadrzecznych zadrzewień łęgowych, wypalanie wiosenne traw, penetracja brzegów przez rybaków i kłusowników.
Występują następujące formy ochrony:
Rezerwat Przyrody:
Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce (4258,8 ha)
Obszar Chronionego Krajobrazu:
„I” OCK woj. warmińsko-mazurskiego
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Rys. nr 4 Dolina Pasłęki PLB280002
(Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl)

Rys. nr 5 Rzeka Pasłęka PLH280006
(Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl)
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• obszar Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana o kodzie PLH 280007 o powierzchni 40.729,6 ha,
Ostoja obejmuje polską część płytkiego (2,3 m średnio) zalewu przymorskiego, o słonawej wodzie, wraz z Mierzeją
Wiślaną oddzielającą go od Bałtyku oraz wąski pas depresyjnych najczęściej terenów lądowych, przylegających od strony
południowej do Zalewu, będących w przeszłości częścią jego wód. Do Zalewu wpada wiele rzek: kilka ramion Wisły, Elbląg,
Bauda, Pasłęka oraz duża liczba pomniejszych rzek i strumieni. Szybkie zmiany poziomu wody w Zalewie dochodzą w ciągu dnia do 1,5 m. Przy brzegach zbiornika rozciągają się rozległe płaty szuwarów, osiągające szerokość kilkuset metrów.
Występują w postaci 1-2 pasów, równoległych do brzegu. W skład ostoi wchodzi również półwyspowy fragment Mierzei
Wiślanej, od miejscowości Kąty Rybackie, do granicy państwa. Mierzeja jest młodym tworem geologicznym powstałym na
skutek wzajemnego oddziaływania wód morskich nanoszących materiał pochodzący z abrazji wybrzeży klifowych i wód
śródlądowych (Wisły) niosących ze sobą piaski, a także działalności wiatru. W rzeźbie terenu Mierzei można wyróżnić strefę
piaszczystej plaży nadmorskiej oraz równoległy do niej pas wydm białych i wydm brązowych. Wały wydmowe są wysokie,
mają nieregularne kształty i stoki o stromych zboczach, co sprawia, że krajobraz Mierzei jest niezwykle dynamiczny. Odmienny charakter ma nizina przylegająca do Zalewu Wiślanego. Większość terenu Mierzei (80%) pokrywa las. Są to głównie
acydofilne dąbrowy i bór nadmorski, a w obniżeniach terenu - brzeziny bagienne i olsy. Lokalnie w zagłębieniach między
wydmami wykształciły się torfowiska wysokie i przejściowe. W pasie przylegającym do Zalewu Wiślanego występują zbiorowiska roślinności nawydmowej.
Stwierdzono występowanie 18 rodzajów siedlisk i 13 gatunków z załączników I i II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na
Mierzei dobrze wykształcona jest strefa wydm białych i szarych oraz wyraźnie wyodrębniona strefa acydofilnych dąbrów,
wykształconych na piaskach wydmowych. W Zalewie Wiślanym zachowały się łąki podwodne, w tym z udziałem ramienic.
Na fragmencie Żuław obejmującym ujściowe odcinki rzek uchodzących do Zalewu występują bardzo rzadkie na Pomorzu
zespoły Nymphoidetum peltatae i Salvinietum natantis.
Na terenie ostoi występuje wiele roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce oraz charakterystycznych dla rzadkich
i zanikających siedlisk (wodnych, wydmowych, solniskowych, torfowiskowych, bagiennych). Są tu stanowiska roślin atlantyckich na wschodnich granicach zasięgu w Polsce (w tym halofitów nadmorskich) i prawdopodobnie największe stanowisko mikołajka nadmorskiego na polskim wybrzeżu. Częsta jest lnica wonna Linaria odora (załącznik II Dyrektywy Rady
92/43/EWG). Zlokalizowano tu jedno z niewielu w Polsce miejsc występowania grzybieńczyka wodnego Nymphoides peltata i bogatej populacji salwinii pływającej Salvinia natans. W Zalewie Wiślanym stwierdzono kilka gatunków ramienic.
Rejon Zalewu Wiślanego jest ważny dla ochrony minoga rzecznego Lampetra fluviatilis i parposza Alosa fallax. Regularnie
pojawia się tu również foka szara Halichoerus grypus. Obszar jest też ważną ostoją ptasią IBA E13.
Zagrożenia: Zanieczyszczenie wód przez ścieki komunalne i przemysłowe, eutrofizacja wód; gospodarka rybacka
(“przyłów” zwierząt w sieciach); intensywna eksploatacja trzcinowisk; ponadto, w bezpośrednim sąsiedztwie ostoi (ŁaszkaPłonina) istnieje ferma elektrowni wiatrowych.
Obszar w większości nie jest chroniony. Obejmuje niewielką część Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej (13 460
ha; 1985 r.), część Parku Krajobrazowego Mierzei Wiślanej (4 995 ha; 1985).
Występują następujące formy ochrony:
Rezerwat Przyrody:
Buki Mierzei Wiślanej (7,0 ha; 1962 r.)
Kąty Rybackie (102,54 ha; 1957 r., powiększony w 2000 r.);
Zatoka Elbląska (420,01 ha; 1991 r.), Ujście Nogatu (356,72; 2001 r.),
Cielętnik (3,38 ha; 1959 r.);
Obszary Chronionego Krajobrazu:
Rzeki Szkarpawy (4 296ha; 1997 r.),
„I” Obszar Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego (1 423 907,5 ha, 1985 r.).
Projektuje się utworzenie rezerwatów przyrody:
Bory Mierzei,
Wielbłądzi Garb,
Mikołajkowe Wydmy
oraz zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Delta Szkarpawy.
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Rys. nr 6 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007
(Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl)

• obszar Ostoja w Ujściu Wisły o kodzie PLH 220044 (powierzchnia 883,51 ha),
Obszar obejmuje 2 spośród kilku estuariów utworzonych przez ramiona Wisły, tzw. Wisły Śmiałej (koło Sobieszowa)
i Przekop (koło Mikoszewa), uchodzące do Zatoki Gdańskiej, wraz z otaczającymi je piaszczystymi terenami, zwykle otwartymi, a także fragmentami porośniętymi lasem. Do obszaru należą także wody przybrzeżne, szczególnie ważne dla
ptaków.
Obszar obejmuje estuaria największej polskiej rzeki, Wisły. Są to zarazem jedne z największych i najważniejszych estuariów w Polsce. Stwierdzono tu występowanie 7 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, stanowiących
typowy kompleks nadmorskich, napiaskowych zbiorowisk roślinnych. Mimo silnej presji ludzkiej i znacznego przekształcenia tego terenu, dobrze zachowały się tu przede wszystkim niektóre zbiorowiska roślinne związane z wydmami.
Zagrożenia:
- silna presja ze strony rozwijającej się Gdańskiej aglomeracji oraz niekontrolowanego ruchu turystycznego i rekreacji.
- prace hydrotechniczne służące utrzymaniu żeglowności rzeki.
- zanieczyszczenia wód rzeki.
Dolina podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Prace z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczą różnych fragmentów doliny rzecznej. Przy ich wykonywaniu powinna zostać zachowana dbałość
o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny i nie pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000.
Występują następujące formy ochrony:
Rezerwat Przyrody:
Ptasi Raj (1959 r., 188 ha)
Mewia Łacha (1991r., 159 ha).
Obszar stanowi także część OSO (tzw. „ptasiego”) obszaru Natura 2000 PLB220004.
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Rys. nr 7 Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044
(Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl)

• obszar Dolna Wisła o kodzie 220033 (powierzchnia 9.872,07 ha).
Obszar obejmuje odcinek doliny Wisły w jej dolnym biegu, od południowej granicy woj. pomorskiego do mostu na
Wiśle, na południe od Tczewa. W granicach ostoi znajduje się także obszar wideł Wisły i Nogatu w rejonie Białej Góry. Rzeka
płynie korytem w dużym stopniu naturalnym, z namuliskami i łachami piaszczystymi. W dolinie zachowane są starorzecza,
otoczone mozaiką zarośli wierzbowych i lasów łęgowych, a także pól uprawnych i pastwisk. Miejscami zbocza doliny tworzą wysokie skarpy, na których utrzymują się ciepłolubne murawy napiaskowe i grądy zboczowe. Fragment stosunkowo
dobrze zachowanej doliny wielkiej rzeki z naturalnym układem roślinności. Na tym obszarze występują zróżnicowane zbiorowiska roślinne, w tym dobrze wykształcone i zachowane różne typy łęgów. Wyróżniono tu 9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG i odnotowano 13 gatunków z Załącznika II tej dyrektywy. Szczególnie bogata i cenna jest
ichtiofauna. We florze roślin naczyniowych stwierdzono liczne gatunki zagrożone i prawnie chronione w Polsce. Jest to też
fragment ostoi ptasiej o randze europejskiej. Zagrożenie dla przyrody tego obszaru stanowi zanieczyszczenie wód (przemysłowe i komunalne), zabudowa brzegów, zalesianie muraw oraz spontaniczna sukcesja wskutek zaprzestania wypasu
i wypalania muraw. Dolina podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia
związane z ochroną przeciwpowodziową wymagają utrzymywania ich w należytym stanie technicznym. Prace z zakresu
ochrony przeciwpowodziowej dotyczą różnych fragmentów doliny rzecznej. Przy ich wykonywaniu powinna zostać zachowana dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny i nie pogorszenie stanu zachowania siedlisk przyrodniczych i gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000.
Obszar w większości położony na terenie 6 obszarów chronionego krajobrazu: Nadwiślańskiego (4 676 ha; 1994),
Gniewskiego (2 336 ha; 1994), Doliny Kwidzyńskiej (1 597 ha; 1997), Białej Góry (3 971 ha; 1997), Rzeki Nogat (2 823 ha;
1997), Środkowożuławskiego (2 513 ha; 1997). Obejmuje rezerwaty przyrody: Wiosło Duże (29,88 ha; 1972); Wiosło Małe
(24,69 ha; 1965); Biała Góra (3,81 ha; 1968); Las Mątawski (231,78 ha; 2005);
Projektuje się utworzenie rezerwatów przyrody: Półtowskie Zbocza, Garckie Zbocza, Las Łęgowy nad Renawą oraz parku krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły.
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Rys. nr 8 Dolna Wisła PLH220033
(Źródło: http://natura2000.mos.gov.pl)

Charakter roślinności zależy od cech abiotycznych środowiska (głównie od warunków wodnych, klimatycznych i rzeźby). Dla Żuław charakterystyczne są zbiorowiska roślinności łąkowej i kultur rolniczych z dużym udziałem roślinności wodolubnej, brak tu prawie zupełnie lasów. Występują tu również zbiorowiska szuwarowe i roślin wodnych z wyraźną przewagą trzciny. Wśród gatunków będących pod ochroną jest m.in. leniec bezpodkwiatowy, sasanka otwarta i starodub łąkowy.
Różnorodność faunistyczna jest bardzo duża – wiąże się to z dobrymi warunkami siedliskowymi i bogatą bazą pokarmową. Na szczególną uwagę zasługuje ptactwo, a przede wszystkim gatunki wodno – błotne, znajdujące dogodne warunki
do gniazdowania i odpoczynku w czasie przelotu. Prawie wszystkie gatunki ptaków tu występujące podlegają ochronie,
a są to m.in. kormoran czarny, mewa, bielik, orlik krzykliwy i kania. Również fauna ssaków jest bogato reprezentowana
przez: bobra europejskiego, mopka, nocka dużego, wilka, wydrę, gacka brunatnego, gacka szarego; wśród gadów i płazów
ogromne znaczenie mają: traszka grzebieniasta, kumak nizinny, grzebiuszka ziemna, ropucha zielona, rzekotka drzewna,
żaba śmieszka. Jeżeli chodzi o ryby to należałoby wymienić: bolenia, głowacza białopłetwego, kozę, piskorza i różankę.
b) środowisko kulturowe i obszary ochrony dziedzictwa kulturowego
Różnorodność form dziedzictwa kulturowego na omawianym obszarze jest efektem złożoności struktury przyrodniczej
oraz tradycji grup etnicznych, społeczności i narodów zamieszkujących te ziemie w ciągu dziejów – co odzwierciedliło
się w sposobach użytkowania i zagospodarowania przestrzeni, stopniu przekształceń środowiska przyrodniczego i koncentracji zabudowy, a także technik rzemiosła, sposobie użycia materiałów budowlanych i form uprawy roli.
Przenikanie się kolejno strefy brzegowej Morza Bałtyckiego, dolnej Wisły oraz stopniowe formowanie się delty i Mierzei
Wiślanej wpłynęły na kształtowanie się środowiska kulturowego regionu. Wisła była drogą, za pośrednictwem której na
obszar przenikały obce wzorce kulturowe i cywilizacje.
Na omawianym terenie występuje największe skupisko zabytków dziedzictwa kulturowego w kraju. Zasoby dziedzictwa kulturowego koncentrują się w strefie doliny Wisły, głównie na Żuławach i w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej,
a także wokół ośrodków dóbr klasztornych.
Do unikatowych zasobów dziedzictwa kulturowego należy zaliczyć specyficzne dziedzictwo archeologiczne, pradziejowe i wczesnośredniowieczne. Walory środowiska kulturowego związane są z bogatą przeszłością historyczną tych terenów
i obejmują nie tylko budowle obronne i sakralne, ale także obiekty zabytkowe kultury ludowej, zabytkowe obiekty hydrotechniczne itp.
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Zdj. nr 4 Dom podcieniowy w Żuławkach
(Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd)

Rewitalizacja istniejących infrastruktur hydrotechnicznych jest głównym celem poprawy dziedzictwa kulturowego, które od 1945 roku nie było realizowane.
Poprzez te działania Żuławy będą bardziej dostępne dla turystów, a także nastąpi wzrost aktywizacji gospodarczej regionu. Wpłynie to korzystnie na architekturę regionalną i zabytki techniki, do których należy zaliczyć śluzy:
Śluza Biała Góra
Obecny stan węzła wodnego Biała Góra ukształtował się w XIX - XX w. Z połowy XIX w (1852 r.) pochodzi tzw. wielki
upust - najstarszy element węzła (przebudowany w 1879 r.). Prace przy budowie właściwego, obecnie eksploatowanego
stopnia, rozpoczęto w sierpniu 1912 r., zakończono w 1915 r. Najpóźniej powstała obecnie nieużywana mała śluza w ujściu
Liwy do Nogatu (wybudowana w latach 30-tych XX-tego wieku dla potrzeb żeglugi niewielkich jednostek rzeką Liwą).

Zdj. nr 5 śluza Biała Góra (widok na tzw. wielki upust)
(Źródło: www.rzgw.gda.pl)

Zdj. nr 6 Widok od strony Wisły na śluzę i jaz Biała Góra.
Widoczne wrota przeciwpowodziowe
(Źródło: www.rzgw.gda.pl)
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Śluzy Szonowo, Rakowiec i Michałowo
Śluzy Szonowo, Rakowiec i Michałowo są śluzami komorowymi o konstrukcji betonowej, oblicowanej cegłą klinkierową
z wrotami wspornymi dwuskrzydłowymi z mechanizmami o napędzie ręcznym. Komora jest napełniana i opróżniana przez
kanały obiegowe, umieszczone symetrycznie w głowie górnej i dolnej. Zamknięcia kanałów stanowią zasuwy o napędzie
ręcznym. Wrota górne i dolne komory posiadają konstrukcję stalową nitowaną. We wrotach znajdują się zastawki (w górnych po 1 na każde skrzydło, w dolnych po 2 na skrzydło), służące do płukania obiektu. Na wrotach znajdują się kładki
komunikacyjne.

Zdj. nr 7 Śluza w Szonowie.
(Źródło: www.rzgw.gda.pl)

Zdj. nr 8 Śluza Michałowo (widok na awanport górny).
(Źródło: www.rzgw.gda.pl)
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Zdj. nr 9 Śluza Rakowiec. Widok na głowę górną.
(Źródło: www.rzgw.gda.pl)

Śluza Gdańska Głowa
Śluza Gdańska Głowa położona jest w 0+200 kilometrze Szkarpawy (Wisły Elbląskiej) w gminie Stegna, woj. pomorskie.
Zadaniem stopnia jest umożliwienie żeglugi rzeką Szkarpawą (od rz. Wisły do Zalewu Wiślanego) oraz ochrona terenów
położonych nad Szkarpawą przed wielkimi wodami rzeki Wisły.
Stopień został wybudowany w 1895 r. w ramach szerszego programu inwestycyjnego przebudowy ujścia Wisły (obejmującego m.in. wykonanie tzw. przekopu oraz odcięcie od Wisły tzw. Wisły Gdańskiej i Wisły Elbląskiej).
Śluza została poddana remontowi kapitalnemu w latach 1998-99. Gdańska Głowa ma identyczną budowę jak śluzy
wymienione wyżej.

Zdj. nr 10 Śluza Gdańska Głowa po remoncie.
Widok z mostu nad śluzą na wrota przeciwpowodziowe oraz górne i dolne wrota śluzowe.
(Źródło: www.rzgw.gda.pl)

Śluza Przegalina
Śluza Południowa w Przegalinie położona jest w 0+550 kilometrze Martwej Wisły w Gdańsku, w miejscu połączenia rzeki Wisły z Martwą Wisłą. Jest obecnie jedynym stopniem na drodze wodnej Martwej Wisły. Zadaniem stopnia jest umożliwienie żeglugi rzeką Martwą Wisłą oraz ochrona terenów położonych nad Martwą Wisłą (Żuław Gdańskich) przed wielkimi
wodami rzeki Wisły.
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Zdj. nr 11 Śluza Przegalina Południowa. Widok na wrota górne i komorę śluzy.
(Źródło: www.rzgw.gda.pl)

Rys. nr 9 Obiekty hydrotechniczne administrowane przez RZGW Gdańsk.
(Źródło: www.rzgw.gda.pl)

Do zabytków kulturowych zalicza się również mosty zwodzone (dwa czynne mosty zwodzone i jeden kolejowy most
obrotowy znajdują się w miejscowości Rybina, nieczynny most zwodzony znajduje się w miejscowości Tujsk nad rzeką
Tugą), a także w Nowym Dworze Gdańskim, stację wodowskazową w dawnym porcie w Korzeniewie oraz bosmanat, twierdzę Pelplin z najpiękniejszą w Polsce bazyliką gotycką oraz kolejkę wąskotorową, wybudowaną w latach 1898 – 1914,
jeżdżącą na trasie Nowy Dwór Gdański – Sztutowo – Mikoszewo, zamki w Gniewie, Malborku i Kwidzynie oraz Stare Miasto
w Elblągu, Stare Miasto w Gdańsku. Planuje się uruchomienie kolejki wąskotorowej w Kwidzynie oraz otwarcie dwóch mostów – od Nowej Pasłęki do Braniewa. Reaktywacja poszczególnych zabytków techniki nie będzie powodowała ingerencji
w środowisko naturalne.
c) ocena istotnych problemów ochrony środowiska
Do najważniejszych problemów ochrony środowiska zawartych w projekcie w województwach pomorskim i warmińsko – mazurskim można zaliczyć:
– koncentrację różnorodnych zagrożeń środowiska,
– symptomy przeeksploatowania gospodarczego wyjątkowo cennej i wrażliwej przyrodniczo strefy przymorskiej, objętej ochroną lub przewidzianej do ochrony w ramach sieci Natura 2000,
– poważny wzrost uwarunkowanego działaniem sił przyrody, zagrożenia powodzią i w mniejszym stopniu osuwiskami, głównie na Żuławach, w dolinie Dolnej Wisły i strefie przymorskiej,
– zły stan techniczny systemów osłony przeciwpowodziowej i odwodnienia Żuław, nie gwarantujący zabezpieczenia
przeciwpowodziowego mieszkańcom oraz obniżający efektywność produkcji rolniczej,
– generalnie przeciętna jakość wód płynących (wg oceny 5-stopniowej: brak I i II klasy jakości, dominacja klasy III - 76%)
przy tym niezadowalająca jakość wód w przekrojach ujściowych Nogatu, Szkarpawy,
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– niekorzystna dla środowiska duża dysproporcja liczby mieszkańców czerpiących wodę z wodociągów w stosunku do
korzystających z oczyszczalni ścieków,
– niedostateczny rozwój systemów kanalizacji sanitarnej i oczyszczania ścieków,
– lokalnie niezadowalająca jakość wód podziemnych, głównie na Żuławach, w Dolinie Wisły i strefie nadmorskiej, uwarunkowana czynnikami naturalnymi, ujawniająca się zwłaszcza przy nadmiernym (lokalnie) poborze wód,
– mała zdolność retencyjna gleb, powodująca niebezpieczny spadek lustra wód gruntowych i powierzchniowych; niski
poziom retencjonowania wód,
– bardzo niski poziom odzysku odpadów komunalnych – odpady wyselekcjonowane stanowią zaledwie około 4%,
– nierozwiązany problem gospodarki osadami z oczyszczalni ścieków komunalnych; (będzie on lawinowo narastał
w miarę wzrostu liczby oczyszczalni, ich przepustowości oraz efektywności oczyszczania ścieków),
– stały wzrost natężenia hałasu komunikacyjnego,
– wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym (PM10) i dwutlenkiem azotu (NO2) notowany wzdłuż
głównych tras komunikacyjnych, związany z procesami energetycznego spalania paliw stałych w lokalnych kotłowniach i paleniskach domowych oraz ruchem samochodowym,
– niski, w stosunku do potencjalnych możliwości, udział produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
– zagrożenia bioróżnorodności związane z postępującą urbanizacją, procesami eutrofizacji wód, odwodniania, zakwaszania i zanieczyszczania gleb,
– zanikanie tradycyjnego krajobrazu kulturowego oraz postępujący proces degradacji zasobów dziedzictwa kulturowego,
– szybsze, niż przeciętnie w kraju, tempo przyrostu terenów zabudowanych oraz wyłączania gruntów z produkcji rolnej i leśnej, odbywające się kosztem terenów biologicznie czynnych,
– niski stopień wiedzy ekologicznej społeczeństwa i brak akceptacji społecznej dla części działań ekologicznych, głównie ochronnych.
W ostatnim dziesięcioleciu w województwach pomorskim i warmińsko – mazurskim nastąpiło istotne zmniejszenie
negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko i poprawa jego stanu. Stan jakości powietrza uległ nieznacznej poprawie i na przeważającej części obszaru województw utrzymuje się poniżej dopuszczalnych norm. Wzrasta jednak problem hałasu komunikacyjnego przy głównych trasach komunikacyjnych. Jest to spowodowane wzrostem natężenia ruchu
samochodowego oraz wydłużeniem godzin szczytu komunikacyjnego. Szczególnie obciążone hałasem są centra miast
w otoczeniu gęstej zabudowy oraz ciągi dróg krajowych. Poprawił się stan sanitarny wód przybrzeżnych, umożliwiając
pełniejsze ich wykorzystanie dla potrzeb rekreacji. Stan czystości wód śródlądowych poprawia się w wolniejszym tempie.
Główną przyczyną jeszcze zbyt wysokiego zanieczyszczenia rzek jest odprowadzanie niedostatecznie oczyszczonych ścieków wytworzonych przez przemysł, gospodarkę komunalną, rolnictwo, zanieczyszczenia z gospodarstw wiejskich, a także
spływy powierzchniowe.
Problemem na terenie Żuław, w dolinie Wisły oraz w strefie nadmorskiej są przekroczone w stosunku do dopuszczalnych norm wskaźniki jakości wody. Wskazuje to na konieczność modernizacji stacji uzdatniania na tych obszarach. Gospodarka odpadami komunalnymi na Pomorzu i Warmii polega głównie na ich unieszkodliwianiu poprzez składowanie, często
w miejscach niedostosowanych do obowiązujących przepisów. Stanowi to silne zagrożenie dla wszystkich komponentów
środowiska.
Do głównych problemów ochrony środowiska należą m.in.:
• zanieczyszczenia wód ściekami komunalnymi oraz spływami powierzchniowymi z obszarów rolniczych i zurbanizowanych,
• zanieczyszczenia zdeponowane w osadach dennych mogące przedostać się do wody w wyniku silnego falowania,
• postępująca eutrofizacja systemów wodnych Żuław Wiślanych i Zalewu Wiślanego, będąca wynikiem dopływu związków biogennych,
• zanieczyszczenia powietrza spowodowane emisją pyłów i gazów ze źródeł punktowych (zakłady przemysłowe, kotłownie osiedlowe), komunikacyjnych i powierzchniowych (wysypiska, tereny zielone),
• zanieczyszczenia gleb i degradacja krajobrazu spowodowane składowaniem odpadów, odkrywkową eksploatacją
surowców oraz składowaniem nawozów organicznych i zrzutem ścieków do gruntów,
• zagrożenia hałasem ze źródeł komunikacyjnych,
• zagrożenia powodziowe dla nisko położonych obszarów,
• zagrożenia erozją wodną gruntów na skarpach i stokach o dużym nachyleniu,
• zagrożenie erozją wietrzną – dotyczy głównie terenów wydmowych,
• prognozowany wzrost poziomu morza i Zalewu Wiślanego,
• postępujący wzrost zasolenia Zalewu Wiślanego spowodowany zwiększonym dopływem wód morskich przyczynia
się do zmian chemizmu wody, co w konsekwencji może doprowadzić do istotnych zmian warunków siedliskowych
ekosystemów wodnych.
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2.5. Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko celów strategicznych i kierunków działań przyjętych w projekcie
a) analiza wybranych priorytetów rozwoju województw wynikających z Programu rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego:
Do głównych priorytetów i działań programu rozwoju województw należą:
1. Rozwój dróg wodnych delty Wisły i Zalewu Wiślanego w zakresie turystycznego ich wykorzystania
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
I. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej w zakresie budownictwa wodnego na szlakach wodnych
Obszary wsparcia:
- przystosowanie istniejącej sieci portów, stanic i przystani żeglarskich dla zróżnicowanych wymagań turystów
krajowych i zagranicznych,
- rozwój i modernizacja infrastruktury portów, przystani, w tym marin,
- budowa nowych portów, marin, pomostów cumowniczych,
- rozwój przyportowego zaplecza dla potrzeb żeglarstwa,
- budowa gęstej sieci przystani dla celów rekreacji kajakowej,
- rozwój połączeń żeglugi pasażerskiej,
- tworzenie usług turystycznych dla potrzeb turystyki wodnej.
Spodziewane efekty:
- wzrost ruchu turystycznego,
- powstanie nowych miejsc pracy,
- podniesienie poziomu dochodów i wpływów z turystyki.
II. Poprawa żeglowności i bezpieczeństwa szlaków wodnych
Obszary wsparcia:
- oznakowanie szlaków wodnych,
- udrożnienie dróg wodnych (w tym likwidacja przeszkód nawigacyjnych),
- poprawa czystości dróg wodnych i ich bezpośredniego otoczenia,
- uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni przywodnej na terenie miast i wsi,
- rozwijanie sieci szlaków wodnych, modernizacja torów wodnych,
- wdrożenie systemu ratownictwa i bezpieczeństwa na szlakach wodnych,
Spodziewane efekty:
- poprawa bezpieczeństwa na szlakach wodnych,
- poprawa stanu ekologicznego wód powierzchniowych,
- zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej,
- spójny system oznakowania.
III. Zwiększenie ruchu turystycznego poprzez stworzenie systemu informacji turystyki wodnej
Obszary wsparcia:
- działania innowacyjne w promocji turystyki wodnej,
- organizacja informacji turystyki wodnej,
- przygotowanie spójnych materiałów promocyjnych i ich dystrybucja,
- budowa portalu internetowego poświęconego turystyce wodnej w obszarze Delty Wisły i Zalewu Wiślanego,
- podniesienie standardu infrastruktury turystyki wodnej poprzez wprowadzenie programu klasyfikacji marin
Spodziewane efekty:
- wykreowanie silnych, ponadregionalnych marek produktów turystycznych,
- powstanie systemu informacji turystyki wodnej,
- promocja turystyczna regionu.
2. Aktywizacja gospodarcza w otoczeniu szlaków wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego
KIERUNKI DZIAŁAŃ:
I. Budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury poprawiającej i zwiększającej dostępność do obiektów i atrakcji
turystycznych wokół szlaków wodnych
Obszary wsparcia:
- Rozwijanie sieci szlaków turystycznych,
- Rozwój i tworzenie dla potrzeb turystyki małej infrastruktury przy portach i przystaniach,
- Rozwój i tworzenie dla potrzeb turystyki małej infrastruktury przy portach i przystaniach,
- Rozwijanie ciągów komunikacyjnych,
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- Rozwijanie i budowa infrastruktury dla niepełnosprawnych.
Spodziewane efekty:
- poprawa dostępności komunikacyjnej,
- wzrost szans na zmniejszenie bezrobocia,
- wydłużenie sezonu turystycznego.
II. Rozwój wyspecjalizowanych form turystyki i rekreacji, wykorzystujących walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe
Obszary wsparcia:
- rozwijanie turystyki poprzez różne formy spędzania czasu,
- rozwijanie różnych form turystyki pobytowej,
- budowa tożsamości regionalnej,
- wspieranie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
Spodziewane efekty:
- zwiększenie dostępności dla turystyki kwalifikowanej,
- lepsze wykorzystanie naturalnego potencjału turystycznego,
- stworzenie korzystnych warunków do rozpoczynania działalności gospodarczej,
- kojarzenie turystyki pobytowej z różnymi formami rekreacji.
b) ocena przewidywanych oddziaływań na środowisko
Na obecnym etapie oceny nie można wykluczyć szkodliwego wpływu niektórych planowanych działań na obszary Natura 2000. Rzeczywiste skutki wpływu na środowisko są efektem oddziaływania szeregu czynników na różne komponenty
przyrody będące we wzajemnych powiązaniach. Skutki te charakteryzuje:
- czas oddziaływania,
- ich zasięg przestrzenny,
- skala intensywności przekształceń,
- stopień trwałości zmian.
Na etapie inwestycyjnym występuje większość negatywnych skutków dla środowiska, które działają krótko, ale z dużym natężeniem i z ograniczonym zasięgiem, ale najczęściej są nieodwracalne. Bezpośrednie zmiany i zniszczenia odnoszą
się do:
- zanieczyszczenia wód, spowodowanego głównie naruszeniem statyki osadów dennych w wyniku wodnych prac budowlanych oraz prac refulacyjnych,
- możliwości zanieczyszczenia wód i gleby substancjami ropopochodnymi używanymi w eksploatacji sprzętu budowlanego,
- zniszczenia powierzchniowej warstwy gleby na skutek prac ziemnych, zabudowy, użycia ciężkiego sprzętu,
- zmian w krajobrazie, na który niekorzystnie wpłynie fizjonomia placu budowy,
- biocenozy, gdzie na skutek prac refulacyjnych, ziemnych i budowlanych nastąpią znaczne zniszczenia – dotyczy to
szczególnie przystani reaktywowanych, zarośniętych roślinnością szuwarową i naturalnych brzegów rzek i Zalewu
Wiślanego – zmiany warunków siedliskowych mogą być tam duże,
- wzrostu hałasu oraz falowania w trakcie prac inwestycyjnych – może to niekorzystnie wpłynąć na niektóre gatunki
fauny (płoszenie ptaków, zmiana miejsc gniazdowania).
Należy podkreślić, że część skutków oddziaływania na środowisko jest nieunikniona. Dla porządku należy dodać, że
jest to odtworzenie stanu, który wcześniej istniał. Sumaryczna skala ingerencji w środowisko przyrodnicze, w skali całego
obszaru, wydaje się być stosunkowo niewielka.
Na etapie eksploatacji prognozuje się możliwość wystąpienia:
- zanieczyszczeń gleb i wody substancjami ropopochodnymi,
- niekorzystnego oddziaływania na warunki siedliskowe fauny (szczególnie ptaków) – wskutek natężenia ruchu jednostek pływających,
- wzrostu hałasu, szczególnie przy używaniu na jednostkach pływających silników spalinowych,
- zwiększenia ruchu samochodowego, co wiąże się ze wzrostem hałasu oraz wzrostem zanieczyszczeń powietrza spalinami,
- sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń, związanych głównie z powodzią i podtopieniami,
- zwiększenia intensywności wtórnego zanieczyszczenia wód osadami wskutek wzrostu ilości większych jednostek
pływających,
- zmiana dynamiki strefy brzegowej wywołane rozbudową (budową) wodnych urządzeń portowych, zmianą prądów
przybrzeżnych, przemieszczaniem się osadów.
Możliwość minimalizowania ujemnych skutków dla środowiska na etapie realizacji można uzyskać poprzez:
- ograniczenie do minimum prac ziemnych, ruchu ciężkiego sprzętu, wycinki drzew i krzewów oraz wielkość terenów
budowy,
- składowanie materiałów poza terenami podmokłymi, zadrzewionymi i zakrzewionymi oraz strefą bezpośredniego
spływu do wód,
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- posiadanie zabezpieczenia na ewentualne przedostanie się substancji ropopochodnych do wód i gruntu,
- stosowanie odpowiedniego składu gatunkowego roślin, głównie gatunki rodzime,
- przestrzeganie zasady ochrony okresów lęgowych zwierząt – w przypadku konieczności ingerencji w środowisko,
- zapewnienie trwałego funkcjonowania struktury techniczno – biologicznej (ścieki, zieleń izolacyjna),
- prowadzenie monitoringu stanu środowiska.
Niekorzystny wpływ może mieć miejsce także w przypadku znaczącej rozbudowy małych portów i przystani żeglarskich zlokalizowanych w pasie przybrzeżnym województw i w dolinie Wisły. W strefie wybrzeża wyznaczono bowiem obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz obszary specjalnej ochrony siedliskowej (SOO). W przypadku projektowania
na tych obszarach inwestycji, za którymi przemawiają wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, należy liczyć
się z rozważeniem nieszkodliwych (mniej szkodliwych) lokalizacji alternatywnych lub - w przypadku, gdy będą one niemożliwe - potrzebą kompensacji przyrodniczej w razie znaczącego pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunków roślin i zwierząt chronionych w obszarach. Kompensacja przyrodnicza powinna zapewnić spójność i właściwe
funkcjonowanie sieci Natura 2000.
Na etapie budowy planuje się tylko prace pogłębiarskie i tylko one mogą mieć niekorzystny wpływ na środowisko.
Uzyskany urobek będzie wykorzystany do podniesienia rzędnej terenu na polach refulacyjnych funkcjonujących w regionie Zalewu Wiślanego. Powstały urobek nie będzie zanieczyszczony, a zawartość substancji organicznej będzie niewielka.
Dodatkowym czynnikiem wpływającym negatywnie na przyrodę może być hałas pochodzący z pracy ciężkiego sprzętu.
Planuje się częściową likwidację zieleni, której usunięcie jest niezbędne, aby zrealizować poszczególne zadania określone w koncepcji programowo przestrzennej „Pętla Żuław Międzynarodowa Droga Wodna E-70”, a są to m.in.:
- budowa przystani jachtowej w Nowej Pasłęce,
- budowa stanicy wodnej nad Martwą Wisłą,
- budowa przystani żeglugi turystycznej oraz mariny w Gniewie,
- budowa przystani żeglarskiej w Świbnie,
- budowa przystani żeglarskiej w Malborku,
- budowa przystani żeglarskiej we Fromborku,
- budowa portu żeglarskiego Krynicy Morskiej,
- budowa przystani jachtowej w Kątach Rybackich.
Likwidacja zieleni dotyczyć będzie budowy ścieżek rowerowych, których trasy przebiegać mają w miejscowościach
Błotnik-Cedry, w Pelplinie, wiejskiej gminie Kwidzyn, na Mierzei Wiślanej od miejscowości Mikoszewo do miejscowości
Piaski.
Kolejnym elementem mającym wpływ na środowisko będzie utworzenie punktów widokowych. Będą one usytuowane
np. w miejscowości Lisewo na nasypie wałów przeciwpowodziowych, lub jako stalowe konstrukcje wraz ze schodami, jakie
planuje się w gminie Ostaszewo.
Szczegółowy opis zadań znajduje się w tabeli nr 1.
Planowana inwestycja leży w obszarze Natura 2000. Należałoby rozważyć ten problem i wskazać odpowiednie miejsca
do nasadzeń nowej zieleni, aby skompensować wycinkę, która jest niezbędna dla powstania tej inwestycji.
2.6. Analiza i ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem
a) identyfikacja głównych obszarów narażonych na zmiany w środowisku
Stan czystości wód powierzchniowych Żuław jest zróżnicowany. W 2002 r. wody kwalifikowały się do II i III klasy czystości. Pozaklasowe były jedynie wody rzeki Elbląg. Najbardziej zanieczyszczone, przepływające w centralnej części Żuław
– Nogat i rzeka Elbląg, charakteryzują się złym stanem sanitarnym. Wody Wisły i Martwej Wisły mają nieco lepsze wskaźniki
fizyko-chemiczne i sanitarne. Generalnie kwalifikują się do II klasy czystości (okresowo III klasa).
Delta Wisły, wraz z przyległymi formami przyrodniczymi (mierzeje, wysoczyzny, Zalew Wiślany, Zatoka Gdańska) oraz
ujściowymi odcinkami Wisły do 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. Odzwierciedleniem rangi tego obszaru są liczne formy ochrony przyrody i krajobrazu, ustanowione na
obszarze Żuław i terenach przyległych (11 rezerwatów przyrody, 16 obszarów chronionego krajobrazu oraz 2 parki krajobrazowe „Mierzeja Wiślana” i „Wysoczyzna Elbląska”).
Obszary sieci NATURA 2000 obejmują: - specjalne obszary ochrony siedlisk, „Zalew Wiślany”, „Mierzeja Wiślana” i „Rzeki
Pasłęka”, - obszary specjalnej ochrony ptaków, tj. „Ujście Wisły”, „Dolina Dolnej Wisły”, „Zalew Wiślany” i „Dolina Pasłęki”.
Elementy tworzące tożsamość krajobrazu kulturowego Delty Wisły to:
• układy polderów, rowów melioracyjnych, kanałów, rzek, dróg, podziałów własnościowych i zieleni śródpolnej oraz
wałów wiślanych i wałów nad Zalewem Wiślanym, Nogatem i Szkarpawą, Motławą, Wierzycą, Liwą i Pasłęką,
• zabytkowe układy wsi z zabytkowymi zamkami, kościołami, cmentarzami, wiatrakami i żuławskimi domami podcieniowymi (wsie owalnicowe, ulicowo-placowe, rzędówki bagienne itp.),
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• zabytkowe urządzenia techniczne (stacje pomp, mosty zwodzone, wrota bezpieczeństwa, śluzy itp.),
• rozproszone osadnictwo typu holenderskiego na nasypach terpowych,
• układy osadnicze wsi, jak i niektóre elementy architektury wykorzystujące zróżnicowania lokalne, w zależności od
położenia (Żuławy Steblewskie, Malborskie, Elbląskie, Mierzeja Wiślana, tereny nadzalewowe),
• Delta Wisły to obszar krajobrazu silnie przekształconego jednakże przy wykorzystaniu prawie wyłącznie elementów
naturalnych. Jest to krajobraz „pracujący”, rolniczy, ze śladami wysokiej kultury kształtowania, przekształcania i użytkowania przestrzeni. Jest to obszar bezleśny, silnie zgeometryzowany, o czytelnych - w ekspozycji krajobrazowej formach zagospodarowania kulturowego.
Na terenie Delty Wisły i Zalewu Wiślanego występują liczne obiekty i obszary o unikatowych wartościach kulturowych,
między innymi:
• tereny osadnictwa „olęderskiego” – generalnie są to obszary związane z późniejszymi falami osadniczymi, zwłaszcza
z XVI-wieczną kolonizacją mennonicką. Na Żuławach Wiślanych występują one w północnej ich części, w okolicach
Elbląga oraz w szerokim zasięgu wokół basenu jeziora Druzno. Związane są również bezpośrednio z dnem doliny
Wisły. W tym przypadku zachowany został w dość dobrym stopniu kulturowy krajobraz historyczny. Odnosi się to do
obszarów osadnictwa „olęderskiego” pięciu-rzędówek bagiennych na zachód od Elbląga oraz układu osadniczego
rzędówek, szeregówek i łańcuchówek w okolicach Markus.
• rozległe panoramy: nadwiślańskie, nadzalewowe, zamku krzyżackiego w Malborku, wzgórza katedralnego we Fromborku panorama zespołu katedralnego we Fromborku od strony Zalewu Wiślanego.
Na pograniczu obszaru znajdują się miasta cenne pod względem unikatowej architektury – Elbląg, Malbork, Gniew,
Pelplin, Gdańsk, Kwidzyn.
Problem postępującej degradacji krajobrazu kulturowego Delty Wisły to:
• wymiana mieszkańców w 1945 roku – przerwana ciągłość kulturowa,
• PGR-yzacja gospodarki rolnej; osiedla wielorodzinne wraz z zabudową gospodarczą stanowiące w krajobrazie obcy
element,
• wspólnoty siedliskowe – niszczenie starej substancji,
• brak kultywowania lokalnej tradycji w nowym budownictwie wiejskim,
• rozwój wsi i nowe podziały, nie uwzględniające zasad dotychczasowych podziałów i harmonijnego rozwoju układu
osadniczego,
• tworzenie dużych polderów pod gospodarkę wielkoobszarową – likwidacja systemu starych rowów, stacji pomp,
dróg, zieleni śródpolnej itp.,
• zniszczenie wiatraków, będących kiedyś symbolem gospodarczej prężności tej krainy (poruszały pompy odwadniające oraz młyny),
• powstawanie na terenach podmiejskich nowych, degradujących krajobraz, zespołów osadniczych o funkcji mieszkaniowej i usługowej, o nieuporządkowanej formie przestrzennej.
Należy stwierdzić, że walory krajobrazowe, kulturowe i przyrodnicze dla rozwoju różnych form turystyki i rekreacji, poza
terenem Mierzei Wiślanej, zostały dotychczas wykorzystane w minimalnym stopniu.
Po 1945 r. nie wykorzystuje się prawie wcale do żeglugi dróg wodnych Delty Wisły i przystani nad Zalewem Wiślanym.
Na obszarze Delty Wisły poza Mierzeją Wiślaną i Zalewem Wiślanym oraz Elblągiem, Malborkiem, Tczewem, Gniewem i
Gdańskiem, nie funkcjonuje infrastruktura turystyczna. Obszary Delty Wisły są wspólnym dziełem akumulacji nanosów
Wisły i zabiegów człowieka już od bardzo dawna. Usiłował on tworzyć i nadal podtrzymuje specyficzną infrastrukturę oraz
organizację układów wodno-gruntowych, które służą jak najlepszemu wykorzystaniu przestrzeni produkcyjnej gleb tego
regionu. W wyniku tych naturalnych i antropogenicznych procesów powstał na tym obszarze jedyny specyficzny kompleks
agrarny, określany jako „bio-geo-hydro-techno-system”. System hydrotechniczny pomógł opanować siły przyrody, ale nie
wynika z tego, że układ ten jest przyrodniczo zrównoważony. Wprost przeciwnie, może on być utrzymywany tylko środkami technicznymi o wyjątkowej sprawności, ponieważ siły przyrody nieustannie dążą do stanu pierwotnego. Zachowanie osiągniętego stanu wymaga coraz bardziej precyzyjnego sterowania licznymi czynnikami, a w szczególności reżimem
wodnym w całej strukturze cieków, kanałów i rowów.
Specyfika tego regionu to bogate zasoby przyrodniczo-rolnicze, czynne gospodarczo dzięki podstawowym urządzeniom melioracyjnym (rzeki, kanały) częściowo obwałowanym oraz urządzeniom szczegółowym (np. gęsta sieć rowów
waha się od 75 do 300 mb. na 1 ha). Stąd wielkość działek melioracyjnych jest zróżnicowana i wynosi od 0,3 ha do 2,5 ha
i większych. Utrudnia to racjonalne wykorzystanie specjalistycznego, wysokowydajnego sprzętu rolniczego.
Na specjalną uwagę zasługują zagrożenia powodziowe i powodzie występujące od głównego koryta Wisły, Zatoki
Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Na rozpatrywanym terenie występuje duża różnorodność zagrożeń powodziowych i powodzi. Występują tu powodzie: odmorskie – sztormowe, zatorowe, sztormowo – roztopowe, wewnątrzpolderowe oraz
opadowe, związane z nagłym spływem wód z wysoczyzny.
Zagrożenie powodziowe tego obszaru jest bardzo wysokie. Pochodzić może z różnych kierunków: od strony morza, rzeki Wisły i innych cieków przez nie przepływających. Może być również spowodowane intensywnymi opadami deszczu, jak i
wezbraniami sztormowymi, zatorowymi, a nawet długotrwałą przerwą w dostawie energii elektrycznej do stacji pomp.
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Z uwagi na depresyjne położenie, sprawne funkcjonowanie stacji pomp oraz całego systemu odwadniającego ma kluczowe znaczenie dla regulacji stosunków wodnych w glebie i ochrony przeciwpowodziowej.
W eksploatacji systemów wodnych, jak również w ochronie przeciwpowodziowej istotne znaczenie ma stan techniczny
koryt rzecznych i kanałów, zakres wykonanej regulacji oraz stopień zabudowy, zapewniający z jednej strony swobodny
spływ wód w obszarach zagrożonych, z drugiej zaś możliwość jej retencjonowania i wykorzystania do nawodnień.
Główną ochronę przed powodzią stanowią wały przeciwpowodziowe. Odbudowa i ich modernizacja stanowi zasadnicze zadanie zapewniające właściwe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.
Budowle hydrotechniczne osłony przeciwpowodziowej na Żuławach Delty Wisły to przede wszystkim wrota przeciwsztormowe i jazy rozrządowe oraz inne budowle piętrzące. Uznawane one są za obiekty szczególnie istotne w systemie
osłony przeciw powodziowej.
Ponadto wskazanym jest, dla poprawienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, jak wskazują liczni eksperci, zaprojektowanie i wybudowanie nowych wrót przeciwsztormowych na rzekach uchodzących do Zalewu Wiślanego, głównie na
rzekach: Elbląg, Wisła Królewiecka i Tuga Wielka Święta. Te nowe urządzenia hydrotechniczne zmniejszyłyby wody pędzone wiatrami północnymi z Zalewu do wyżej wymienionych rzek.
b) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko
Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko występuje w granicach z Obwodem Kaliningradzkim. W związku
z charakterem planowanej inwestycji nie przewiduje się negatywnego, transgranicznego wpływu na środowisko Obwodu
Kalinigradzkiego.
2.7. Analiza SWOT
Analiza SWOT jest jedną z metod wykorzystywanych dla formułowania strategii rozwoju. Zaletą tej metody jest to, że
w prosty i zrozumiały sposób syntetyzuje ocenę potencjału wewnętrznego obszaru w postaci mocnych i słabych stron oraz
uwarunkowania zewnętrzne – szanse i zagrożenia.
MOCNE STRONY:
- istniejąca sieć dróg wodnych oraz różnorodność akwenów śródlądowych i dróg wodnych,
- bogate i różnorodne walory przyrodniczo – krajobrazowe i kulturowe,
- atrakcyjnie turystycznie miejscowości nadmorskie (kąpieliska),
- atrakcyjne położenie geograficzne obszaru projektu (różnorodność krajobrazu kulturowego obszaru projektu – Żuławy, Kociewie, Powiśle, Warmia, Pomezania),
- wysoka jakość środowiska naturalnego,
- dobre warunki do rozwoju agroturystyki,
- istniejąca infrastruktura portów, przystani.
SŁABE STRONY:
- degradacja dróg wodnych i szlaków żeglugowych,
- zanieczyszczenie środowiska,
- zły stan wód powierzchniowych i morskich wód przybrzeżnych.
SZANSE
- położenie geograficzne, położenie przygraniczne,
- wzrost zainteresowania walorami przyrodniczymi oraz kulturowymi,
- nowe tereny do wypoczynku,
- rozwój turystyki w wielu formach – weekendowej, rodzinnej, biznesowej, konferencyjno – szkoleniowej, wykwalifikowanej,
- wzrost znaczenia żeglugi międzynarodowej na drogach wodnych Unii Europejskiej,
- systematyczna poprawa czystości wód Bałtyku i rzek,
- wzrost popytu na turystykę prozdrowotną i aktywną.
ZAGROŻENIA:
- ponadnormatywne zanieczyszczenie wód powierzchniowych Zalewu Wiślanego, także w kontekście transgranicznym (wstrzymanie budowy oczyszczalni ścieków w Kaliningradzie),
- niedostatecznie wykształcone systemy komunikacyjne, w tym drogi wodne, szczególnie w dostępie do obszaru projektu (brak infrastruktury turystycznej na pozostałym polskim odcinku MDW E – 70),
- brak rozwoju infrastruktury transportowej, w szczególności komunikacji publicznej,
- brak dostatecznego rozwoju połączeń promowych stanowiącej alternatywę dla ruchu samochodowego w dostępie
do kąpielisk Mierzei Wiślanej,
- niekontrolowany rozwój przestrzenny miejscowości Mierzei Wiślanej poprzez ekspansję chaotycznej zabudowy pen193
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sjonatowo – hotelowej,
- nierównomierny rozwój, zwiększający się dystans wobec regionów rozwiniętych.

3. OCENY ROZWIĄZAŃ
3.1. Rozwiązania przyjęte w projekcie mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko
Do priorytetów chroniących środowisko należą:
- budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu ilości substancji szkodliwych do środowiska,
- poprawa ekoefektywności przedsiębiorstw,
- rozwijanie przyjaznych środowisku systemów transportu,
- podniesienie sprawności i bezpieczeństwa transportu, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów ograniczenia uciążliwości dla środowiska oraz zmniejszenie ponadnormatywnego hałasu i obniżenie emisji substancji szkodliwych
w otoczeniu tras komunikacyjnych, czy ograniczenie generowanych przez transport drogowy uciążliwości związanych z hałasem i zanieczyszczeniem powietrza w obszarach zamieszkanych, odciążające od ruchu tranzytowego obszary intensywnie zamieszkałe oraz cenne przyrodniczo oraz zmniejszające uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska,
- zrównoważone wykorzystanie walorów przyrodniczych regionu w rozwoju turystyki,
- sezonowość ruchu pasażerskiego na rzece Tuga i Pasłęka,
- wysokiej jakości sprzęt do przepraw promowych,
- kontrola ruchu pasażerskiego i ruchu statków,
- odpowiednia gospodarka odpadami bytowymi tzn. zainstalowanie pojemników na odpady, regulacja gospodarki
odpadami ściekowymi poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej,
- budowa ścieżek rowerowych, które uporządkują krajobraz, poprawią estetykę terenu, będą sprzyjały wypoczynkowi,
a także stanowiły atrakcję turystyczną. Cześć ścieżek zostanie poprowadzona wzdłuż starych, nieużywanych pasów
drogowych, część natomiast będzie przebiegała przez tereny leśne. Planuje się powstanie ścieżek Błotnik – Cedry,
a także w okolicy Kwidzyna i Mierzei Wiślanej.
3.2. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych z projekcie wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy
Przyjęte w projekcie rozwiązania można uznać za najbardziej optymalne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko.
Na dalszym etapie realizacji inwestycji można przewidywać rozwiązania alternatywne, które mogą wynikać z braku
środków finansowych przeznaczonych na poszczególne działania. Jednakże na tym etapie nie przewiduje się rozwiązań
alternatywnych.

4. INFORMACJE KOŃCOWE
4.1. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy
Prognoza oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych dokumentów w ramach procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
Przy sporządzaniu prognozy zastosowano analizy i porównania, m.in. analizę SWOT, która w sposób obrazowy przedstawia zagadnienie.
Podstawę sporządzenia prognozy stanowiły materiały źródłowe, jako główne źródło informacji.
4.2. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Cel opracowania prognozy oddziaływania na środowisko wynika bezpośrednio z art. 8 ustawy Prawo ochrony
środowiska, który stwierdza, że:
„Polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu powinny uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”.
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Zgodnie z zapisami ustawowymi rolą prognozy jest sprawdzenie, czy w rozwiązaniach przyjętych w projekcie zabezpieczony został we właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego. Ma ona również wykazać, czy przyjęte w tym
dokumencie rozwiązania mają na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, chronią przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń oraz w jakim stopniu warunki realizacji rozwiązań
mogą oddziaływać na środowisko.
„Pętla Żuławska” jest końcowym odcinkiem Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70 – szlaku o międzynarodowym znaczeniu europejskim – prowadzącym od śluzy Hohensaaten w górę Odry, a dalej Wartą, Notecią, Kanałem Bydgoskim i Brdą
do Wisły, następnie 114 km Wisłą w dół, Nogatem, Zalewem Wiślanym do Kaliningradu.
Drogi wodne są administrowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Urząd Morski w Gdyni.
W kompetencjach Urzędu Morskiego w Gdyni jest zawiadywanie Zalewem Wiślanym, rzeką Elbląg, portem Krynica Morska,
Kąty Rybackie, Tolkmicko, Frombork, Nowa Pasłęka. Pozostałe obszary są we władaniu RZGW w Gdańsku.
Nadrzędnymi dokumentami powstałymi w ścisłej relacji z projektem są:
•
•
•
•
•

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020,
Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata 2004 – 2013,
Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020,
Strategia Rozwoju Turystki w Województwie Warmińsko – Mazurskim,
Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego.

Do głównych problemów ochrony środowiska należą m.in.:
• zanieczyszczenia wód ściekami komunalnymi oraz spływami powierzchniowymi z obszarów rolniczych i zurbanizowanych,
• zanieczyszczenia zdeponowane w osadach dennych mogące przedostać się do wody w wyniku silnego falowania,
• postępująca eutrofizacja systemów wodnych Żuław Wiślanych i Zalewu Wiślanego, będąca wynikiem dopływu związków biogennych,
• zanieczyszczenia powietrza spowodowane emisją pyłów i gazów ze źródeł punktowych (zakłady przemysłowe, kotłownie osiedlowe), komunikacyjnych i powierzchniowych (wysypiska, tereny zielone),
• zanieczyszczenia gleb i degradacja krajobrazu spowodowane składowaniem odpadów, odkrywkową eksploatacją
surowców oraz składowaniem nawozów organicznych i zrzutem ścieków do gruntów,
• zagrożenia hałasem ze źródeł komunikacyjnych,
• zagrożenia powodziowe dla nisko położonych obszarów,
• zagrożenia erozją wodną gruntów na skarpach i stokach o dużym nachyleniu,
• zagrożenie erozja wietrzną – dotyczy głównie terenów wydmowych,
• prognozowany wzrost poziomu morza i Zalewu Wiślanego,
• postępujący wzrost zasolenia Zalewu Wiślanego spowodowany zwiększonym dopływem wód morskich przyczynia
się do zmian chemizmu wody, co w konsekwencji może doprowadzić do istotnych zmian warunków siedliskowych
ekosystemów wodnych.
O wysokiej randze walorów przyrodniczych omawianego obszaru świadczą:
• zaliczenie regionu do systemu ekologicznego o znaczeniu krajowym oraz do południowobałtyckiego korytarza ekologicznego i korytarza ekologicznego doliny Wisły o znaczeniu międzynarodowym,
• wpisanie Zalewu Wiślanego, Mierzei Wiślanej i Rzeki Pasłęka do programu Natura 2000 jako Specjalnych Obszarów
Ochrony Siedlisk (SOO) oraz Ujścia Wisły, Zalewu Wiślanego, Doliny Dolnej Wisły i Doliny Pasłęki jako obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO),
• wpisanie do krajowego Sytemu Obszarów Chronionych Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” i „Wysoczyzna Elbląska” oraz 11 rezerwatów przyrody,
• występowanie 7 obszarów chronionego krajobrazu.
Różnorodność form dziedzictwa kulturowego na omawianym obszarze jest efektem złożoności struktury przyrodniczej
oraz tradycji grup etnicznych, społeczności i narodów zamieszkujących te ziemie w ciągu dziejów – co odzwierciedliło się
w sposobach użytkowania i zagospodarowania przestrzeni, stopniu przekształceń środowiska przyrodniczego i koncentracji zabudowy, a także technik rzemiosła, sposobie użycia materiałów budowlanych i form uprawy roli.
Przenikanie się kolejno strefy brzegowej Morza Bałtyckiego, dolnej Wisły oraz stopniowe formowanie się delty i Mierzei
Wiślanej wpłynęły na kształtowanie się środowiska kulturowego regionu. Wisła była drogą, za pośrednictwem której na
obszar przenikały obce wzorce kulturowe i cywilizacje.
Na omawianym terenie występuje największe skupisko zabytków dziedzictwa kulturowego w kraju. Zasoby dziedzictwa kulturowego koncentrują się w strefie doliny Wisły, głównie na Żuławach i w strefie brzegowej Zatoki Gdańskiej,
a także wokół ośrodków dóbr klasztornych.
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Do unikatowych zasobów dziedzictwa kulturowego należy zaliczyć specyficzne dziedzictwo archeologiczne, pradziejowe i wczesnośredniowieczne. Walory środowiska kulturowego związane są z bogatą przeszłością historyczną tych terenów
i obejmują nie tylko budowle obronne i sakralne, ale także obiekty zabytkowe kultury ludowej, zabytkowe obiekty hydrotechniczne itp.
Na etapie inwestycyjnym występuje większość negatywnych skutków dla środowiska, które działają krótko, ale z dużym natężeniem i z ograniczonym zasięgiem, ale najczęściej są nieodwracalne. Bezpośrednie zmiany i zniszczenia odnoszą
się do:
- zanieczyszczenia wód spowodowanego głównie naruszeniem statyki osadów dennych w wyniku wodnych prac budowlanych oraz prac refulacyjnych,
- możliwości zanieczyszczenia wód i gleby substancjami ropopochodnymi używanymi w eksploatacji sprzętu budowlanego,
- zniszczenia powierzchniowej warstwy gleby na skutek prac ziemnych, zabudowy, użycia ciężkiego sprzętu,
- zmian w krajobrazie, na który niekorzystnie wpłynie fizjonomia placu budowy,
- biocenozy, gdzie na skutek prac refulacyjnych, ziemnych i budowlanych nastąpią znaczne zniszczenia – dotyczy to
szczególnie przystani reaktywowanych, zarośniętych roślinnością szuwarową i naturalnych brzegów rzek i Zalewu
Wiślanego – zmiany warunków siedliskowych mogą być tam duże,
- wzrostu hałasu oraz falowania w trakcie prac inwestycyjnych – może to niekorzystnie wpłynąć na niektóre gatunki
fauny (płoszenie ptaków, zmiana miejsc gniazdowania).
Należy podkreślić, że część skutków oddziaływania na środowisko jest nieunikniona. Dla porządku należy dodać, że
jest to odtworzenie stanu, który wcześniej istniał. Sumaryczna skala ingerencji w środowisko przyrodnicze, w skali całego
obszaru, wydaje się być stosunkowo niewielka.
Na etapie eksploatacji prognozuje się możliwość wystąpienia:
zanieczyszczeń gleb i wody substancjami ropopochodnymi,
niekorzystnego oddziaływania na warunki siedliskowe fauny (szczególnie ptaków) – wskutek natężenia ruchu jednostek pływających,
- wzrostu hałasu, szczególnie przy używaniu na jednostkach pływających silników spalinowych,
- zwiększenia ruchu samochodowego, co wiąże się ze wzrostem hałasu oraz wzrostem zanieczyszczeń powietrza spalinami,
- sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń związanych głównie z powodzią i podtopieniami,
- zwiększenia intensywności wtórnego zanieczyszczenia wód osadami wskutek intensyfikacji większych jednostek pływających,
- zmiana dynamiki strefy brzegowej wywołane rozbudową (budową) wodnych urządzeń portowych, zmianą prądów
przybrzeżnych, przemieszczaniem się osadów.
Możliwość minimalizowania ujemnych skutków dla środowiska na etapie realizacji można uzyskać poprzez:
- ograniczenie do minimum prac ziemnych, ruchu ciężkiego sprzętu, wycinki drzew i krzewów oraz wielkość terenów
budowy,
- składowanie materiałów poza terenami podmokłymi, zadrzewionymi i zakrzewionymi oraz strefą bezpośredniego
spływu do wód,
- posiadanie zabezpieczenia na ewentualne przedostanie się substancji ropopochodnych do wód i gruntu,
- stosowanie odpowiedniego składu gatunkowego roślin, głównie gatunki rodzime,
- przestrzeganie zasady ochrony okresów lęgowych zwierząt – w przypadku konieczności ingerencji w środowisko,
- zapewnienie trwałego funkcjonowania struktury techniczno – biologicznej (ścieki, zieleń izolacyjna,
- prowadzenie monitoringu stanu środowiska.
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4.3. Uwagi i wnioski
W trakcie sporządzania Prognozy zidentyfikowano następujące – utrzymujące się od lat – problemy ochrony środowiska w województwie pomorskim i warmińsko - mazurskim:
– koncentracja różnorodnych zagrożeń środowiska, w tym możliwości wystąpienia poważnych awarii w obszarze metropolitalnym oraz w korytarzu transportowym przebiegającym po obu stronach doliny Wisły mogą one znacząco
negatywnie oddziaływać na środowisko, w tym na wody Zatoki Gdańskiej oraz na przyrodnicze obszary chronione
i liczne pośród nich obszary Natura 2000,
– symptomy przeeksploatowania gospodarczego wyjątkowo cennej i wrażliwej przyrodniczo strefy przymorskiej, objętej ochroną lub przewidzianej do ochrony w ramach sieci Natura 2000,
– poważny wzrost uwarunkowanego działaniem sił przyrody, zagrożenia powodzią i w mniejszym stopniu osuwiskami, głównie na Żuławach, w dolinie Dolnej Wisły i strefie przymorskiej,
– zły stan techniczny systemów osłony przeciwpowodziowej i odwodnienia Żuław, nie gwarantujący zabezpieczenia
przeciwpowodziowego mieszkańcom oraz obniżający efektywność produkcji rolniczej,
– generalnie przeciętna jakość wód płynących (wg oceny 5-stopniowej: brak I i II klasy jakości, dominacja klasy III- 76%)
przy tym niezadowalająca jakość wód w przekrojach ujściowych Nogatu, Szkarpawy,
– ubożenie bioróżnorodności przybrzeżnych wód Bałtyku,
– lokalnie niezadowalająca jakość wód podziemnych, głównie na Żuławach, w Dolinie Wisły i strefie nadmorskiej, uwarunkowana czynnikami naturalnymi, ujawniająca się zwłaszcza przy nadmiernym (lokalnie) poborze wód, powodująca niebezpieczny spadek lustra wód gruntowych i powierzchniowych; niski poziom retencjonowania wód,
– bardzo niski poziom odzysku odpadów komunalnych – odpady wyselekcjonowane stanowią zaledwie około 4%,
– nierozwiązany problem gospodarki osadami z oczyszczalni ścieków komunalnych (będzie on lawinowo narastał
w miarę wzrostu liczby oczyszczalni, ich przepustowości oraz efektywności oczyszczania ścieków),
– stały wzrost natężenia hałasu komunikacyjnego, dotykający przede wszystkim centra miast i sąsiedztwo głównych
tras komunikacyjnych,
– wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym (PM10) i dwutlenkiem azotu (NO2),
– niski, w stosunku do potencjalnych możliwości, udział produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
– zagrożenia bioróżnorodności związane z postępującą urbanizacją, procesami eutrofizacji wód, odwodniania, zakwaszania i zanieczyszczania gleb,
– znaczny udział monokultur w zasobach leśnych województwa, charakteryzujących się słabszą kondycją i odpornością na różnego rodzaju zagrożenia,
– szybsze, niż przeciętnie w kraju tempo przyrostu terenów zabudowanych oraz wyłączania gruntów z produkcji rolnej
i leśnej, odbywające się kosztem terenów biologicznie czynnych,
– niski stopień wiedzy ekologicznej społeczeństwa i brak akceptacji społecznej dla części działań ekologicznych, głównie ochronnych.
Należy podkreślić, że mimo iż występują tu obszary Natura 2000 i zapewne planowana inwestycja nie będzie całkiem
obojętna dla środowiska, to bardzo ważne jest aby:
- nastąpiła aktywizacja gospodarcza tego terenu objętego bardzo wysokim bezrobociem,
- usprawnił się i upłynnił ruch poprzez otwarcie przepraw promowych w Kątach Rybackich, Krynicy Morskiej i Tolkmicku oraz uruchomienie tramwajów wodnych,
- powstała już infrastruktura służyła nowym funkcjom komercyjnym bez ingerencji w środowisko,
- powstały ścieżki rowerowe, które uporządkują krajobraz i staną się atrakcją turystyczną regionu.
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4.5. Wykaz tabel, rysunków i zdjęć
Tabela nr 1 – wykaz i zakres poszczególnych zadań zawartych w Koncepcji Programowo – przestrzennej „Pętla Żuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E-70”
Tabela nr 2 – wykaz zadań wymagających decyzji administracyjnych
Tabela nr 3 – wykaz dróg wodnych żeglownych, administrowanych przez RZGW w Gdańsku wraz z obiektami (śluzy,
pochylnie), będących przedmiotem niniejszego opracowania,
Tabela nr 4 – wykaz dróg wodnych nieżeglownych administrowanych przez RZGW w Gdańsku, będących przedmiotem niniejszego opracowania,
Rysunek nr 1 – obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB 040003,
Rysunek nr 2 – obszar Natura 2000 Ujście Wisły PLB220004,
Rysunek nr 3 – obszar Natura 2000 Zalew Wiślany PLB 280010,
Rysunek nr 4 – obszar natura 2000 Dolina Pasłęki PLB280002,
Rysunek nr 5 – obszar Natura 2000 Rzeka Pasłęka PLH 280004,
Rysunek nr 6 – obszar Natura 2000 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH280007,
Rysunek nr 7 – obszar Natura 2000 Ostoja w Ujściu Wisły PLH220044,
Rysunek nr 8 – obszar Natura 2000 Dolna Wisła PLH220033,
Rysunek nr 9 – obiekty hydrotechniczne administrowane przez RZGW Gdańsk
Zdjęcie nr 1 – most zwodzony w Rybinie
Zdjęcie nr 2 – kolejka wąskotorowa
Zdjęcie nr 3 – widok na Zalew Wiślany
Zdjęcie nr 4 – dom podcieniowy w Żuławkach
Zdjęcie nr 5, 6 – śluza Biała Góra
Zdjęcie nr 7 – śluza w Szonowie
Zdjęcie nr 8 – śluza Michałowo (widok na awanport górny)
Zdjęcie nr 9 – śluza Rakowiec (widok na głowę górną)
Zdjęcie nr 10 – śluza Gdańska Głowa po remoncie
Zdjęcie nr 11 – śluza Przegalina Południowa
4.6. Dane osoby sporządzającej prognozę
Mgr inż. Małgorzata Kamińska
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Ujście Wisły do Zatoki Gdańskiej
(Źródło: UG Stegna)

Ujście Szkarpawy i Nogatu do Zalewu Wiślanego
(Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.)
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Rzeka Elbląg
(Źródło: UM Elbląg)

Ujście Tugi – Wielkiej Świętej do Szkarpawy
(Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.)
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Ujście rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego
(M. Czasnojć)

Ujście Wisły Królewieckiej do Zalewu Wiślanego
(Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.)

Dolina Dolnej Wisły
(Źródło: RZGW Gdańsk)
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Zalew Wiślany w okolicach Fromborka
(Źródło: UM Elbląg)

Mierzeja Wiślana
(M. Czasnojć)
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Bulwar w Elblągu
(Źródło: UM Elbląg)

Dom podcieniowy na Żuławach
(Źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gd.)

Kolejka żuławska na moście obrotowym na Szkarpawie
(A. Arent)
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Gdańsk - Żuraw
(M. Czasnojć)

Gdańsk – Centralne Muzeum Morskie
(M. Czasnojć)

Gdańsk – Ołowianka
(M. Czasnojć)
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Zamek w Kwidzynie nocą
(A. Łubiński)

Zamek krzyżacki w Malborku
(Źródło: UM Malbork)

206

„Pętla Żuławska” – Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Koncepcja programowo – przestrzenna. Fotografie.

Zamek krzyżacki w Gniewie
(Źródło: UMiG Gniew)

Wiatrak typu „koźlak” w Drewnicy
(Źródło: UG Stegna)
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Śluza – Biała Góra
(Źródło: RZGW Gdańsk)

Port w Korzeniewie
(Źródło: UG Kwidzyn)
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Przeprawa promowa na Wiśle w Korzeniewie
(Źródło: UM Kwidzyn)

Most zwodzony w Drewnicy – rz. Szkarpawa
(Z. Ptak)
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Port jachtowy w Krynicy Morskiej
(Źródło: BRDW UMWP)

Port jachtowy w Krynicy Morskiej
(Źródło: BRDW UMWP)
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Przystań w Rybinie
(R. Wasil )

Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS w Górkach Zachodnich
(Źródło: Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS)

211

„Pętla Żuławska” – Międzynarodowa Droga Wodna E-70
Koncepcja programowo – przestrzenna. Fotografie.

Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS w Górkach Zachodnich
(Źródło: Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS)

Bulwar nadwiślański w Tczewie
(Źródło: UM Tczew)
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