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Czytaj na str. 28

We wrześniu 2022 r. otwarty został kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną.
Częścią zakończonego już I etapu była budowa sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. 
Wyspa w kształcie elipsy, o wymiarach 1906 na 1166 m, obwodzie 4,9 km i powierzchni 
180 ha jest jedną z największych tego typu wysp w Polsce. Tylko powierzchnia 
stalowych ścianek szczelnych służących do nadania jej kształtu i utrzymania 
wypełnienia piaskiem z pogłębiania dna toru wodnego wynosi 
niemal 112,5 tys. m2 – dla porównania pokryłyby one prawie 
16 pełnowymiarowych boisk piłkarskich
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– Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj w kwestii budowy 
Portu Zewnętrznego w Gdyni?
– Aktualnie jesteśmy na etapie ostatniej tury dialogu 
konkurencyjnego. To jest tura podsumowująca nasze 
dotychczasowe działania. Sama formuła dialogu 
jest jedną z form rozmów, negocjacji z potencjalnymi 
partnerami prywatnymi – przyszłymi operatorami. 
Mamy ich w tej chwili czterech. W marcu chcemy 
zaprosić ich do składania ostatecznych ofert, spo‑
śród których wybierzemy jednego kandydata, który 
zbuduje z nami Port Zewnętrzny.

– Wspomniał Pan o  turze podsumowującej. Co 
w takim razie udało się do tej pory zrealizować?
– Jak wiadomo pierwsze koncepcje budowy Portu 
Zewnętrznego pojawiały się już w latach 70‑tych XX w. Wówczas jed‑
nak taką inwestycję uznano za nieopłacalną. W ostatnich latach wręcz 
przeciwnie, taka inwestycja stała się nie tyle opcją, co koniecznością. 
Zaczęliśmy od różnych koncepcji nowego pirsu, koncepcji wielobran‑
żowych i wielowariantowych. Dopiero w kolejnym etapie wybraliśmy 
jeden konkretny koncept, który postanowiliśmy dopracowywać w toku 
późniejszych działań. Nie chcąc tracić czasu, uruchomiliśmy działania 
polegające m.in. na pozyskiwaniu finansowania na koncepcję i budowę 
falochronów, które są niezbędne przy tego rodzaju inwestycji. W tym 

celu prowadziliśmy wielotorowe analizy techniczne. 
Do tego wykonaliśmy szereg analiz środowiskowych 
– w tym aspekcie muszę wspomnieć o ogromnej pracy 
zasobów pracowniczych związanych z Zarządem Mor‑
skiego Portu Gdynia, zaangażowanych w ten jeden 
konkretny proces. Z góry zakładaliśmy, że skorzy‑
stamy z dofinansowania instytucji europejskich np. 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego, gdzie wymogi 
dotyczące szeroko rozumianej ekologii są jeszcze bar‑
dziej restrykcyjne niż nasze krajowe przepisy. Tak więc 
już na wstępie wysoko zawiesiliśmy sobie poprzeczkę, 
co – jak pokazał czas – było dobrym posunięciem.

W  międzyczasie rozmawialiśmy także z  innymi 
instytucjami finansowymi i wykonaliśmy dwa dialogi 
techniczne. Udało nam się ponadto uzyskać decyzję 

środowiskową, a w tej chwili jesteśmy w trakcie składania do Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wniosku o wydanie decyzji lokalizacyj‑
nej dla naszej inwestycji. Taka wielotorowa ścieżka decyzyjna pozwoliła 
nam dzisiaj przystąpić do wyboru partnera, który zbuduje pirs i przez 
kolejne 30 lat będzie jego operatorem. Według założonego planu we 
wrześniu poznamy operatora, a inwestycja ma być już widoczna w 2028 r.

– Czy wybrana lokalizacja dla nowego pirsu była jedną z możliwych?
– Gdyński port jest otoczony miastem. Od zachodu wszelkie możli‑

Z Maciejem Krzesińskim, Dyrektorem ds. handlowych w Zarządzie Morskiego Portu 
Gdynia S.A., Kierownikiem Projektu Budowy Portu Zewnętrznego w Porcie Gdynia 
rozmawia Sławomir Lewandowski.
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Nabrzeże Angielskie

No 2
dla średnich statków

No 1
dla małych statków

Reda Portu Gdynia

Reda Portu Gdynia

No 3
Strefa zamknięta dla rybołówstwa

No 15
Strefa zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa

GD

23
Wk

UWAGI:
1. Wymiary podano w [m].
2. Rzędne wysokościowe konstrukcji u układzie Kronsztadt.
3. Rzędne dna w układzie Amsterdam.

Notes:
1. Dimensions are given in [m].
2. Elevation levels are given in the Kronsztadt geodetic system.
3. Level of the seabottom are given in Amsterdam system.
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wości rozwoju ogranicza nam elektrociepłownia, od północy oprócz 
miejskiej zabudowy funkcjonuje dodatkowo port wojenny. Brakuje nam 
powierzchni składowej, nie mamy nawet naturalnego zapasu, którym 
mogą pochwalić się inne nadbałtyckie porty. To powoduje, że odsyłamy 
z przysłowiowym kwitkiem inwestorów, którzy bardzo chętnie rozpoczę‑
liby działalność na naszym terenie. Jedyną możliwością rozwoju jest 
ucieczka w kierunku Zatoki Gdańskiej. Dzisiaj zresztą istnieje na świecie 
taki trend, że wydziera się ląd morzu. Port, aby mógł operować musi 
mieć nabrzeża, my nie mamy wolnych nabrzeży wewnątrz portu, więc 
aby się rozwijać musimy wyjść na zewnątrz.

– Tak jak Pan powiedział gdyński port jest specyficznym portem, bo 
zlokalizowany jest w centrum miasta, ale jedyna opcja jego rozwoju 
może budzić pewne obawy, choćby natury środowiskowej.
– W trakcie badań środowiskowych przeprowadziliśmy konsultacje spo‑
łeczne z mieszkańcami Gdyni, przede wszystkim z tymi, którzy mieszkają 

w Śródmieściu. W efekcie tych spotkań zrodziło się kilka postulatów ze 
strony mieszkańców, które zamierzamy spełnić w procesie inwestycyj‑
nym. Cały czas mamy na uwadze kwestie środowiskowe, pod uwagę 
brane były różne negatywne oddziaływania inwestycji na miasto i linię 
brzegową. Mając na uwadze przykład sopockiej mariny, której budowa 
powoduje problem wypłyceń, przeprowadziliśmy szczegółowe analizy 
falowania, które przy każdej zmianie koncepcji były aktualizowane. Co 
więcej technologia jaką zamierzamy zastosować też będzie przeciw‑
działać takim zagrożeniom. Część falochronów będzie miała tradycyjny 
charakter, a część innowacyjny i będzie swego rodzaju rozpraszaczami 
fal. To autorska koncepcja opracowana przez naszego partnera – Biuro 
Projektów Wuprohyd Gdynia. Na tę chwilę nie widzimy specjalnych 
zagrożeń, przynajmniej tak pokazują wszystkie modele.

– Jak wygląda w praktyce koncepcja budowy Portu Zewnętrznego? Czy 
jest to duże wyzwanie?

Wizualizacja Wizualizacja

Koncepcja Portu Zewnętrznego w Gdyni opracowana 
przez Biuro Projektów Wuprohyd Gdynia
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Reda Portu Gdynia
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Strefa zamknięta dla rybołówstwa

No 15
Strefa zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa
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UWAGI:
1. Wymiary podano w [m].
2. Rzędne wysokościowe konstrukcji u układzie Kronsztadt.
3. Rzędne dna w układzie Amsterdam.

Notes:
1. Dimensions are given in [m].
2. Elevation levels are given in the Kronsztadt geodetic system.
3. Level of the seabottom are given in Amsterdam system.
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– Czeka nas olbrzymie przedsięwzięcie, w trakcie którego przyjdzie się 
zmierzyć z wieloma aspektami, także jeżeli chodzi o kwestie technologii. 
Nowy pirs będzie posiadał rozbudowany terminal intermodalny z dostę‑
pem kolejowym i drogowym. Trwająca aktualnie rozbudowa stacji Gdynia 
Port obejmuje rezerwę torową dla portu zewnętrznego. W planach jest 
poszerzenie nabrzeża Śląskiego o część basenu portowego, co pozwoli 
na rozbudowę istniejącego układu torowego i drogowego z systemem 
bezkolizyjnych rozjazdów.

Opracowana koncepcja dla docelowo 150‑hektarowego terminalu 
zagwarantuje przepustowość na poziomie 2,5 mln TEU. Sam pirs będzie 
mocno uniwersalny, w założeniu nie będzie przeładowywał tylko konte‑
nerów, ale także inne ładunki np. elementy lądowych farm wiatrowych 
czy ładunki toczne, a z uwagi na to, że port w Gdyni jest portem strategicz‑
nym z wojskowego punktu widzenia, nowy pirs musi zapewniać również 
sprawny przeładunek wojska oraz wojskowego sprzętu. Zakładamy, że 
terminal zagwarantuje sprawną obsługę statków oceanicznych, ale nie 
oznacza to, że chcemy pozbyć się z Gdyni statków feederowych. Zawsze 
byliśmy mocno rozwiniętym portem feederowym z największą w Polsce 
i śmiem twierdzić, że także nad Bałtykiem, siatką połączeń. To jest coś co 
dzisiaj już mamy. Nie budujemy więc tego potencjału od zera, a chcemy 
jedynie usprawnić obsługę naszych terminali. Z pewnością będziemy 
baczne obserwowali i analizowali rozwój nowego terminala, który zamie‑
rzamy budować w fazach, choć ostateczna decyzja w tej kwestii będzie 
zależała od operatora. Na tę inwestycję należy patrzeć wielowątkowo, 
szczególnie jeśli chodzi o kwestię przeznaczenia tego pirsu. Jednym 
z elementów, dla których może być przeznaczony, a co zostało także 
ujęte w decyzjach środowiskowych, jest przeznaczenie pod duży terminal 
offshore. Wiem, że zapadła już decyzja, że terminal offshore powstanie 
w Gdańsku i w Świnoujściu, ale już dzisiaj jest jasne, że te lokalizacje 

nie będą wystarczające. Takich terminali będziemy potrzebowali więcej 
i nie mówię tu tylko o potrzebach krajowych. Sektor offshore rozwija się 
i będzie się rozwijał również w innych państwach np. w krajach nadbał‑
tyckich, do których z Gdyni jest stosunkowo niedaleko. Jestem w stanie 
sobie wyobrazić, że obsługa tych farm może być prowadzona z gdyńskiego 
portu. Nasza infrastruktura z pewnością będzie dawała taką możliwość, 
oczywiście pod jednym warunkiem – jeśli przyszły inwestor będzie chciał 
to robić przy zaangażowaniu swoich prywatnych środków. Może być tak, 
że uzna on, że na początkowym etapie będzie niewystarczająca ilość 
kontenerów i będzie chciał spróbować wejść na inny rynek. To co mogę 
zagwarantować to fakt, że inwestycja jest przygotowana pod każdym 
kątem. Przygotowany przez nas projekt jest bardzo dojrzały, co doceniają 
nasi partnerzy. To, że mamy czterech światowych partnerów z najwyż‑
szej półki świadczy o tym, że nasz projekt już na samym wstępie został 
przez nich dobrze oceniony. Naszym celem od początku było przekazanie 
przyszłemu operatorowi gotowego projektu. Zależało nam, aby inwestor 
mógł od razu przystąpić do pracy. Jako ciekawostkę można podać fakt, 
że, nowy terminal będzie przedłużeniem nabrzeża im. Tadeusza Wendy, 
budowniczego portu, co traktujemy jako dobrą wróżbę.

– Czy gdyńska inwestycja będzie konkurencją choćby dla gdańskiego 
Baltic Hub?
– Baltic Hub i Port Gdynia nie będą konkurowały ze sobą, tylko koope‑
rowały. Dla nas Gdańsk nie jest konkurencją, ponieważ mamy jednego 
właściciela, a przychody z  tytułu ceł, podatków, wpływają do tego 
samego budżetu państwa. Dla nas konkurencją jest Kłajpeda, Göteborg 
czy Sztokholm i dlatego naszym priorytetem w ostatnich latach jest 
rozbudowa gdyńskiego portu na wodach Zatoki Gdańskiej.

Źródło ilustracji: Port Gdynia

TEM AT K WA R TA ŁU

5 

•	 Założona głębokość przy nabrzeżach akwenu planowanego do budowy Portu 
Zewnętrznego w Gdyni – 17 m.

•	 Łączna długość nabrzeży Portu Zewnętrznego, które będą przeznaczone do cumo‑
wania statków w celu rozładunku lub załadunku towaru – docelowo ok. 2,5 km.

•	 W Porcie Zewnętrznym będzie możliwa efektywna obsługa kontenerowych statków 
oceanicznych o parametrach Baltmax, to znaczy o długości do 430 m (w dalszej 
perspektywie 490 m), szerokości do 60 m (w dalszej perspektywie do ok. 70 m) 
oraz zanurzeniu do 16 m.

•	 Zakładany (orientacyjny) koszt budowy Portu Zewnętrznego Gdynia to ok.  
4–5 mld zł, uwzględniając w tym infrastrukturę dostępową od strony morza.

•	 W związku z budową Portu Zewnętrznego Gdynia, niezbędna będzie rozbudowa 
zewnętrznej sieci drogowej. Chodzi przede wszystkim o niezakłócony i bezpo‑
średni dostęp do Portu Zewnętrznego z wykorzystaniem Drogi Czerwonej. Jest to 
inwestycja zasadniczo odrębna od budowy Portu Zewnętrznego, choć komplemen‑
tarna w stosunku do tego projektu. Aktualnie trwają prace projektowe prowadzone 
przez GDDKiA. Jeśli chodzi o dostęp kolejowy, to obecnie realizowana inwestycja 
modernizacji Stacji Kolejowej Gdynia Port uwzględnia już rezerwę torową pod Port 
Zewnętrzny. W dalszej perspektywie korzystna dla logistyki byłaby modernizacja 
linii kolejowej nr 201 łączącej Gdynię z Emilianowem pod Bydgoszczą, który to pro‑
jekt realizuje już odcinkowo PKP PLK. Bezpośrednio w ramach inwestycji planowany 
jest odcinek od Ronda Karlskrona w Gdyni do bramy Portu Zewnętrznego, która 
zlokalizowana będzie w okolicach realizowanego dzisiaj zalądowienia w basenie 
2 na terenie byłej stoczni Nauta przy ul. Waszyngtona. Pozostała część tzw. Drogi 
Czerwonej realizowana jest przez GDDKiA.
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1. Wymiary podano w [m].
2. Rzędne wysokościowe konstrukcji u układzie Kronsztadt.
3. Rzędne dna w układzie Amsterdam.

Notes:
1. Dimensions are given in [m].
2. Elevation levels are given in the Kronsztadt geodetic system.
3. Level of the seabottom are given in Amsterdam system.
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UWAGI:
1. Wymiary podano w [m].
2. Rzędne wysokościowe konstrukcji u układzie Kronsztadt.
3. Rzędne dna w układzie Amsterdam.

Notes:
1. Dimensions are given in [m].
2. Elevation levels are given in the Kronsztadt geodetic system.
3. Level of the seabottom are given in Amsterdam system.
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– Kiedy i w jakich okolicznościach zapadła 
decyzja o budowie nowego portu odrodzonej 
Rzeczypospolitej właśnie w Gdyni?
– Na początku warto zaznaczyć, że o koniecz‑
ności posiadania przez odradzające się pań‑
stwo własnego portu wiedziano znacznie 
wcześniej, niż Polska wróciła na mapę poli‑
tyczną Europy. Jednak wbrew kształtowanym 
od końca XIX w. wizjom kraju posiadającego 
własny port z pokaźną linią brzegową Polsce 
odmówiono samodzielnego władania portem 
w Gdańsku. Co więcej, określona podczas kon‑
ferencji pokojowej w Paryżu morska granica 
liczyła zaledwie 147 km wydmowego, nieza‑
gospodarowanego w  żaden sposób brzegu. 
Tak więc możliwości były rzeczywiście skąpe: 
wybrzeże rozciągało się od ujścia rzeki Pia‑
śnicy po zachodniej stronie do ujścia rzeki 
Sweliny na wschodzie, a  w  całkowitą jego 
długość wliczały się też linie brzegowe pół‑
wyspu helskiego. Dodatkowo znajdujące się 
wzdłuż morskiej granicy dwa niewielkie porty 
rybackie w Pucku i Helu nie posiadały poten‑
cjału rozbudowy ich na potrzeby obronności 
kraju ani do celów gospodarczych. Pomimo 
szczupłości polskiego wybrzeża w  owym 
czasie oraz piętrzenia trudności przez wła‑
dze Wolnego Miasta Gdańska w  korzysta‑
niu przez stronę polską z portu gdańskiego 

decyzja o lokalizacji narodowej bazy morskiej 
w Gdyni nie była tak oczywista, jak mogłoby 
się wydawać. Początkowo nawet znajomość 
tego terenu była niewielka, zatem w okresie 
tuż po przejęciu wybrzeża konieczne było pre‑
cyzyjne zdiagnozowanie stanu morskiej linii 
brzegowej i zbadanie technicznych możliwości 
lokalizacji nowego portu, a równolegle szans 
na rozbudowę portu w Gdańsku na potrzeby 
Polski. Kluczową rolę w tych zadaniach ode‑

grał inżynier Tadeusz Wenda, którego minister 
spraw wojskowych delegował na Pomorze już 
w  maju 1920 r. W  wyniku trwających kilka 
tygodni prac terenowych powstał szczegółowy 
opis stanu polskiego odcinka wybrzeża pod 
pełnym tytułem „Sprawozdanie z czynności 
wykonywanych przez T. Wendę z rozkazu Mini‑
stra Spr. Wojskowych z dnia 6 maja 1920 r.”. 
Możemy w nim przeczytać o przewadze Gdyni 
nad dwoma innymi branymi pod uwagę przez 
Tadeusza Wendę lokalizacjami dla nowego 
portu – Puckiem i Rewą. Jednak co najważ‑
niejsze, rejon ówczesnej wsi rybackiej przy 
Gdyni, „niziny między Gdynią a Oksywą”, jak 
to określił, najlepiej nadawał się pod budowę 
portu wojennego. Przewaga tego miejsca, 
według inżyniera Wendy, polegała na lep‑
szym potencjale racjonalnego wykorzystania 
terenu, niskokosztowej i  sprawnej budowie 
oraz możliwościach efektywnego eksploato‑
wania i przyszłej rozbudowy. Po zapoznaniu 
się przez Ministerstwo [Spraw Wojskowych] 
ze Sprawozdaniem Wendy wydawało się, że 
„samodzielna organizacja bazy morskiej” 
została już przesądzona, co potwierdziły decy‑
zje podjęte w połowie sierpnia 1920 r. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że oprócz Gdyni w latach 
1919–1922 brano pod uwagę łącznie siedem 
innych koncepcji umiejscowienia portu, z naj‑

Żywy pomnik
                                       II RZECZYPOSPOLITEJ
Przyjęcie ustawy o budowie portu w Gdyni 23 września 1922 r. przez Sejm RP uznawane 
jest za formalny początek wznoszenia gdyńskiego portu. Dostępne dane wskazują 
jednak, że prace – nie tylko projektowe, lecz właśnie budowlane – zaczęły się przy 
tej inwestycji jeszcze wcześniej. O powstaniu i rozbudowie portu gdyńskiego w latach  
II Rzeczypospolitej rozmawiamy z dr inż. arch. Anną Orchowską-Smolińską, konserwa-
torką zabytków i adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.
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Port handlowy w Gdyni w 1933 r. 
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morskich, był jedną z  tych osób. Po trzech 
dekadach służenia pod carską banderą, 
z  chwilą odzyskania niepodległości kraju, 
przyjął na siebie misję realizacji wizji Polski 
na morzu. Wykonywał to inicjując i  rozwi‑
jając polskie szkolnictwo morskie, tworząc 
program rozbudowy floty wojennej, a jedno‑
cześnie wspierając budowę portu w  Gdyni. 
Tadeusz Wenda był doświadczonym inżynie‑
rem mogącym pomóc w urzeczywistnieniu tej 
wizji, projektując przestrzeń portu, przelewając 
projekty na papier i dobierając odpowiednie 
rozwiązania techniczne. Inżynier okazał się 
prawdziwym wizjonerem, gdyż już na początku 
bardzo ambitnie nakreślił koncepcję gdyń‑
skiego portu, którą później konsekwentnie 
wcielał w  życie. Był przy tym najczęściej 
widziany na dalszym planie, personalnie 
skromny i  powściągliwy w  kontaktach, co 
widoczne jest w licznych przekazach. Do dwóch 
już wymienionych postaci kluczowych dla idei 
powstania portu w Gdyni powinniśmy dodać 

poważniejszą kontrkandydaturą  – Tczewa, 
a dokładniej rejonem Tczewskich Łąk. Kon‑
cepcja ta przewidywała budowę portu mor‑
sko‑rzecznego, który w  praktyce miał być 
naturalnym przedłużeniem portu w Gdańsku, 
na wzór portów w Hamburgu czy Antwerpii. 
Projekt autorstwa inżyniera Tadeusza Tillin‑
gera miał wielu propagatorów, pośród których 
największym był kapitan Józef Klejnot‑Turski. 
Obok tego, mocno – jak byśmy to dziś okre‑
ślili  – lobbowanego projektu pojawiały się 
inne dość idealistyczne lub nawet utopijne 
koncepty. Jednym z nich był projekt inżyniera 
Aleksandra Sadkowskiego, zakładający osu‑
szenie całej wewnętrznej części Zatoki Puckiej 
o powierzchni ponad 10 tys. ha. Autor pomysłu 
planował wykorzystanie metod stosowanych 
przez Holendrów do pozyskiwania do celów 
rolnictwa depresyjnych obszarów Zuiderzee. 
Do idei tej, rozwiniętej przez inżyniera Juliana 
Rafalskiego na potrzebę budowy dużego portu, 
starał się przekonać sejm poseł Artur Hausner. 
Tymczasem w rejonie ówczesnej wsi Gdynia, 
bez zważania na intensywną debatę publiczną 
na temat przyszłego portu Rzeczypospolitej, 
toczyły się prace nad organizacją pierwszej 
prowizorycznej przystani na potrzeby mary‑
narki i lokalnych rybaków. Pod koniec sierp‑
nia 1920 r. w Pucku spotkała się specjalnie 
powołana komisja ekspertów, która określiła 
wstępne założenia projektowe dla przygoto‑
wywanego przez inżyniera Wendę planu prac 
przy budowie tymczasowej przystani w Gdyni. 
Plan wraz z  kosztorysem przeszedł przez 
biurko ministra robót publicznych Gabriela 
Narutowicza. Następnie szef Departamentu 
Spraw Morskich, kadm. Kazimierz Porębski, 
zaprezentował go wiceministrowi spraw woj‑
skowych, gen. ppor. Kazimierzowi Sosnkow‑

skiemu. To wszystko pozwoliło na podjęcie 
uchwały i  co najważniejsze  – na uzyskanie 
funduszy na realizację pierwszej fazy robót. 
Prace projektowe, jak i sama realizacja inwe‑
stycji – nazwanej Tymczasowy Port Wojenny 
i wyładunkowy, schronisko dla Rybaków oraz 
przyszły Port w Gdyni – rozpoczęły się jeszcze 
pod koniec 1920 r., jednak przebiegały w iście 
pionierskich warunkach; budowa wielokrot‑
nie niedomagała z powodu braków materiału, 
sprzętu, fachowej siły roboczej i wielu innych 
przeciwności. Uchwalenie 23 września 1922 r. 
ustawy o budowie portu w Gdyni, uznawane za 
formalny warunek jego powstania, było bar‑
dzo ważnym momentem. Sam Wenda napisał 
o niej po latach, że choć nie posunęła naprzód 
budowy, spełniła swoje zasadnicze zadanie, 
czyli stworzyła podstawy prawne, których 
wcześniej brakowało. Dalszą obsługą tej 
inwestycji zajęło się Ministerstwo Przemysłu 
i Handlu (w porozumieniu z ministrami spraw 
wojskowych, skarbu i robót publicznych); do 
prac można było zaangażować duże, doświad‑
czone firmy z rynku europejskiego; to wiązało 
się z innym niż dotychczas sposobem finanso‑
wania i organizacją.

– Jaką rolę w początkach tego przedsięwzię-
cia odegrali wiceadmirał Kazimierz Porębski 
i inżynier Tadeusz Wenda?
– Prace przy budowie niewielkiej przystani 
w Gdyni nie miałyby szans na rozwinięcie ich 
skali do dużego i wszechstronnego w zakre‑
sie pełnionych funkcji portu, jaki rysuje się 
przed naszymi oczami, gdy oglądamy foto‑
grafie z pierwszej połowy lat 30., gdyby nie 
sprzyjające mu okoliczności i obecność ludzi 
o śmiałych planach. Admirał Porębski, będący 
niekwestionowanym autorytetem w sprawach 

Widok na Port Gdynia w 1934 r.

Widok na port gdyński z Kamiennej Góry w 1937 r.

Mapa portu w Gdyni z 1931 r.

Pierwsze statki w porcie gdyńskim w 1922 r.
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inżyniera budowy okrętów Juliana Rummla. 
Swoją działalność na rzecz spraw morskich 
kraju, które wkrótce miały być realizowane 
za pośrednictwem śmiałej wizji dużego portu 
w Gdyni, rozpoczął jeszcze przed odzyskaniem 
niepodległości. Był niestrudzonym organiza‑
torem polskiej floty handlowej i dyrektorem 
państwowego przedsiębiorstwa żeglugowego 
(Żegluga Polska).

– Od jakiego przedsięwzięcia rozpoczęła się 
budowa zaczątków portu? Jak doszło do tego, 
że pierwotna koncepcja tymczasowego portu 
wojennego szybko przekształciła się w projekt 
znacznie większy, czego wyrazem stała się 
przywołana ustawa sejmowa?
– Zanim zaczęto budować stały port, powstał 
port tymczasowy. Jego projekt cechował pro‑
sty układ przestrzenny w postaci usytuowa‑
nego prostopadle do brzegu pomostu z odcho‑
dzącym od niego łamaczem i  elementarne 
rozwiązania techniczne na bazie wbijanych 
w dno drewnianych pali umocnionych kamie‑
niami. Ten na początku realizowany projekt 
miał odpowiedzieć na doraźne potrzeby obron‑
ności państwa od strony morza, a przy okazji 
zapewnić schronienie dla lokalnych rybaków. 
Jednak już w tym zalążkowym etapie portu 
planowano początkowo zrealizować program 
„minimum potrzeb”, by w późniejszym czasie 
móc rozwinąć go w docelowy. Inżynier Wenda 
już w pierwszym planie uwzględnił etapowanie 
inwestycji, tak że pierwsze dwa etapy miały 
obejmować tymczasową przystań, zaś trzeci 
miał już rozpocząć budowę portu przyszłego. 
Wiązało się z tym wykonanie awanportu i czę‑
ści portu „wrzynającej się” w ląd, dzięki czemu 
powstać miał już pierwszy z basenów portu 
wewnętrznego. Zamysł większej skali portu 
został przeniesiony przez Wendę na plany już 
w czasie, gdy zaczynano organizować plac pod 
przyszłą budowę, i nie odstępował jego twór‑
ców w trudnym początkowym etapie, którym 
był port tymczasowy. Zarówno przedsięwzięcie 
to, jak i jego uczestnicy musieli znosić długo 
niekończącą się falę krytyki, płynącą głównie 
ze strony nieprzychylnego Polsce Wolnego 
Miasta Gdańska, ale też osób forsujących inne 
(wcześniej wspomniane) koncepcje umiejsco‑
wienia głównego portu kraju. Początkowo 
wydawało się, że ten trudny początkowy etap 
budowy zakończy się 23 kwietnia 1923 r. wraz 
z uroczystym otwarciem Tymczasowego Portu 
Wojennego i Schroniska dla Rybaków. W rze‑
czywistości jednak do przełomowego 1926 r. 
budowa portu w Gdyni zmagała się z licznymi 
problemami i  nie nabierała oczekiwanego 
tempa. Dopiero wtedy realizacja szeroko 
zakrojonych wizji dużego portu – widocznych 
we wstępnych planach nakreślonych już 
w początkowym okresie w końcu 1920 – stała 
się możliwa, głównie dzięki korzystnemu splo‑
towi wydarzeń powstałych w wyniku szcze‑
gólnych uwarunkowań politycznych i ekono‑
micznych, jakie przyniosły lata 1925 i 1926. 
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W czerwcu 1925 r. kopalnie Górnego Śląska 
utraciły niemiecki rynek zbytu, co spowodo‑
wane było zakończeniem obowiązywania klau‑
zuli największego uprzywilejowania konwen‑
cji genewskiej z 1922 r., a co doprowadziło do 
wzrostu ceł granicznych i spowodowało głę‑
boki kryzys określany mianem „wojny celnej”. 
W kolejnym, 1926 r. Wielka Brytania radykalnie 
ograniczyła eksport węgla, co spowodowane 
było długotrwałym (trwającym osiem mie‑
sięcy) strajkiem górników. Wyzwanie otwar‑
cia drogi polskiemu węglowi na chłonne rynki 
Skandynawii podjął nowy minister w resorcie 
przemysłu i handlu – Eugeniusz Kwiatkowski. 
Misja ta miała się ziścić dzięki intensyfikacji 
prac przy – będącym od niedawna w budowie 
– porcie w Gdyni. Co prawda konieczne były 
korekty w  projekcie portu, uwzględniające 
wysoki priorytet przeładunków masowych, 
do jakich należał węgiel, a także połączenie 
Śląska z Gdynią za pomocą nowej inwestycji 
o randze krajowej – magistrali węglowej, ale to 
właśnie te przełomowe wydarzenia zaważyły 
o ostatecznym powodzeniu inwestycji.

– Jakie technologie i przez kogo wdrażane 
zostały wykorzystane w Gdyni?
– Budowa portu w Gdyni przypadła na bar‑
dzo interesujący okres w historii budownic‑
twa i  architektury. Stare porty, stanowiące 
ważne węzły komunikacyjne, gdzie odby‑
wała się wymiana towarowa i które były od 
dawien dawna ośrodkami rozwoju handlu, 
zaczęły wchodzić w erę portów nowoczesnych 
w drugiej połowie XIX w., a odbywało się to 
za pomocą skomplikowanych przedsięwzięć 
związanych z ich ekspansją terytorialną i roz‑
budową. Choć był to przełomowy okres dla 
rozwoju technik żelbetu, te do powszechnego 
użytku weszły dopiero w pierwszych deka‑
dach XX w. Budowa portu w Gdyni przypadła 
na szczególny czas zdobyczy nowoczesnego 
budownictwa, w  tym prefabrykacji. Wdro‑
żona przez duńskie przedsiębiorstwo Hojga‑
ard & Schultz, specjalizujące się w pracach 
hydrotechnicznych, technologia budowy linii 

nabrzeży i ciągów falochronów z prefabryko‑
wania skrzyń żelbetowych umożliwiła pro‑
wadzenie prac w tempie, jakie odpowiadało 
dynamicznie rozwijającym się potrzebom tego 
czasu. Dodatkowo specjalnie na potrzebę pro‑
wadzenia robót w Gdyni wprowadzono metodę, 
która umożliwiała jeszcze efektywniejsze pro‑
wadzenie robót. Zarówno wymienioną spółkę 
Hojgaard & Schultz, jak i prowadzącą roboty 
pogłębiarskie belgijską spółkę Ackermans & 
van Haaren budowa portu w Gdyni na trwałe 
wprowadziła do prestiżowego grona poten‑
tatów inżynieryjnych budownictwa lądowego 
i wodnego. Poza robotami związanymi z wyko‑
naniem samego szkieletu portu konieczne 
było wyposażanie go w zabudowę i niezbędną 
infrastrukturę. Począwszy od roku 1928 zaple‑
cze lądowe portu w Gdyni zyskiwało coraz to 
nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania 
projektowe, które w głównej mierze bazowały 
na śmiałych konstrukcjach i nowoczesnych 
technologiach. W kolejnych realizacjach sto‑
sowano głównie zbrojony beton pod różnymi 
jego postaciami. Zdobycze inżynierii, takie 
jak systemy belek żelbetowych inżyniera Fra‑
nçois Hennebique’a czy monolitycznych, bez‑
belkowych konstrukcji stropów grzybkowych 
Roberta Maillarta w budynkach wielopiętro‑
wych, były powszechne. Pewną rewolucją było 
zaproszenie do wykonania projektu Dworca 
Morskiego osławionej, od czasu realizacji Hali 
Stulecia we Wrocławiu według projektu archi‑
tekta Maxa Berga, firmy Dyckerhoff & Wid‑
mann AG. Oddział katowicki firmy wykonał 
dla Gdyni projekt wykorzystujący konstrukcje 
przekryć cienkościennych zarejestrowane pod 
patentem „Zeiss‑Dywidag System”. Były nimi 
efektowne łupiny walcowe Dworca Morskiego 
w części Magazynu Tranzytowego oraz przy‑
krycie kopułowe na planie kwadratu zawie‑
szone nad otwartym na trzy poziomy hallem 
pasażerskim. Obok żelbetu stosowano też 
konstrukcje stalowe, ale również cechujące 
się dużą ekonomicznością i wszechstronno‑
ścią konstrukcje drewniane. Przy wykorzysta‑
niu drewna i wiązarów systemu „STEPHAN” 

Port węglowy w Gdyni w 1935 r. 
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TEM AT K WA R TA ŁU

powstawały posiadające znaczną rozpiętość 
dachy magazynów parterowych, których na 
terenie portu było najwięcej.

– Czy, w oparciu o oddawane następująco po 
sobie obiekty, możemy mówić o kształtowaniu 
się nie tylko nowych etapów architektonicz-
nych, lecz przede wszystkim funkcjonalnych?
– W tym miejscu najlepiej byłoby odnieść się do 
podziału portu na rejony funkcjonalne. Takie 
planowe rozmieszczenie w przestrzeni portu 
specjalistycznych rejonów zostało przewi‑
dziane przez jego głównego projektanta Tade‑
usza Wendę już w początkowym okresie pracy 
nad projektem. Tego typu kształtowanie prze‑
strzeni portu było już wówczas równoznaczne 
z jego nowoczesnością i to ta cecha była szcze‑
gólnie pożądana w projekcie nowego portu i to 
ona odróżniała taki port od posiadających 
czasem przypadkowe i  chaotyczne wyko‑
rzystanie portów „starych”. Wyodrębniano 
zatem obszary specjalizujące się w obsłudze 
różnych rodzajów ładunku. W tym zakresie nic 
nie mogło zostać pozostawione przypadkowi; 
przeciwnie – było wynikiem analizy potrzeb 
i planów gospodarczych. Poszczególne strefy 
wyposażano w potrzebne im budynki, urządze‑
nia przeładunkowe oraz infrastrukturę dro‑
gową i kolejową. Port gdyński miał odgrywać 
rolę portu uniwersalnego, czyli takiego, który 
mógł obsłużyć różne, pochodzące od licznych 
nadawców ładunki, co powodowało, że jego 
zaplecze i możliwości obsługi przeładunków 
były mocno rozbudowane. W tym celu zapla‑
nowano w nim kilka głównych stref: dla towa‑
rów masowych, dla towarów drobnicowych, 
do obsługi pasażerskiej, do funkcji rybackiej, 
przemysłową, do przeładunków drewna, dla 
funkcji żeglarskiej i dla funkcji wojskowych. 
Pomimo iż możemy na terenie obecnego portu 
wskazać lokalizację dawnego portu tymcza‑
sowego, z perspektywy następujących po nim 
faktycznych faz budowy portu stałego, trudno 
mówić o tym, by był to jeden z jego etapów. 
Konstrukcje hydrotechniczne portu tymcza‑
sowego całkowicie zniknęły z  jego terenu 

już w momencie podjęcia prac przy budowie 
portu stałego. Powstawanie kolejnych realiza‑
cji architektonicznych, w ramach zagospodaro‑
wania oddawanych przez wykonawców robót 
hydrotechnicznych terenów, dyktowane było 
potrzebami eksploatacyjnymi portu, które 
napędzały potrzeby rynku, rolnictwa krajo‑
wego i handlu zagranicznego. Część inwesty‑
cji realizował skarb państwa (m.in. Chłodnia 
Portowa, Dworzec Morski, Magazyn długoter‑
minowy nr 5, magazyny bawełniane, Elewator 
Zbożowy), a część była wynikiem inwestowania 
w porcie przez kapitał prywatny (m.in. Łusz‑
czarnia Ryżu, Olejarnia Portowa, magazyny 
firmy „Pantarei”, Magazyn Aukcji Owocowych 
i Warty). 

– Już w 1935 r. port w Gdyni stał się najno-
wocześniejszym na Bałtyku – jakie budowle 
szczególnie wyróżniały go na tle europejskim 
i światowym?
– Pierwszą z ważnych budowli była oddana do 
użytku w 1928 r. Łuszczarnia Ryżu, a dokład‑
niej – cały kompleks należących do niej budyn‑
ków, gdzie zastosowano bardzo zaawansowane 
rozwiązania konstrukcyjne i nowoczesne urzą‑
dzenia związane z  technologią łuszczarni. 
W  budynku produkcyjnym zastosowano 
potężny silos żelbetowy o pojemności 90 ton, 
a całe przedsiębiorstwo było zakładem prak‑
tycznie w pełni zmechanizowanym. Gdyńska 
Łuszczarnia Ryżu była największym tego 
typu przedsiębiorstwem w Europie. Kolejnym 
ważnym na arenie europejskiej obiektem jest 
zbudowana w  dwóch etapach (1928–1930 
i 1933–1934) eksportowa Chłodnia Portowa. 
Projekt technologiczny Chłodni opraco‑
wała belgijska specjalistyczna firma Ateliers 
„B. Lebrun” z Nimy, a prace wykonawcze reali‑
zowało Towarzystwo Robót Inżynierskich „TRI” 
z Poznania. Był to pierwszy z budynków chłod‑
niczych na terenie portu i wyróżniał się nie tylko 
architekturą i zastosowanymi rozwiązaniami 
konstrukcyjnymi, lecz także swoim rozmiarem. 
Początkowo gdyńską chłodnię pod względem 
wielkości wyprzedzała tylko portowa chłodnia 

w Hamburgu, jednak jej planowa rozbudowa 
i powiększenie pojemności do 1200 wagonów 
towaru dało jej status największej chłodni por‑
towej. Innych realizacji może nie wymieniano 
pośród innych budowli portowych ze świata, ale 
zdecydowanie wyróżniały się one nowatorskimi 
konstrukcjami, dobrze zaprojektowanymi ukła‑
dami funkcjonalnymi i co ważne od strony wize‑
runkowej portu – cechowała je śmiała, nowo‑
czesna i najczęściej awangardowa architektura 
modernistyczna. Do interesujących realizacji 
zwracających uwagę przyjezdnych zaliczały się 
Magazyn Aukcji Owocowych zaprojektowany 
przez architekta Wacława Tomaszewskiego, 
Magazyn długoterminowy nr 5 opracowany 
przez inżynierów Kazimierza Jaskulskiego 
i  Konstantego Brygiewicza, dojrzewalnia 
bananów firmy „Bananas” projektu architek‑
tów Elizy Unger i Edwarda Jakóbowicza, Ele‑
wator Zbożowy projektu architekta Bolesława 
Szmidta i inżyniera Michała Paszkowskiego czy 
wymieniony wcześniej Dworzec Morski według 
projektu Dyckerhoff & Widmann AG.

– Jacy konstruktorzy, prócz inż. Wendy, przy-
czynili się do wznoszenia kolejnych etapów 
gdyńskiego portu?
– W latach 1925–1930 do budującego się portu 
i Gdyni, które były symbolami Polski morskiej 
i nowoczesności, zaczęli napływać inżyniero‑
wie wielu specjalności technicznych. Specyfika 
budowli portowych powodowała, że pod pro‑
jektami pierwszych budynków z terenu portu 
rzadziej podpisywał się architekt, a najczęściej 
inżynier o  specjalności ogólnobudowlanej. 
Pewnym wyjątkiem jest projekt Łuszczarnia 
Ryżu z 1927 r., który opracował inżynier archi‑
tekt Kazimierz Krzyżanowski. Poza nielicznymi 
wyjątkami opracowaniem projektów zajmo‑
wali się projektanci, którzy swoim nazwiskiem 
firmowali też przedsiębiorstwo wykonawcze. 
Pracujący na terenie portu liczni inżyniero‑
wie dość sprawnie opracowywali całościową 
dokumentację projektowo‑wykonawczą, jak 
również prowadzili realizacje swoich nierzadko 
mocno zaawansowanych konstrukcyjnie pro‑
jektów. Nad poprawnością opracowania pro‑
jektów i całością prac przy ich budowie czuwali 
inżynierowie Urzędu Morskiego. W 1931 r. na 
terenie miasta powstał Związek Fabrykantów 
i Przemysłowców w Gdyni, a w ramach jego 
struktur także Sekcja Przemysłu Budowla‑
nego, która zrzeszała większość dużych firm 
projektowo‑inżynierskich i budowlano‑wyko‑
nawczych. Pośród zrzeszonych przedsiębiorstw 
działających na terenie portu znajdowali się 
między innymi: „Inż. K. Krzyżanowski i Ska”, 
„K. Jaskulski i K. Brygiewicz”, Przedsiębior‑
stwo Budowlane „F. Skąpski i Ska Inżyniero‑
wie”, Inż. Jan Śmidowicz, Inżynierowie Budowy 
i Architektury „O. i E. Ungerowie i E. Jakóbo‑
wicz” oraz główny wykonawca prac hydrotech‑
nicznych w porcie, Konsorcjum Francusko‑Pol‑
skie dla Budowy Portu w Gdyni.

rozmawiał maciej bogdanowicz

Transatlantyk MS Piłsudski w Gdyni w 1935 r.
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C zeka nas ciekawe, ale również pełne 
wyzwań zadanie, dzięki któremu repre-
zentacyjna część Gdańska odzyska pełen 

blask. Nowa konstrukcja, którą będziemy wyko-
nywali wpłynie na poprawę funkcjonalności oraz 
bezpieczeństwo – mówił po podpisaniu umowy 
Karol Kalinowski, dyrektor Dyrekcji Rozbudowy 
Miasta Gdańska.

Inwestycja realizowana w imieniu Miasta przez 
jednostkę miejską DRMG jest finansowana w cało‑
ści przez Gminę Miasta Gdańska (wartość projektu 
wynosi 41 ml zł brutto) i jest realizowana w obszarze 
rzeki Motława niezależnie od inwestycji realizowanej 
od 2017 r. przez prywatnego inwestora, firmę GRA‑
NARIA Gdańsk (w ramach PPP), związanej z zabu‑
dową północnego cypla „Wyspy Spichrzów’”.

Prace prowadzone będą na ok. 500‑metrowym 
odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej, wykonywane 
równolegle przez miasto i inwestora prywatnego w ramach tzw. umowy 
PPP. Inwestycja obejmuje swym zakresem m.in. rozbiórkę konstrukcji 
żelbetowych, wykonanie robót czerpalnych i ziemnych wraz z wykona‑
niem nowej ścianki szczelnej, wykonanie nowej konstrukcji nadbudowy 
(oczepów), wzmocnienie dna koszami gabionowymi oraz przebudowę 
kolektora odprowadzającego wody opadowe z ul. Św. Ducha. Ostatnim 
etapem jest wykończenie i przystosowanie nabrzeża dla potrzeb pieszych 
i  jednostek pływających, które jak dotychczas pełnić będzie funkcję 
bulwaru i ciągu spacerowego.

Pierwszą rzeczą do czego został zobowiązany wykonawca to jednak 
inwentaryzacja: podwodna i nadwodna. Przy pomocy ekipy nurkowej 

oraz jednostki pływającej w grudniu ub. roku oczysz‑
czone zostało także dno Motławy na obszarze prowa‑
dzonych prac.

– Ostatni duży remont nabrzeża przeprowadzony 
był ponad 50 lat temu. Od tego czasu nie były w tym 
miejscu prowadzone jakiekolwiek większe remonty. 
Przy tego rodzaju konstrukcjach najwrażliwszym pun-
tem jest tak naprawdę punkt wahań wody. To jest takie 
miejsce, które jest najbardziej narażone na korozję 
i ubytki. Pojawienie się w ostatnich latach większej 
ilości jednostek pływających spowodowało ponadto, 
że samo dno zaczęło inaczej funkcjonować, dodatkowo 
wpływając negatywnie na konstrukcję nabrzeża które, 
jak większość budowli w historycznym Śródmieściu 
Gdańska, posadowione jest na palach – wyjaśnia 
Katarzyna Jaskuła, zastępca dyrektora ds. projek-
tów liniowych w Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

DRMG już kilka lat temu, w trakcie przygotowań do realizacji budowy 
kładki na Ołowiankę wskazywała, że nabrzeże nr 8 (Długie Pobrzeże) 
wymaga działań naprawczych. Podstawą do rozpoczęcia prac były 
kolejne ekspertyzy, które potwierdziły zły stan techniczny nabrzeża. 
W 2019 roku na mocy zleconych przez gminę opracowań oraz opinii 
Urzędu Morskiego w Gdyni, który administruje nabrzeżami i Gdańskiego 
Ośrodka Sportu – jednostki wykorzystującej (tzw. użytkownika) nabrzeża 
do swojej bieżącej działalności, wykazano konieczność przeprowadzenia 
remontu. Kolejne ekspertyzy pokazały z kolei, że należy pomyśleć nie 
o punktowym remoncie samych ścianek, ale o większym zakresie prac.

– Na podstawie opracowanej przez Zakład Projektowo–Wykonawczy 
Habud Gdańsk sp. z o.o. dokumentacji projektowej, założyliśmy, że ze 

W październiku 2022 roku przedstawiciele Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska podpisali 
umowę z Korporacją Budowlaną DORACO sp. z o.o. dotyczącą wzmocnienia konstrukcji Dłu-
giego Pobrzeża. Potrzeba działań naprawczych wynika z wieloletniej eksploatacji nabrzeża, 
wzdłuż którego ruch pieszy powiązany jest z aktywnością jednostek pływających po Motławie.

PRZEBUDOWA
DŁUGIEGO POBRZEŻA W GDAŃSKU
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INWE S T YC JA K WA R TA ŁU

względu na stan techniczny obecnej ścianki i na funkcję jaką pełni, nie 
ma możliwości jej demontażu i wmontowania nowych elementów. Stąd 
konieczne okazało się jej pozostawienie i stworzenie nowej linii ścianki, 
która przejmie funkcje istniejącej. Oznacza to, że aby to zrobić musimy 
mierzyć się z  tym, że wchodzimy w bardzo daleko idące działania 
w zakresie robót budowlanych. Oprócz prac związanych z demontażem 
wyposażenia nabrzeża oraz rozkuciu szeregu elementów betonowych 
i żelbetowych tj. nawierzchni nabrzeża, murków, oczepu i płyt pionowych 
nabrzeża, będziemy pogrążać elementy stalowe nowej ścianki szczelnej 
na głębokość od 8 do 11 m – przy głębokości Motławy w tym miejscu od 2,5 
do 3,5 m. Nowa ścianka docelowo ma „ślizgać się” względem starej, która 
zostanie na swoim miejscu, aby nie uzyskać efektu uwolnienia całego 
nabrzeża. Odstęp między starą a nową ścianką wyniesie około 30 cm. 
Końcowym etapem prac będzie odbudowa wszystkich elementów.  
Co należy podkreślić to fakt, że krawędź oczepu będzie znajdować się 
w tym samym miejscu, co przed przebudową – mówi Katarzyna Jaskuła.

Jak podkreśla dyrektor Jaskuła przebudowa Długiego Pobrzeża to 
jedno z kluczowych i zarazem trudniejszych zadań realizowanych przez 
gminę, ponieważ materiały archiwalne dotyczące jego konstrukcji mimo 
wszystko są niepełne, a samo środowisko na styku konstrukcji nabrzeża 
i wody na etapie projektowym i realizacyjnym niesie za sobą ryzyko 
odmiennych warunków gruntowo‑wodnych korpusu ziemnego nabrzeża, 
przez co realizacja inwestycji może sprawić wiele niespodzianek.

Długie Pobrzeże to miejsce podlegające szczególnej kurateli Pomor‑
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stąd projekt naruszający 
historyczną tkankę tego miejsca musiał być poprzedzony zgodą służb 
konserwatorskich. Jednocześnie w trakcie robót zapewniony został nad‑
zór archeologiczny.

– W ramach opracowanej dokumentacji i zgodnie z zaleceniem kon-
serwatora oraz zaleceniem Urzędu Morskiego w Gdyni stwierdziliśmy, że 
należy dokonać jak najmniejszej ingerencji w szerokość toru wodnego, 
co w praktyce oznacza, że nie mogliśmy sobie pozwolić, aby zawężyć 
tor wodny. Ponadto konserwator zalecił montaż drewnianych okła-
dzin wzdłuż linii wody, które stylistycznie będą nawiązywać do okresu 
przedwojennego i będą współgrać ze stylistyką zastosowaną na Wyspie 
Spichrzów. Jako przykład konserwator podał nabrzeża starego portu 
w Kłajpedzie – mówi Katarzyna Jaskuła. 

Wszystkie prace prowadzone są z wody, a materiał rozbiórkowy skła‑
dowany jest najpierw na barce pływającej, a potem na składowisku poza 
terenem budowy. Pozwoli to zawężać rejon prac maksymalnie przy linii 
wody, pozwalając tym samym zachować ciągi pieszych.

– Staramy się ograniczać plac budowy, a pieszym zagwarantować 
w miarę możliwości swobodne przemieszczanie się wzdłuż Długiego 
Pobrzeża, choć ze względu na jego szerokość odbywa się to miejscowo 
przy ograniczonej przestrzeni. Prace dzielimy na odcinki, będziemy 
również dążyć do tego, aby w okresie letnim, kiedy ruch turystyczny jest 
wzmożony, ciężkie i hałaśliwe prace były minimalizowane. Po konsul-
tacjach z mieszkańcami oraz restauratorami rozważamy jednocześnie 
opcje zaniechania prac w okresie wakacyjnym. Wszystko po to, aby do 
minimum zmniejszyć uciążliwości związane z inwestycją. W tej kwestii 
żadne ostateczne decyzje jednak jeszcze nie zapadły. Ponadto na bieżąco 

monitorujemy stan nabrzeża i sąsiadującej z nim zabudowy oraz reagu-
jemy na każdy sygnał mieszkańców lub innych osób zainteresowanych 
– zaznacza dyrektor Katarzyna Jaskuła.

Po zakończeniu prac Długie Pobrzeże otrzyma spójniejszy i ładniejszy 
wygląd. Inwestycja przewiduje także montaż pachołów cumowniczych, 
belek odbojowych i wspomnianych drewnianych okładzin nabrzeży. 
Wykonawca odmuli również dno, które zostanie umocnione gabio‑
nami. Umowa z firmą DORACO Sp. z o.o. przewiduje zakończenie prac 
w I kwartale 2024 roku, o ile te będą przebiegać zgodnie z pierwotnym 
harmonogramem. 

sławomir lewandowski
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Bezwykopowym metodom renowacji kanalizacji deszczowej zostało poświęcone sym-
pozjum, które zainicjował i współorganizował gdański oddział Polskiego Zrzeszenia 
Inżynierów i Techników Sanitarnych. O celach i przebiegu tego szkolenia rozmawiamy 
z Prezesem gdańskiego oddziału stowarzyszenia mgr. inż. Piotrem Korczakiem.

BEZ KOPAREK I ŁOPAT
– Jaka może być skala wykorzysta-
nia tej nowoczesnej technologii?
– Omówmy przykład nam naj‑
bliższy. Przeciętny mieszkaniec 
Gdańska nie zdaje sobie sprawy, 
że eksploatowana przez Gdańskie 
Wody sp. z  o.o. sieć kanalizacji 
deszczowej tego miasta ma dłu‑
gość około 760  km. Jest to tyle, 
ile wynosi odległość z  Gdańska 
do Hamburga czy z  Gdańska do 
Pragi. Setki kilometrów kanałów 
prowadzonych pod chodnikami, 
jezdniami, placami muszą być 
utrzymywane w stałej gotowości 
do przejęcia wód pochodzących z opadów i roztopów. W tym celu pro‑
wadzona jest diagnostyka sieci podziemnych. Jeszcze kilkadziesiąt lat 
temu obserwacji kanałów nieprzełazowych dokonywano przy pomocy 
oświetlenia i luster. Nie były to metody szczególnie dokładne, a uszko‑
dzenia eksploatacyjne wykrywane były zbyt późno. Rozwój techniki 
monitoringu telewizyjnego pozwala dzisiaj na szybką i szczegółową 
diagnozę powstających uszkodzeń sieci kanałowej, a co za tym idzie – 
na możliwość przystąpienia do niezwłocznej naprawy powstających 
uszkodzeń, co zapobiega ich propagacji.

– Początkiem bezwykopowych metod utrzymywania sieci był zatem 
jej monitoring?
– Tak. Naturalnym elementem rozwoju eksploatacji sieci kanalizacyjnej 
po bezwykopowym monitoringu stał się rozwój bezwykopowych metod 
renowacji tychże sieci. Techniki te stosowane są szczególnie w centrach 
miast, gdzie każdy wykop znacząco zakłóca ruch kołowy i pieszy.

– Czy te metody są już powszechnie stosowane w codziennej praktyce?
– Staramy się, żeby tak było. Dzięki uprzejmości Gdańskich Wód sp. z o.o. 
oraz firmy Blejkan, realizującej zadania związane między innymi z bez‑
wykopową renowacją kanalizacji deszczowej w Gdańsku, oddział gdański 
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych zorganizował 
na początku grudnia ubiegłego roku prezentację jednej z metod stosowa‑
nych przy naprawie kanalizacji deszczowej. Uczestnicy prezentacji mieli 
możliwość, po zapoznaniu się z ogólnymi podstawami teoretycznymi 
renowacji rurociągów, obejrzeć na placu budowy, w jaki sposób realizuje 
się prace naprawcze.

– Jaką praktyczną wiedzę mogli na tym sympozjum uzyskać jego 
uczestnicy?
– Rozpoczęliśmy od wstępnej lokalizacji awarii. Nieznaczne, choć wyczu‑
walne przez kierowców, liniowe obniżenie jezdni ulicy Podwale Grodzkie 
(przed dworcem PKP Gdańsk Główny) stanowiło wskazanie do przepro‑
wadzenia monitoringu TV, przebiegającego w tym rejonie fragmentu sieci 
kanalizacji deszczowej DN 500 mm. Monitoring wykazał uszkodzenia, 
które kwalifikowały odcinek o długości 18 metrów bieżących do naprawy 
przy użyciu rękawa nasączonego żywicą utwardzaną promieniowaniem 
ultrafioletowym. Uczestnicy prezentacji (powyżej 50 osób) przez kilka 

późnowieczornych godzin przyglądali się pracy specjalistów i mogli 
zapoznać się z technologią, urządzeniami oraz pracą operatorów maszyn.

Po wyłączeniu z eksploatacji danego odcinka kanału do jego wnętrza 
wciągnięta przy pomocy wciągarki mechanicznej zostaje folia poślizgowa 
ułatwiająca wprowadzenie nasączonej wykładziny rurowej z kontrolo‑
waną prędkością i siłą uciągu. Po skalibrowaniu przewodu rurowego 
poprzez śluzę wprowadzany jest do wnętrza przewodu rurowego zestaw 
wózków z zamontowanymi lampami UV, które są przystosowane do emisji 
fali świetlnej o odpowiedniej długości. Proces utwardzania wykładziny 
rurowej przebiega pod wpływem promieniowania UV w trakcie przejazdu 
wózków z lampami UV prowadzonymi z ustaloną prędkością, zależną od 
wymiarów naprawianego kanału i grubości zastosowanego przewodu 
rurowego. Proces jest kontynuowany, aż do osiągnięcia utwardzenia 
przewodu. Na zakończenie montażu, za pomocą specjalistycznej frezarki 
zostają usunięte zbędne końcówki twardej już wykładziny w skrajnych 
studniach rewizyjnych oraz wycięte zostają otwory przyłączy w utwar‑
dzonym przewodzie rurowym.

– Co było główną ideą takiego szkolenia w praktyce, nieograniczonego 
wyłącznie do sali wykładowej?
– Techniki bezwykopowe są w ogólnym zarysie znane inżynierom, jednak 
forma szkolenia, jaką jest połączenie wykładu teoretycznego z prak‑
tycznym zapoznaniem się z omawianą metodą, wydaje się interesującą 
i skuteczną metodą dokształcania kadry inżynierskiej, pogłębiającą ich 
wiedzę teoretyczną o doświadczenia z placu budowy.

rozmawiał maciej bogdanowicz, Fot. arch. blejkan
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ZMI A N A K L IM AT U

Z prof. dr. hab. inż. Waldemarem Kamratem, 
specjalistą ds. energetyki kompleksowej, 
rozmawia Sławomir Lewandowski.

ENERGIA
A ROZWÓJ GOSPODARKI

– Panie Profesorze, jakie ogólne wyzwania stoją przed Polską w zakresie kierunków rozwoju 
polskiej energetyki?
– Wyzwania wynikają z przeszłości, a także teraźniejszości polskiej energetyki. Energia w różnych 
jej formach użytkowych zaspokaja wiele potrzeb człowieka. 

Nie trzeba przekonywać nikogo, że bez energii nie jest możliwe korzystanie z osiągnięć ludz‑
kości w zakresie komunikowania się, podróżowania, zaawansowanej technologicznie produkcji 
przemysłowej i rolnej, a także bardzo podstawowej potrzeby, jaką jest zapewnienie komfortu 
cieplnego. Polska gospodarka, historycznie rzecz ujmując, jest uzależniona od węgla. W 2020 r. 
prawie 70% energii elektrycznej zostało wytworzone w oparciu o paliwa węglowe. Do tego należy 
dołożyć potrzeby grzewcze i technologiczne, które w 2020 r. skutkowały łącznym gospodarczym 
zużyciem około 54 mln ton węgla kamiennego i 46 mln ton węgla brunatnego. Co prawda Polska 
poparła nowy cel redukcji emisji o 55%, ale w Krajowym Planie Energii i Klimatu (KPEiK), złożonym  
w 2019 r. do Komisji Europejskiej, zadeklarowała znacznie niższy niż ambicje europejskie wkład 
gospodarki krajowej w realizację celu europejskiego – redukcję emisji o 30% w 2030 r.

W lutym 2021 r. Rada Ministrów przyjęła dokument Polityka energetyczna Polski do 2040 r. 
Dokument ten oraz wspomniany wyżej KPEiK zostały ujednolicone i stanowiły odpowiedź na poli‑
tykę europejską według stanu sprzed nowego celu redukcji emisji z pakietu Fit for 55. Polityka 
energetyczna Polski do 2040 r. przedstawia holistyczne podejście do problematyki energetycznej, 
z uwzględnieniem filarów sprawiedliwej transformacji, przebudowy systemu energetycznego i czy‑
stego powietrza. Należy podkreślić, że w lipcu 2019 r. weszły w życie cztery akty prawne, stanowiące 
unijny pakiet Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, niezwykle ważny dla funkcjonowania 
wspólnego rynku energii. Regulacje w istotny sposób wpłynęły również na zakres kompetencji i rolę 
regulatorów w tworzeniu wspólnego rynku. Wyżej wymienione akty prawne mają bardzo poważne 
implikacje w wyznaczaniu kierunków rozwoju polskiej energetyki. 

– Jak ważne dzisiaj dla Polski jest opracowanie strategii rozwoju rynku energii, zaprogramowanego 
adekwatnie do sytuacji geopolitycznej, społecznej i gospodarczej?
– W ogólności programowanie rozwoju gospodarki, a w tym kreowanie roli rynku energii elektrycz‑
nej jako stymulatora rozwoju, wymaga podejmowania racjonalnych decyzji. Jest to tym bardziej 
trudne, gdyż procesy i procedury programowania i planowania są z reguły bardzo złożone, zwykle 
posiadają nieliniowy charakter i są obarczone dużą dozą ryzyka. Wymagają zatem stosowania 
odpowiednich metod i technik rozwiązywania problemów decyzyjnych, które są w stanie sprostać 
ambitnym wyzwaniom modernizowania i rozwoju polskiej gospodarki.

FOT. PIXABAY.COM
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Metody i techniki rozwiązywania proble‑
mów decyzyjnych są zasadniczo zależne od 
typu sytuacji decyzyjnej i  klasy problemu. 
W ogólności poszukiwanie rozwiązań tylko 
w  sytuacji zdeterminowanej prowadzi do 
analiz tzw. decyzji racjonalnych, natomiast 
w pozostałych przypadkach, tj. problemów 
decyzyjnych w sytuacjach niepewnych czy roz‑
mytych, opiera się raczej na koncepcji tzw. 
ograniczonej racjonalności. W konsekwencji 
proces rozwiązywania problemu decyzyjnego 
sprowadza się do poszukiwania rozwiązań 
zadowalających, przy czym decydent musi 
dokonać wyboru modelu między klasą proble‑
mów rozwiązywalnych w sposób analityczny 
a klasą modeli niepodlegających rozwiąza‑
niom analitycznym.

Uwarunkowania klimatyczne funkcjono‑
wania gospodarki, a w tym sektora energii 
powodują, że w  zakresie przebudowy sys‑
temu energetycznego zakłada się całkowitą 
przebudowę źródeł wytwarzania energii elek‑
trycznej, a także systemów ciepłowniczych 
i  rozproszonych źródeł ogrzewania oraz 
elektryfikację ogrzewnictwa i  transportu. 
Krajowe elektrownie systemowe zasilane 
węglem dobiegają kresu technicznej zdolno‑
ści do eksploatacji i z tego punktu widzenia ich 
zastąpienie nowymi źródłami jest ekonomicz‑
nie racjonalne. Należy założyć, że wcześniej 
niż później produkcja energii elektrycznej 
będzie realizowana w źródłach wiatrowych 
(morskich) i  solarnych oraz elektrowniach 
jądrowych. Szczególną rolę mają odgrywać 
prosumenci, którzy są zarówno wytwórcami, 
jak i odbiorcami energii. W okresie przejścio‑
wym paliwem zapewniającym sterowalną 
generację energii ma być gaz ziemny. Kierunki 
przebudowy krajowego systemu wytwarzania 
uznaje się za właściwe. Problemem jest nato‑
miast prawidłowa ocena realizacji harmono‑
gramu ogromnego programu inwestycyjnego, 
zwłaszcza w  zakresie energetyki jądrowej, 
a także wpływu nowych ambicji redukcyjnych 
(o  55%) na zmianę miksu energetycznego 
przewidywanego w  Polityce energetycznej 
Polski do 2040 r.

– Zatem jaka jest prognoza miksu energetycz-
nego w perspektywie energetycznej 2040 r.?
– Na podstawie badań eksperckich została 
opracowana prognoza miksu energetycznego 
dla Polski, uwzględniająca zmieniające się 
otoczenie makroekonomiczne, a  zwłaszcza 
niezwykłą dynamikę cen surowców energe‑
tycznych w ostatnim okresie i ryzyko związane 
z realizacją transformacji energetyki krajowej. 
W odniesieniu do produkcji energii elektrycz‑
nej z istniejącej prognozy opracowanej przeze 
mnie wynika, że procentowa struktura racjo‑
nalnego miksu energetycznego (moc elek‑
tryczna/ produkcja energii elektrycznej) dla 
Polski w perspektywie energetycznej 2040 r. 
przedstawia się następująco:
•	 paliwa węglowe: 41%/44%, 

•	 paliwa gazowe: 16%/20%,
•	 OZE: 43%/36%.

Z kolei w odniesieniu do źródeł odnawial‑
nych można prognozować strukturę poszcze‑
gólnych źródeł w następujący sposób:
•	 morska energetyka wiatrowa: 20%,
•	 wiatr na lądzie: 28%,
•	 fotowoltaika: 20%, 
•	 biomasa: 15%, 
•	 biogaz: 15%, 
•	 woda: 2%.

– Dlaczego tak ważne jest wprowadzenie jed-
nostek OZE do systemu elektroenergetycz-
nego?
– W zakresie tzw. technologii hybrydowych, 
ze względu na stałą presję cenową technolo‑
gii zeroemisyjnych w elektroenergetyce oraz 
niską rynkową cenę energii, wszystkie kon‑
cepcje hybrydowe w Polsce raczej nie osiągną 
poziomu konkurencyjności w zastosowaniach 
energetyki stricte wytwórczej, a z pewnością 
nie w perspektywie 2030 r. Szerokie wprowa‑
dzanie jednostek OZE do systemu elektro‑
energetycznego nie jest obojętne dla obecnej 
infrastruktury sieciowej, która wymaga pilnej 
rozbudowy, a  także wpływa na pracę sieci. 
Ogólnie nowa koncepcja systemu elektro‑
energetycznego – przejście do zdecentralizo‑
wanej sieci – jest obecnie wdrażana w formie 
koncepcyjnej i  pierwszych eksperymentów 
pilotażowych mikrosieci. W  efekcie system 
elektroenergetyczny nadal funkcjonuje jako 
scentralizowany, ale jednocześnie musi pono‑
sić koszty przebudowy, uwzględniającej nowe 
rodzaje źródeł. Nie ma możliwości swobod‑
nego przyłączania nowych źródeł do sys‑
temu – inwestorzy muszą uzyskać zgodę na 
przyłączenie, przy czym liczba jednostek pod‑
łączonych do systemu jest ograniczona aktual‑
nym stanem technicznym sieci i reżimem pracy 
infrastruktury elektroenergetycznej.

– Jak wygląda prognoza zapotrzebowania na 
energię elektryczną w Polsce?
– Dla rozwoju rynku istnieje potrzeba opraco‑
wania prognozy zapotrzebowania na energię 
w perspektywie długoterminowej, najlepiej do 
roku 2050. Taka prognoza zapotrzebowania 
powinna uwzględniać sytuację demograficzną, 
czyli przewidywany spadek liczby ludności 
w Polsce do 2050 r. Co do zasady obecne pro‑
gnozy zapotrzebowania na energię elektryczną 
nie uwzględniały tego warunku. Prognozy roz‑
woju demografii Polski podążają za trendem 
widocznym w innych krajach Europy Środko‑
wej i Zachodniej. Zapotrzebowanie na zuży‑
cie energii elektrycznej per capita znacząco 
wzrasta, ponieważ jest to związane z rozwojem 
cywilizacyjnym społeczeństwa.

Czynnikami odpowiedzialnymi za zużycie 
energii elektrycznej są czynniki socjologiczne, 
które w istotny sposób wpływają na wyniki 
prognozy. Dynamika cen energii elektrycznej 
ma charakter drugorzędny dla przeciętnego 

ZDECYDOWANA WIĘKSZOŚĆ 
EKSPERTÓW WSKAZAŁA NA 
KONIECZNOŚĆ DOKONANIA 

TRANSFORMACJI SYSTEMU 
ENERGETYCZNEGO, W TYM 

BUDOWY NISKOEMISYJNYCH 
I NIEEMISYJNYCH ŹRÓDEŁ 

PRODUKCJI ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA 

ORAZ ELIMINOWANIA PALIW 
STAŁYCH Z CIEPŁOWNICTWA 
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odbiorcy, który biernie akceptuje zmiany cen 
ze względu na chęć maksymalizacji stan‑
dardu życia.

– Jakie scenariusze rozwoju dla Polski Pan 
przewiduje? 
– Przy tego typu opracowaniach zawsze 
należy uwzględniać scenariusze alterna‑
tywne dotyczące przypadku wystąpienia 
ryzyka opóźnienia realizacji programu 
inwestycyjnego w energetyce wytwórczej, 
a zwłaszcza opóźnienia budowy elektrowni 
jądrowych. Zakłada się w nich, że w latach 
(2031–2040) średniorocznie wystąpi okre‑
sowy niedobór ok. 3 GW mocy i ok. 20 TWh 
energii elektrycznej rocznie. Po rozpatrzeniu 
różnych opcji rynkowych, technologicznych 
i paliwowych możliwe są trzy scenariusze 
alternatywne dla okresu przejściowego.

Scenariusz pierwszy, w którym zakłada 
się szybkie odejście od węgla i pokrycie bra‑
kujących mocy nowymi blokami gazowymi, 
a brakującego wolumenu energii częściowo 
energią z  importu i częściowo z produkcji 
opartej na gazie w nowych blokach, może 
najmniej wpływać na wzrost finalnych 
cen energii. Scenariusz ten jest obciążony 
ryzykiem braku dostępności dodatkowych 
(1,5‑2,0) miliardów metrów sześciennych 
gazu i niepewnością przyszłych cen gazu.

Scenariusz drugi, w którym zakłada się, 
że utrzymywane starsze jednostki węglowe 
pokryją brakujące 3 GW mocy, a potrzebna 
energia elektryczna zostanie pokryta energią 
z importu, jest najtańszy pod względem inwe‑
stycyjnym, ale do kosztów energii wyprodu‑
kowanej z węgla trzeba doliczyć obecną cenę 
uprawnień do emisji CO2. W wariancie tym 
istnieje także wyższa emisyjność produkcji 
energii elektrycznej.

Scenariusz trzeci, w  którym zakłada 
się produkcję energii elektrycznej z węgla 
z wychwytem CO2 w istniejących nowych blo‑
kach węglowych z CCS, jest zdecydowanie 
najdroższy pod względem inwestycyjnym; 
trzeba w  nim także założyć wzrost kosz‑
tów produkcji energii związany z kosztami 
wychwytu i składowania CO2. Przyjęto eks‑
percki wskaźnik wzrostu ceny o 60 EUR/MWh 
energii, wynikający z przeglądu rozwiązań 
światowych i krajowych prognoz. Wariant 
ten zapewnia nieemisyjną produkcję ener‑
gii elektrycznej, z zachowaniem węgla jako 
surowca, i najniższy wskaźnik uzależnienia 
od importu surowców energetycznych.

– Budowa niskoemisyjnych i nieemisyjnych 
źródeł produkcji energii elektrycznej jest 
więc nieunikniona?
– Zdecydowana większość ekspertów wska‑
zała na konieczność dokonania transforma‑
cji systemu energetycznego, w tym budowy 
niskoemisyjnych i  nieemisyjnych źródeł 
produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz 
eliminowania paliw stałych z ciepłownic‑

twa indywidualnego. Stwierdzenia te są 
zgodne z oceną i kierunkami prezentowa‑
nymi w PEP2040. Eksperci uznali także, że 
wskazany kierunek przebudowy krajowych 
źródeł wytwarzania energii, polegający na 
zastąpieniu wyeksploatowanych elektrowni 
węglowych morskimi farmami wiatrowymi 
i energetyką jądrową oraz mało‑ i wielko‑
skalową fotowoltaiką, z wykorzystywaniem 
gazu jako paliwa w okresie przejściowym, 
jest właściwy.

Transformacja energetyczna, a szerzej 
transformacja całej gospodarki, w kierunku 
neutralności klimatycznej generalnie jest 
nieunikniona. Nie jest celowe nieuzasad‑
nione przedłużanie funkcjonowania star‑
szych elektrowni węglowych poza okres, 
w którym muszą zapewnić niezbędną moc 
sterowalną w krajowym systemie elektro‑
energetycznym. 

– O jakich perspektywach czasowych tutaj 
mówimy?
– Należy rozpatrzyć dwie perspektywy cza‑
sowe: krótszą – między 2026 i 2030 r. oraz 
dłuższą – do 2040 r. W krótkiej perspekty‑
wie niezbędne jest stworzenie mechanizmów 
prawnych i finansowych, które utrzymają 
niezbędną moc w blokach węglowych klasy 
200 MW i 360 MW (dostawa mocy, niewielka 
liczba godzin pracy) po 2025 r., kiedy utracą 
finansowanie z rynku mocy i staną się trwale 
nierentowne. Dotychczas nie zostały jesz‑
cze podjęte decyzje dotyczące budowy blo‑
ków gazowych, które mogłyby je zastąpić. 
W celu utrzymania stabilności krajowego 
systemu elektroenergetycznego po 2030 r. 
rozpoczęcie budowy bloków gazowych jest 
niezmiernie ważne. Natomiast w perspek‑
tywie lat 2031–2040 należy podjąć decyzje 
w zakresie alternatywnych kierunków zasi‑
lania w moc i energię elektryczną w oparciu 
o któryś z przedstawionych scenariuszy lub 
inny, nowo opracowany.

Coraz większa integracja europejskiego 
rynku energii elektrycznej, korzystny 
cenowo import i zdolności przesyłowe uza‑
sadniają wykorzystywanie pozytywnego 
efektu ekonomicznego dla gospodarki kra‑
jowej w postaci tańszej i nieemisyjnej energii 
z rynków sąsiednich. Zabezpieczenie mocy 
dla krajowego systemu elektroenergetycz‑
nego wymaga natomiast pełnego pokrycia 
zapotrzebowania na energię przez krajowe 
źródła wytwarzania i gwarantowane dostawy 
surowców energetycznych. Zdolność do zasi‑
lenia krajowego systemu w energię w przy‑
padku zmniejszonej generacji z OZE i braku 
energii na połączeniach transgranicznych 
to strategiczny element doktryny bezpie‑
czeństwa energetycznego. W tym zakresie 
węgiel i elektrownie węglowe (także z CCSU) 
powinny stanowić zabezpieczenie procesu 
transformacji w dłuższej perspektywie cza‑
sowej.

Prof. 
dr hab. inż. 
Waldemar 
Kamrat

Profesor tytularny 
(2006), pracow‑
nik Politechniki 
Gdańskiej, absol‑
went Politechniki 
Gdańskiej (Wydział 
Elektryczny  – 
1977), absolwent 
U n i w e r s y t e t u 
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jący się w zagadnieniach ekonomiki elektroenerge‑
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pracował w przemyśle na stanowiskach kierowniczych, 
budował obiekty energetyczne (w kraju i za granicą). 
Pełnił szereg najwyższych stanowisk kierowniczych 
w przemyśle, szczególnie energetycznym (w zarządach 
i radach nadzorczych dużych firm energetycznych). 
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staniem strategicznej infrastruktury badawczej zlo‑
kalizowanej za granicą (od 2016); członek Komitetu 
Sterującego NCBiR ds. obronności i bezpieczeństwa 
państwa, członek Komitetu Problemów Energetyki 
przy Prezydium PAN (od 2003); członek Zespołu Eks‑
pertów Izby Gospodarczej Gazownictwa; członek Rady 
Programowej Krajowej Izby Klastrów Energii i OZE; 
Editorial Board Member – „International Journal of 
Power and Energy Systems” (czasopismo indekso‑
wane  przez Cambridge Scientific Abstracts), Cagliari/
Kanada; przedstawiciel Konfederacji Pracodawców 
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zes zarządu polskiej afiliacji IAEE (USA); członek 
rad naukowych czasopisma „Energetyka”. Prowadzi 
działalność organizacyjną i ekspercką, współpracu‑
jąc z samorządami i środowiskami gospodarczymi, 
takimi jak: Izba Gospodarcza Gazownictwa, Polskie 
Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Izba 
Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Polskie Towa‑
rzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Kra‑
jowa Izba Gospodarcza. Otrzymał Medal „Za zasługi 
w rozwoju elektroenergetyki” im. A. Hoffmana SEP 
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EDUKACJA
A „BETONOZA”
Na pytanie, co robić, 
aby ograniczyć 
zagrożenie suszą 
hydrologiczną, 
odpowiada Profesor 
Roman Cieśliński, 
Kierownik Zakładu 
Hydrologicznego, 
Wydział Oceanografii 
i Geografii 
Uniwersytetu 
Gdańskiego.

– Jakie rozwiązania techniczne można zasto-
sować wokół naszych domów i  na małych 
osiedlach w celu ograniczenia suszy hydro-
logicznej?
– Zanim zaczniemy rozważać szczegółowe 
rozwiązania, proponuję skupić się na zagad‑
nieniu kluczowym. Jest to brak edukacji oraz 
informacji. Nie przekazujemy wiedzy na temat 
przyczyn i skutków suszy hydrologicznej. Nie 
tłumaczymy, co może zdarzyć się wskutek 
wystąpienia tego zjawiska. Dotyczy to nie tylko 
ludzi młodych, lecz także dorosłych.

Dzieci bardzo łatwo nauczyć pewnych 
nawyków, jak działać, kiedy dorosną. W tej 
chwili chodzi przede wszystkim o dorosłych, 
bo oni chyba nie do końca rozumieją problem. 
Często dorośli, jeśli zrobią coś złego w skali 
mikro, to odpowiadają: i co to szkodzi? To jest 
tak niewielki problem, że jeśli coś zrobiłem, 
to nie spowoduje to znacznego efektu. Jednak 
jeśli pomnożymy taką postawę przez miliony, 
to zaczyna się rzeczywisty problem. Dorośli 
mają już ukształtowaną świadomość i trudno 

skutkom suszy. Miałbym tu głównie pretensje 
do administracji lokalnej czy regionalnej, która 
pozwala na takie budowanie.

– Jak pogodzić zachowanie naturalnego 
środowiska z  potrzebą utrzymywania cią-
gów komunikacyjnych między na przykład 
dolnymi osiedlami Gdańska a górnymi, na 
Wysoczyźnie?
– W Gdańsku na dużych obszarach miasta nie 
ma już możliwości rozbudowy. Przykładem 
jest Strzyża, szczególnie w Dolnym Wrzeszczu, 
gdzie Galeria Bałtycka była zalewana bardzo 
często. Tam nie było na tyle dużego zbiornika 
retencyjnego, który gwarantowałby prze‑
chwycenie większości wód spływających rzeką 
w czasie powodzi, choć ostatnio spostrzegłem, 
że jest budowany, może niezbyt duży zbior‑
nik retencyjny, który na pewno będzie przy‑
datny w okresach powodzi i suszy. Generalnie 
jednak, skoro nie możemy już zabudowywać 
terenów starego Gdańska, to rzucamy się na 
rejony położone w części zachodniej i połu‑
dniowej bez oglądania się na inne aspekty. 
A tu chodzi o zdrowy rozsądek: odpowiednia 
ilość zieleni, odpowiednie odległości między 
budynkami. Odnoszę wrażenie, że teraz ten‑
dencją jest, by jak najmniej terenów zieleni 
zostawiać i bez zwracania uwagi, jakie gatunki 
sadzimy. Skoro wiemy, że w jakimś miejscu 
może wystąpić powódź, to powinniśmy sadzić 
roślinność hydrofilną. Jeśli zaś wiemy, że na 
danym obszarze może występować susza, to 
powinniśmy sadzić rośliny odporne na nią, nie‑
pobierające zbyt dużo wody. Tak samo ważne 
jest niekoszenie traw, zastępowanie trawni‑
ków łąkami, bo one mają większe zdolności 
retencyjne. Wiele mogą zdziałać też właści‑
ciele poszczególnych mieszkań, zwłaszcza na 
nowych osiedlach, gdzie na parterach coraz 
częściej pojawiają się małe ogródki przydo‑
mowe. Warto tam stawiać chociażby beczki na 
deszczówkę, by podlewać nią te ogródki, a nie 
wodą z wodociągu. Należy więc zwracać uwagę 

jest przekonywać ich do rozwiązań typu „trzeba 
oszczędzać wodę”. Ważne, by przygotowywać 
wszystkich na to, co będzie działo się w naj‑
bliższych latach, a niekoniecznie już teraz.

Przejdźmy teraz do pytania. Zacznijmy 
od tego, że żyjemy na osiedlach, na których 
widzimy „betonozę”. Potrzebujemy więcej miej‑
sca do zamieszkania, a deweloperzy nie zwra‑
cają uwagi na komfort życia. Jeżeli już są jakieś 
pozostałości zielone, to są one urządzane na 
zasadzie: najpierw wszystko wytnijmy, potem 
zasadźmy jakieś drzewa, jakieś trawniki, 
żeby było trochę tej zieleni – i na tym koniec. 
Natomiast nie zwracamy uwagi na to, gdzie 
budujemy. To wina nie tylko deweloperów, lecz 
także administracji, która nie zwraca uwagi, 
gdzie powinien być absolutny zakaz usuwania 
naturalnej szaty roślinnej, a także zabudowy 
miejsc, które nigdy nie powinny zostać prze‑
znaczone pod zabudowę.

– Czy możemy podać przykłady takich obsza-
rów?
– Strefa krawędziowa Wysoczyzny Gdańskiej. 
Już od lat mówi się, że tam nie powinniśmy nic 
budować czy betonować. Jest to bowiem strefa, 
którą woda spływa, a jeśli ją zabetonujemy, to 
cała woda „zejdzie w dół” i na obszarze mia‑
sta poniżej odczujemy efekt choćby w postaci 
powodzi. Z  drugiej strony woda będzie tu 
szybciej wyparowywać. Oprócz okresowych 
powodzi pojawi się więc susza.

Nie powinniśmy też zabudowywać obsza‑
rów bezodpływowych. Zapominamy, że to są 
naturalne zbiorniki retencyjne, które w przy‑
szłości mogłyby stać się rezerwuarami wód 
pitnych. Kolejne to obszary źródliskowe  – 
stamtąd woda pojawia się, a my to zabudo‑
wujemy. W konsekwencji nie ma ani możliwości 
wsiąkania wody deszczowej w grunt, ani jej 
przetrzymania, bo następuje natychmiastowy 
odpływ wody deszczowej na poziomie 70–80%. 
Pozbywamy się w  ten sposób wody, którą 
powinniśmy magazynować, aby zapobiegać 
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Ważne jest niekoszenie traw, zastępowanie 
trawników łąkami, bo one mają większe 
zdolności retencyjne. Tymczasem na 
Skwerze Kościuszki w Gdyni – krótko 
skoszony, wyschnięty trawnik
FOT. JADWIGA BOGDANOWICZ
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nawet na najmniejsze elementy i rozwiązania 
bardzo proste. Tu musi pojawić się właśnie ta 
edukacja, o której mówiłem na wstępie. 

W  przypadku domów wielorodzinnych 
tworzących nowe osiedla apel do zarządców: 
nie sadźmy monokultury, ale starajmy się 
maksymalnie zachować zastaną zieleń. Zwra‑
cajmy uwagę na różnorodność tej zieleni, bo 
będzie nam poprawiała kondycję ekologiczną, 
w tym w zakresie suszy.

– Do kogo mógłby zwrócić się inwestor indy-
widualny czy deweloper, jeśli chciałby zasto-
sować Pańskie rady?
– Przy urzędach miasta powinny być insty‑
tucje, które zajmują się urządzaniem zieleni 
miejskich. Myślę, że tam są odpowiedni specja‑
liści. Można też nawiązać kontakt z biologami 
akademickimi. To jest chyba najprostsza droga. 
Myślę, że deweloperzy sami mają kontakty 
z firmami, które zajmują się urządzaniem tere‑
nów zieleni. Jednak w praktyce tej roślinności 
jest za mało i nie zawsze jest odpowiednia do 
wymagań hydrologicznych. Przecież mamy 
bardzo różne środowiska pod tym względem. 
Jeśli mamy tereny żuławskie, to jest zupełnie 
coś innego niż wysoczyznowe. Niestety nikt nie 
pomyślał, byśmy chociaż obliczali powierzch‑
nie zieleni w kontekście wody, które powinny 
być na osiedlach mieszkaniowych.

– Co możemy robić, by zapobiegać powstaniu 
suszy hydrologicznej, jeszcze zanim wystąpi 
tam, gdzie dotąd jej nie było?
– Moim zdaniem najważniejsze dla całej Pol‑
ski byłoby zwiększenie zdolności retencyjnej 
poprzez spowolnienie odpływu. Obecnie, jeśli 
spojrzymy na rzeki uchodzące do Bałtyku, 
głównie na Wisłę i Odrę – to tam wszystko, 
co spadnie w  postaci deszczu w  ich dorze‑
czach, odpływa bardzo szybko do morza. 
Powinniśmy dążyć zwłaszcza do spowolnienia 
odpływu środkami technicznymi. Powinna to 
być budowa zbiorników przepływowych czy 
retencyjnych, tworzenie kanałów ulgi, groma‑
dzących nadmiary przepływów w głównych 
nurtach. Brak takiego kanału ulgi w 2001 r. 
w  Gdańsku spowodował, że przepełniony 
zbiornik Srebrzysko doprowadził do wylania 

się wody. Mamy jednak takie kanały na Dol‑
nym Mieście, np. opływ Motławy. Z drugiej 
strony kanały ulgi pozostawiają możliwość 
swobodnej żeglugi w  odróżnieniu od tam, 
spiętrzeń itp.

Należy również podkreślić, że „tracimy” 
bardzo dużo opadów atmosferycznych, 
a jesteśmy krajem, w którym właśnie opady 
są głównym źródłem wody. Powinniśmy więc 
przechwytywać jak najwięcej wody deszczowej, 
żebyśmy mogli ją wykorzystywać do nawod‑
niania w momencie, kiedy już wystąpi susza.

Może być mała retencja i oczywiście duża. 
Mała retencja jest prostsza w stosowaniu, bo 
nie wymaga wielkich budowli, tylko różnego 
rodzaju zbiorników. One mogą być bardzo 
małe. Zwykli „Kowalscy” mogą na przykład 
wykopać oczko wodne w ogródku o powierzchni 
2–3 metrów kwadratowych. Mogą też być więk‑
sze zbiorniki rzędu kilku tysięcy m2, ale też 
bardzo duże, o pojemnościach 30–50 tys. m3. 
Są też inne rozwiązania niż zbiorniki na 
powierzchni. To zbiorniki rurowe, czyli potężne 
rury z  wylotami naziemnymi gromadzące 
wodę pod powierzchnią. Oczywiście koszty są 
większe, ale dlaczego nie zwrócić się ku nowym 
rozwiązaniom.

Kolejna sprawa: nie betonujmy wszyst‑
kiego. Stosujmy częściowo przepuszczalne 
grunty – parkingi niech będą z powierzchnią 
ażurową. Ograniczymy nadmierny odpływ 
i jednocześnie parowanie wody z tego terenu.

Następną kwestią jest nawodnienie. Czę‑
sto widzę, w jak złym stanie są już istniejące 
budowle hydrotechniczne  – bardzo proste, 
typu zastawka czy jaz. Nierzadko dziurawe, 
a więc woda i tak będzie odpływała, a prze‑
cież są po to, by w miarę potrzeby ją zatrzy‑
mywać. Powinniśmy dokładnie sprawdzić te 
konstrukcje i wymieniać niesprawne. Ponadto 
osoby obsługujące muszą mieć odpowiednią 
wiedzę, bo niewłaściwe zamykanie i otwieranie 
odpływów może spowodować większą szkodę 
niż ich brak.

W końcu – jest wiele rozwiązań nietech‑
nicznych, nastawionych głównie na gospo‑
darowanie zielenią. Jeśli chodzi na przykład 
o obszary rolne, to możemy zwiększyć zdol‑
ności retencyjne gruntów.

Wreszcie jest człowiek, który może oszczędzać. 
Już teraz obserwujemy to, chociaż głównie 
spowodowane dużym wzrostem cen za dostawy 
wody. Jednak jeszcze brakuje nam tej świado‑
mości. Przykładem może być nie zawsze zado‑
walający stan rur wodociągowych, który powo‑
duje straty już na etapie dostaw do odbiorców. 
Warto też sięgnąć do historii. Kiedyś większe 
miasta posiadały zbiorniki wód podziemnych. 
To jeszcze starożytna koncepcja cystern.

Ostatnia rzecz, ale może najważniejsza: 
lepsze zarządzanie wodą. Musi być ktoś, 
kto będzie wiedział, jak zarządzać wodą. 
Mamy teraz różne poziomy organizacyjne: 
od lokalnych, poprzez regionalne, aż do 
ogólnopaństwowych. Raczej trudno myśleć 
teraz o  gospodarowaniu w  skali globalnej, 
bo rozmieszczenie zasobów wody w różnych 
częściach świata nie jest równomierne, a nie 
jesteśmy w stanie skłonić państw do dzielenia 
się wodą. Natomiast na poziomie konkretnego 
państwa możemy doprowadzić do odpowied‑
niego stanu. Musimy wiedzieć, gdzie są główne 
zasoby wody, ile mamy wody, ile potrzebują 
poszczególne działy gospodarki narodowej 
i w związku z tym – jak powinniśmy zarządzać.

– Czy w Polsce mamy problem z ogólnopań-
stwowym bilansem hydrologicznym?
– Bilanse wodne są, ale za tym nic nie idzie. 
Tak naprawdę powinniśmy pójść dwukie-
runkowo, po pierwsze w kierunku rozwią-
zań ogólnopolskich. Z drugiej strony – dla 
poszczególnych regionów. Nie da się porów-
nać na przykład Pomorza z obszarem Kujaw, 
które będą zawsze w gorszej sytuacji, łącz-
nie ze zjawiskami stepowienia. Jeśli popra-
wimy sytuację w poszczególnych regionach, 
to równocześnie poprawimy bilans wodny 
dla całej Polski. Na razie brak nam takiego 
działania, bo susza wydaje się problemem 
wirtualnym – była, jest i będzie, a ludzkość 
dalej istnieje. Tylko zapomina się o jednym – 
że susza coraz częściej, gwałtowniej i dłużej 
występuje. W pewnym momencie obudzimy 
się i stwierdzimy, że nie wiemy, co zrobić, ale 
wtedy będzie za późno. Pewnych procesów już 
nie będziemy mogli cofnąć.

rozmawiał maciej bogdanowicz

Mała retencja jest prostsza w stosowaniu, bo nie wymaga wielkich budowli, tylko różnego 
rodzaju zbiorników. Na zdjęciu osiedle Harmony Park na warszawskim Ursynowie
FOT. JADWIGA BOGDANOWICZ
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– Jak i kiedy powstała koncepcja Drogi Królewskiej?
– Określenie „Droga Królewska” jest określeniem 
stosunkowo nowym, stworzonym już po II wojnie 
światowej, dla celów – dzisiaj powiedzielibyśmy – 
„marketingowych”. Podkreśla ono znaczenie dla, 
wówczas zniszczonego, miasta głównego, historycz‑
nego ciągu komunikacyjnego przy którym zlokali‑
zowane są liczne ważne dla Gdańska zabytki. Taka 
nobilitacja tego ciągu ulicznego wówczas podkre‑
ślała jeszcze konieczność jego wiernej odbudowy. 
Pomysłodawcą takiej nazwy był znakomity miłośnik 
Gdańska, działacz turystyczny i pedagog Jan Kilarski 
(zm. 1951 r.). W napisanym przez siebie wspaniałym 
przewodniku po Gdańsku z 1937 r. nie używał jeszcze 
tej nazwy.

Nazwa „Droga Królewska” nawiązuje do stoso‑
wanej nieoficjalnie od końca XVI w. nazwy via regis 
(droga króla), trasy uroczystych wjazdów królów polskich do Gdańska, 
zapoczątkowanych w 1457 r., przez wjazd króla Kazimierza Jagielloń‑
czyka.

– Czy możemy określić od jakiego punktu czy budowli zaczyna się Droga 
i w jakim kończy się?
– W zasadzie początkiem historycznie rozumianej via regis (jeszcze 
nie „Drogi Królewskiej”) był plac położony pomiędzy zachodnią fosą 

miejską a Kanałem Raduni, gdzie oficjalnie witano kró‑
lów. Symbolicznie przyjęło się jednak, że początkiem 
„Drogi Królewskiej” jest Brama Wyżynna. Bo to wła‑
śnie przejeżdżając przez nią królowie wkraczali w mury 
miasta. Koniec wyznacza Zielona Brama lub, jak ktoś 
woli dłuższą wersję, to Brama Żuławska. Według nie‑
których pochody na cześć wjazdu królów do Gdańska 
rozwiązywały się właśnie na Długich Ogrodach, chociaż 
sam król już w nich nie uczestniczył. Był tu natomiast 
car Piotr I, i to dwukrotnie. Już w XVIII w. doceniono 
znaczenie urbanistyczne ulicy Długie Ogrody lokując 
przy niej ważne dla miasta obiekty, jak np. Pałac Mnisz‑
chów, czy też konsulat rosyjski.

Jestem zwolennikiem tej drugiej wersji, czyli 
zakończenia „Drogi Królewskiej” na Bramie Żuławskiej, 
co w konsekwencji powinno doprowadzić do likwida‑
cji wielkiego parkingu na rzecz reprezentacyjnej alei 

miejskiej wysadzanej dwoma szpalerami lip. W takim kształcie „Droga 
Królewska” będzie miała ok. 1,5 km długości.

– Jakie były etapy powstawania Drogi Królewskiej, aż do stanu przed 
II wojną światową?
– Jak już wcześniej wyjaśniłem „Droga Królewska” nie była założe‑
niem urbanistycznym – tworzonym wg jakiegoś planu czy chociażby 
ogólnych założeń. To jest nazwa stworzona na potrzeby podkreślenia 

Wśród miast królewskich I Rzeczpospolitej trzy miały największy zakres samorządności. Prócz 
Torunia i Elbląga do tej trójki należał od II połowy XV wieku Gdańsk. Szybko wyrósł na największą 
aglomerację Rzeczpospolitej, z  ludnością kilkukrotnie liczniejszą od każdego z  kolejnych 
miast, jak Kraków czy Lwów. Na początku XVII w. Gdańsk miał ponad 70 tys. mieszkańców i był 
najbogatszym miastem całego państwa. Stąd każda wizyta króla polskiego była dla gdańszczan 
okazją do wyrażenia wdzięczności za liczne przywileje. O Drodze Królewskiej opowiada mgr inż. 
arch. Grzegorz Sulikowski, były Miejski Konserwator Zabytków.

Duma Królewskiego
Gdańska
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Grzegorz Sulikowski

Brama Wyżynna z fosą i mostem zwodzonym 
z ok. 1870 r. – tu oficjalnie witano władców, 
tu rozpoczyna się „Droga Królewska”
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znaczenia tego ciągu ulicznego dla miasta i uwypuklenia związków 
Gdańska z Królestwem Polskim, co było ważne politycznie po zakończe‑
niu II wojny światowej. Nie możemy więc mówić o etapach powstawania 
„Drogi Królewskiej”. Możemy natomiast powiedzieć, chociażby krótko 
o historii i rozwoju poszczególnych ulic i budynków. Ciąg ulic tworzą‑
cych obecnie „Drogę Królewską” stanowi kontynuację wczesnośre‑
dniowiecznej drogi handlowej stanowiącej odgałęzienie ku wschodowi 
głównych szlaków handlowych Pomorza Gdańskiego – via regia i via 
mercatorum. Obecny ich wygląd jest efektem wielowiekowych zmian, 
zniszczeń i ponownego rozwoju.

Najprawdopodobniej pierwsza zabudowa (drewniana) wzdłuż obec‑
nej „Drogi Królewskiej” pojawiła się ok. X w., jednakże zwarte osadnictwo 
wzdłuż obecnej (mniej więcej) ul. Długiej pojawiło się zapewne w wieku 
XIII. Nazwa nawiązująca do przyszłej ul. Długiej – jako longa platea 
pojawia się dopiero w roku 1331. Warto jednak zauważyć, że ul. Długa 
zachowała swój pierwotny lekko zakrzywiony przebieg, podczas gdy 
praktycznie wszystkie inne ulice wytyczone w tym samym czasie mają 
przebieg prosty. Świadczyć to może o istniejącej już ważnej, wcześniejszej 
zabudowie ulicy. W pełni murowana zabudowa wzdłuż ulicy zaczęła 
pojawiać się najprawdopodobniej już w połowie XIV w. (np. budynek 
Bramy Długoulicznej zamykającej ul. Długą od zachodu i znajdujący 
się w miejscu obecnej Złotej Bramy powstał w 1346 r.). W połowie XV w. 
już wszystkie budynki wzdłuż ulicy były murowane. Średniowieczny 
jeszcze w większości kształt zabudowy ul. Długiej możemy znaleźć na 
obrazie A. Mollera „Grosz Czynszowy” z 1601 r. lub widoku Gdańska 
z „lotu ptaka” z ok. 1600 r.

Kolejny odcinek „Drogi Królewskiej” to Długi Targ – początkowo 
stanowiący wschodni odcinek ul. Długiej – zdecydowanie szerszy od 
samej ulicy i  stanowiący plac targowy. Jednakże już przed 1378 r. 
wzmiankowany jako forum czyli rynek. Nazwa Długi Targ (Lange Markt) 
pojawia się dopiero w 1514 r. Obszar Długiego Targu stanowił centrum 
odkrytej w czasie badań archeologicznej osady z IX–X w. Rozwój zabu‑
dowy wokół Długiego Targu jest podobny jak ul. Długiej, już w latach 
70‑tych XIV w. wybudowano przy nim Dwór Artusa – miejsce spotkań 
bogatszego kupiectwa (to nie jest ten budynek, który istnieje dzisiaj 
– ten starszy spłonął w 1476 r.). Długi Targ zamyka od wschodu Zie‑
lona Brama powstała na miejscu wcześniejszej Bramy Kogi istniejącej  
od połowy XIV w.

Przez Zielony Most przedostajemy się na Wyspę Spichrzów. Prze‑
prawa mostowa w tym miejscu istniała już w połowie XIV w. Początkowo 
nazywano go Mostem Kogi. Obecna nazwa jest w powszechnym użyciu 

od 1599 r. i pochodzi najprawdopodobniej (jest kilka hipotez powstania 
nazwy) od koloru malowania elementów mostu.

Następnym odcinkiem naszej „Drogi Królewskiej” jest przecinająca 
Wyspę Spichrzów ul. Stągiewna. Jest to niewątpliwie najstarsza ulica 
na Wyspie Spichrzów, a jej początki sięgają zapewne X w. jako części 
szlaku kupieckiego biegnącego na wschód do Prus. Już w XIV w. znaj‑
dowały się wzdłuż niej spichlerze i taką funkcję magazynową pełniła 
zabudowa wzdłuż ulicy aż do XVIII w. kiedy to zaczęła powstawać przy 
niej zabudowa mieszkaniowa. Na przełomie XIX i XX w. ulica stała się 
reprezentacyjna z bogatymi kamienicami mieszkalnymi.

Mostem Stągiewnym (opisywanym w  poprzednich numerach 
„Pomorskiego Inżyniera”) wchodzimy na ostatni już odcinek „Drogi 
Królewskiej” czyli na ul. Długie Ogrody. Jak i w ulicach wymienianych 
wcześniej, początków obecnych Długich Ogrodów trzeba szukać we 
wczesnośredniowiecznym trakcie wiodącym ku położonym na wschodzie 
ziemiom pruskim. Nazwa ulicy – początkowo w formie „Ogród” – pojawia 
się już w 1361 r. Zaś obecna nazwa Długie Ogrody pochodzi z ok. połowy 
XV w. W 1823 r. przekształcono ulicę w reprezentacyjny ciąg obsadzony 
108 lipami z szerokim traktem spacerowym między nimi (niestety drzewa 
wycięto w 1938 r.). Od wschodu ulicę zamyka pochodząca z 1628 r. Brama 
Żuławska, zwana wcześniej Bramą Długich Ogrodów. Zamyka ona także 
ciąg „Drogi Królewskiej”.

Największe zmiany w architekturze budynków wzdłuż „Drogi Królew‑
skiej” przyniósł wiek XIX. Zdecydowana większość niegdyś użytkowanych 
przez jedną rodzinę budynków została przekształcona w wielomieszka‑
niowe kamienice czynszowe ze sklepami lub usługami dostępnymi bez‑
pośrednio z chodnika, a nie jak wcześniej poprzez przedproże. Historyczne 
elewacje były zastępowane przez sztampowe (chociaż dzisiaj uznalibyśmy 
je pewnie już za zabytkowe) eklektyczne elewacje. Wiele budynków zostało 
znacząco przebudowanych – na szczęście nie dotknęło to w większym stop‑
niu budynków monumentalnych. Po II wojnie ta zabudowa – za wyjątkiem 
kilku kamienic przy Długich Ogrodach – przestała istnieć.

– Jakie są najważniejsze budowle otwierające i zamykające tę drogę 
oraz położone wzdłuż niej?
– Nawet krótki opis wszystkich znajdujących się przy drodze królewskiej 
budynków stanie się małym przewodnikiem po Gdańsku – w krótkim 
artykule raczej nie ma na to miejsca.

Jak już wspomniałem „Droga Królewska” rozpoczyna się od zachodu 
Bramą Wyżynną wzniesioną w latach 1587–1588 według projektu Wil‑
lema van den Blocke’a.

Zespół Przedbramia [1] w 1617 r. Dwór Bractwa Św. Jerzego [2] fot. z 1940 r. – na pierwszym planie słynny 
tramwaj Bergmann, z tyłu nieistniejący dom towarowy Braci Freymann
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Kolejno, kierując się ku wschodowi, znajdują się przy niej:
1. Gotycko – renesansowy Zespół Przedbramia, na który składają się Katownia (od 

strony Bramy Wyżynnej), Wieży Więziennej i tzw. szyi (murów łączących obie te 
budowle). Przez stulecia pełniące rolę więzienia, obecnie jest w nim Muzeum 
Odbudowy Gdańska.

2. Gotycki Dwór Bractwa św. Jerzego z końca XV w. Był siedzibą ekskluzywnego 
patrycjuszowskiego bractwa gdańskiego. Obecnie jest siedzibą Stowarzyszenia 
Architektów Polskich.

3. Złota Brama – manierystyczna, reprezentacyjna brama miejska, wzniesiona 
w latach 1612–1614 wg projektu Abrahama van den Blocka.

4. Kamienica przy ul. Długiej 12, zwana Domem Uphagena, przebudowana w stylu 
rokoko w latach 1775–1786, od 1911 pełniąca rolę muzeum, obecnie mieści się 
w niej Muzeum Wnętrz Mieszczańskich, oddział Muzeum Gdańska.

[22]

[21]

[20]

[17]

[14]

[10]

[1]

[2][3]

[4]

[5]
[6]

[7]
[8]

[9]

[19]
[11]

[18]

[13]
[12] [15]

[16]

Złota Brama [3] od strony ul. Długiej; rycina z 1687 r.

Ratusz Głównego Miasta 
[10] rycina z 1687 r.

HTTP://WWW.MAPY.EKSPLORACJA.PL/
"PLAN DER STADT DANZIG",

WYDANIE Z 1809 ROKU (FRAGMENT).
ZE ZBIORÓW IRENEUSZA KRZYWICKIEGO
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5. Kamienica przy ul. Długiej 28 – Dom Ferberów (wcześniej zwany „Adam i Ewa”), przebu‑
dowana w stylu renesansowym w 1560 r.

6. Kamienica przy ul. Długiej 29 – Kamienica Czirenbergów, posiada wczesnobarokową 
elewację z ok. 1620 r., słynąca z umieszczonych na niej kamiennych głów cezarów.

7. Kamienica przy ul. Długiej 35 zwana „Lwi Zamek” – renesansowa, wzniesiona w 1569 r., 
najwyższa kamienica po południowej stronie ul. Długiej. W 1636 r. podczas pobytu w Gdań‑
sku mieszkał tu król Władysław IV Waza.

8. Kamienica przy ul. Długiej 38 – kamienica van der Lindów – wzniesiona w stylu renesan‑
sowym w 1567 r. Tu warto wejść na dziedziniec, gdzie zachował się fragment renesansowej 
oficyny z ciekawym portalem.

9. Kamienica przy ul. Długiej 45 – Dom Schumannów, zwany również „Domem Królów” – 
renesansowa kamienica, wybudowana w 1560 r. z posągiem Zeusa. Jest to najwcześniejsza 
znana nam nowożytna kamienica w Gdańsku.

10. Ratusz Głównego Miasta – budowla należąca do najwspanialszych w północnej Europie, 
świadcząca o bogactwie i potędze miasta. Obecnie siedzibę ma tutaj Muzeum Gdańska.

Wychodzimy na Długi Targ i tu znów masa ciekawych budynków i obiektów, tym razem 
znajdujących się w obu pierzejach. Zwiedzanie rozpoczynamy od pierzei południowej.
11. Kamienice Długi Targ 1 – 4 to zespół kamienic, które często gościły polskich królów.
12. Kamienica Długi Targ 20, jedna z najwspanialszych elewacji siedemnastowiecznego 

Gdańska, powstała w 1680 r.
13. Przedproża Długiego Targu – tu należy wspomnieć, iż zespół przedproży Długiego Targu 

stanowi jakby „muzeum i lapidarium gdańskich przedproży”, zostały one bowiem prawie 
wszystkie przeniesione z innych miejsc w Gdańsku.

14. Brama Zielona – brama wodna, wzniesiona w stylu renesansowym w latach 1564–1568, 
jako rezydencja polskich królów przybywających do Gdańska. Współcześnie mieści jeden 
z oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

15. Kamienica Długi Targ 41 – „Złota Kamienica” zwana czasami Domem Speymannów. 
Renesansową kamieniczkę wybudowano w latach 1609–1618 wg projektu Abrahama van 
den Blocka.

16. Kamienica Długi Targ 43, mająca kilka nazw nawiązujących do jej wcześniejszych funk-
cji: Nowy Dom Ławy, Dom Ławników czy też dużo późniejsza, lecz powszechnie dzisiaj 
używana Sień Gdańska. Obecny wygląd fasady łączy w sobie relikty gotyckiej kamienicy 
z końca XV w. i barokowy szczyt z 1721 r. Obecnie stanowi część zespołu muzealnego 
Dworu Artusa.

17. Dwór Artusa w swojej obecnej formie powstał po przebudowie w latach 1616–1617 adaptu‑
jąc wcześniejszą budowlę z lat 1478–1481. Przez większość swojego istnienia był siedzibą 
zamożnych bractw kupieckich i centrum życia kulturalnego i towarzyskiego elit Gdańska. Od 
roku 1742 przekształcony na siedzibę giełdy kupieckiej. Pełnił też, przez cały okres swojego 
istnienia, funkcje reprezentacyjne. Obecnie mieści się w nim oddział Muzeum Gdańska.

18. Fontanna Neptuna – pierwszą fontannę na Długim Targu ustawili Gdańszczanie w 1549 r. 
Decyzja o wystawieniu kolejnej, wspanialszej fontanny została podjęta w 1606 r. Jednakże 
jej budowa i uruchomienie przeciągnęło się aż do roku 1634.

19. Kamienica Długi Targ 45 to tzw. Stary Dom Ławy, w którym w latach 1549–1713 urzę‑
dował sąd ławniczy. Obecny wygląd elewacji (o formach rokokowych) zawdzięcza prze‑
budowie z połowy XVIII w. Przedproże przed kamienicą zostało przeniesione w XIX w.  
z ul. Korzennej 29.

Podążając dalej w kierunku wschodnim przechodzimy Zielonym Mostem nad Motławą na 
Wyspę Spichrzów i ul. Stągiewną dochodzimy do Stągwi Mlecznych.
20. Stągwie Mleczne czyli Brama Stągiewna zbudowana w latach 1517–1519, ostatnia gdańska 

brama z elementami architektury gotyckiej. Wyglądem przypomina stągwie używane do 
przenoszenia mleka.

21. Kościół Św. Barbary, początki kościoła sięgają XIV w., jego obecny wygląd to efekt licznych 
przebudów i błędnych decyzji (rozebranie będącej w dobrym stanie nawy południowej 
w 1966 r.) Jego obecną ozdobą są znakomite witraże Barbary Masalskiej z przełomu lat 
60‑tych i 70‑tych XX w.

22. Brama Żuławska, do 1945 r. zwana Bramą Długich Ogrodów (nazwę Brama Żuław‑
ska nosiła brama znajdująca się dalej na wschód), manierystyczna brama stanowiąca 
wschodni wjazd do miasta w ciągu fortyfikacji bastionowych.

* * *
O zmianach infrastruktury traktu królewskiego w Gdańsku, budowniczych i architektach 
najcenniejszych obiektów oraz odbudowie Drogi Królewskiej opowiemy w kolejnej części 
wywiadu z inż. Sulikowskim, w następnym wydaniu naszego kwartalnika.

rozmawiał maciej bogdanowicz

FotograFie Pochodzą z archiwum mgr. inż. arch. grzegorza sulikowskiego

Brama Żuławska [22] rycina z 1765 r. 
widok od strony Długich Ogrodów

Dwór Artusa [17] rycina z 1687 r.

Zielona Brama [14] 
rycina z 1617 r.

Stągwie Mleczne 
[20] fot. z ok. 1911 r.
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– Jakie były powody powstania torpedowni w Babich Dołach?
– W okresie okupacji niemiecka marynarka wojenna uczyniła z Gdyni 
jedną ze swoich większych baz na Bałtyku. Dogodne położenie i warunki 
geograficzne sprzyjały też wykorzystaniu akwenu Zatoki Gdańskiej na 
cele szkoleniowe i doświadczalne. Właściwie od 1941 r., kiedy Niemcy 
zablokowali sowiecką flotę w  Zatoce Fińskiej, Bałtyk był niemalże 
wewnętrznym morzem III Rzeszy.

Już wiosną 1940 r. w Gdyni, przemianowanej przez Niemców na 
Gotenhafen, rozpoczęto budowę Torpedowych Zakładów Doświadczal‑
nych (Torpedoversuchsanstalt – w skrócie TVA) przeniesionych właśnie 

ze względów bezpieczeństwa 
z Eckernförde niedaleko Kilonii. 
Pierwszy kompleks powstał tuż 
przy porcie wojennym na Oksy‑
wiu (TVA Oxhöft). Drugi zloka‑
lizowano kilka kilometrów na 
południe, u wylotu szerokiego 
wąwozu w Babich Dołach (TVA 
Hexengrund). Każdy kompleks 
składał się rozległego zaple‑
cza, gdzie montowano i przy‑
gotowywano torpedy oraz 
zbudowanej na wodach Zatoki, 
tzw. torpedowni, czyli budowli, 
z której wystrzeliwano torpedy 

do testów. Niemcy określali te budowle bardzo lakonicznie jako „strzel‑
nice” (Schießstand). Kompleks na Oksywiu specjalizował się w testowaniu 
torped do okrętów podwodnych – m.in. rozwijano tu konstrukcje napro‑
wadzane akustycznie. W 1942 r. kompleks w Babich Dołach przekazano 
lotnictwu wojskowemu (Luftwaffe) i rozpoczęto tam testowanie torped 
lotniczych, zrzucanych z samolotów. Zakład przemianowano na Poli‑
gon Torpedowy Babie Doły (Torpedowaffenplatz – TWA Hexengrund) 
i znacznie rozbudowano. Największą inwestycją była budowa lotniska 
położonego na płaskowyżu, tuż przy zakładzie. Ponadto powstały liczne 
schrony służące ukryciu i magazynowaniu torped oraz głowic, a także 
dodatkowe trzy budowle obserwacyjne służące obserwacji zrzutu torped 
położone na wodach Zatoki Puckiej, wzdłuż brzegu Półwyspu Helskiego.

– Jak powstała budowla i jaką miała konstrukcję?
– Obie torpedownie zbudowano ok. 500 m od brzegu na głębokości ok. 

Torpedownia w Gdyni Babich Dołach to jedyna taka budowla w Polsce. Jej tajemnice 
odsłania Arkadiusz Woźniakowski – właściciel firmy Casamata, który specjalizuje się 
w fortyfikacjach XX i XXI wieku, doktorant u prof. Roberta Hirscha w Katedrze Historii, 
Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Gdańskiej.

Plan z 1941 r. torpedowni w Babich Dołach z molem i basenem. (zbiory 
Oddziału Zamiejscowego w Gdyni Archiwum Wojskowego w Toruniu)
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Arkadiusz Woźniakowski

Widok współczesny torpedowni 
(stan na 2014 r.)

FOT. ARKADIUSZ WOŹNIAKOWSKI
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w jej rejonie. Pomimo że po zniszczeniu pomostu jest dostępna tylko 
z wody, stopniowo ulegała samoistnej destrukcji w wyniku działania 
morza. W latach 70.–80. XX w. sztormy podmyły fundamenty i zawaliła 
się jedna ze ścian hali oraz budynek zaplecza. Obecnie stałymi miesz‑
kańcami torpedowni jest ptactwo wodne, których odchody w ciągu lat 
pokryły grubą warstwą ten wyjątkowy zabytek, o czym mógł przekonać 
się każdy, kto miał okazję do niej dopłynąć. Warto też wspomnieć, że 
bliźniacza torpedownia na Oksywiu jest zachowana w bardzo dobrym 
stanie i jest wykorzystywana przez wojsko. Początkowo także służyła do 
przestrzeliwania torped, ale obecnie nie ma takiej potrzeby i jednym z jej 
zadań jest przeprowadzanie kontroli pól fizycznych okrętów.

7–8 m. Miały podobną konstrukcję z prefabrykowanych, żelbetowych 
skrzyń (18,38 m długości; 5,95 m szerokości i 8 m wysokości) posadowio‑
nych na półmetrowej, betonowej poduszce. Całość po zasypaniu ziemią 
tworzyła sztuczną wyspę, na której wzniesiono budynek dla obsługi, 
przyległy do hali obsługi technicznej, gdzie przygotowywano i łado‑
wano torpedy do wyrzutni. W północnej części znajdowały się wyrzut‑
nie – prawdopodobnie zatapiane do strzału, a bezpośrednio ponad nimi 
wznosiła się wieża obserwacyjna. Wszystkie budynki były posadowione 
na żelbetowych palach, niezależnie od konstrukcji nabrzeża wyspy.

– W jaki sposób obiekt był wykorzystywany przez Niemców?
– Torpedy poddawano testom doświadczalnym, sprawdzając w praktyce 
nowe modele i modernizacje, a także testom przed przekazaniem do 
użycia bojowego. W jego trakcie przeprowadzano rektyfikację aparatury 
pokładowej do momentu uzyskania zakładanej celności i uzyskania ate‑
stu. Większość prac montażowych i przygotowawczych odbywała się na 
lądzie, ale torpedownia była kluczowym obiektem w tym procesie. Przed 
wyrzutnią znajdował się specjalne pogłębiony tor wodny na osi strzału, 
który był obserwowany z wieży. Torpedy po zakończeniu pracy wypływały 
na powierzchnię i były podnoszone przez specjalne okręty (poławiacze 
torped). Przy molo prowadzącym do każdej z torpedowni znajdował się 

niewielki basen dla tych jednostek, gdzie torpedy były rozładowywane. 
Należy wspomnieć, że z uwagi na gabaryty i masę torped podstawowym 
środkiem transportu była kolejka wąskotorowa. Łączyła ona wszyst‑
kie obiekty kompleksu: lotnisko, magazyny i torpedownię. Torowisko 
na drewnianej estakadzie wzdłuż plaży i klifu łączyło także zakłady 
z portem na Oksywiu. Otrzymało ono potoczną nazwę „Kaszubskiego 
Ekspresu”. Osłonę przeciwlotniczą zapewniał parasol baterii artylerii 
przeciwlotniczej całej bazy w Gdyni, ale zbudowano także dodatkowe 
stanowiska lekkiej artylerii na drewnianych wieżach, które zabezpieczały 
przed nisko lecącymi samolotami.

– Jakie były losy torpedowni po wojnie?
– Po wyzwoleniu Gdyni w 1945 r. wszystkie kluczowe obiekty wojskowe 
zajęła Armia Czerwona. Nie inaczej było w przypadku ośrodka w Babich 
Dołach, skąd najprawdopodobniej wywieziono większość wyposażenia 
do Rosji. Początkowo dawny TWP był tylko dozorowany przez wojsko, 
ale nieużytkowany. Ośrodek znalazł się na terenie wojskowym obejmu‑
jącym całe lotnisko wojskowe w Babich Dołach jako jego zaplecze. Sama 
torpedownia nie była użytkowana, pomijając szkolenia płetwonurków 

Plan-schemat torpedowni na Oksywiu pokazujący układ skrzyń 
fundamentowych

Przekrój przez fragment torpedowni na Oksywiu pokazujący 
zastosowane rodzaje fundamentów

– Czy są plany wykorzystania zabytku współcześnie?
– Torpedownia jest na tyle wyeksponowana, że budzi zrozumiałe zain‑
teresowanie nie tylko miłośników eksploracji i militariów. W związku 
z tym cyklicznie pojawiają się mniej lub bardziej realne pomysły na jej 
zagospodarowanie. Najczęściej staje się pretekstem dla zaprezentowania 
swoich wizji przez młodych architektów, którzy chętnie wybierają ją na 
temat swojej pracy dyplomowej. Była już adaptowana na przystanie 
jachtowe, hotele czy nawet klasztory, a ostatnio jako siedlisko ptaków. 
Biorąc pod uwagę nietypowe położenie, a przede wszystkim pogarszający 
się stan techniczny, najbardziej realna jest właśnie adaptacja minimalnie 
ingerująca w obiekt lub wręcz pozostawienie go w formie stałej ruiny 
jako ciekawego akcentu w krajobrazie. Rozwiązanie takie wydaje się też 
najrozsądniejsze z konserwatorskiego punktu widzenia.

rozmawiał maciej bogdanowicz
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Maria Tomaszewska-Pestka

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
Każdy podmiot, który uważa się za poszko‑
dowanego, niezależnie od tego, czy był 
kontrahentem, może skorzystać ze ścieżki 
wskazanej w art. 415 k.c.: Kto z winy swojej 
wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest 
do jej naprawienia. Jest to odpowiedzialność 
odszkodowawcza z  tytułu czynu niedozwo‑
lonego. Najczęściej z takiej ścieżki skorzysta 
poszkodowany, który nie jest związany z inży‑
nierem żadną umową.

Zawarcie umowy przez inżyniera na przy‑
kład z  inwestorem lub wykonawcą otwiera 
poszkodowanemu kontrahentowi ścieżki 
dochodzenia roszczeń związane z niewyko‑
naniem lub nienależytym wykonaniem kon‑
traktu (art. 471 k.c.) lub naprawnieniem szkody 
wynikającym z wady w dostarczonym dziele 
(art. 638 k.c. w związku z 566 k.c.). Ścieżki te 
są komfortowe dla poszkodowanego kontra‑
henta, gdyż przepisy kształtują ciężar dowodu 
w sposób dla niego korzystny. Stronie umowy 
po prostu szybciej i łatwiej dochodzić roszczeń 
z kontraktu.

Na przykładzie kierownika budowy przed‑
stawiamy kilka możliwych przykładów szkód 
ze wskazaniem poszkodowanych osób i pod‑
staw dochodzenia odpowiedzialności (tabela 
na dole strony). 

UBEZPIECZENIE
Zgodnie z art. 822 § 4 k.c. uprawniony do 
odszkodowania w  związku ze  zdarzeniem 

objętym umową ubezpieczenia OC może 
dochodzić roszczenia bezpośrednio od 
ubezpieczyciela (analogicznie art. 19 ust. 1 
ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunika‑
cyjnych). Ta regulacja daje możliwość zgło‑
szenia roszczeń przez osobę, która uważa się 
za poszkodowaną, do ubezpieczyciela z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego 
inżyniera budownictwa, bez konieczności 
powiadamiania ubezpieczonego inżyniera 
o takim zamiarze. Na ubezpieczycielu ciąży 
obowiązek przyjęcia szkody. Zgodnie z art. 29 
ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej po otrzymaniu zawiadomie‑

nia o zgłoszeniu szkody objętej ochroną ubez‑
pieczeniową ubezpieczyciel w terminie 7 dni 
informuje o tym ubezpieczonego inżyniera 
budownictwa oraz podejmuje postępowa‑
nie dotyczące ustalenia stanu faktycznego, 
zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 
świadczenia, a także informuje osobę wystę‑
pującą z  roszczeniem, jakie dokumenty są 
potrzebne do ustalenia odpowiedzialności 
zakładu ubezpieczeń lub wysokości świad‑
czenia, jeżeli jest to niezbędne do dalszego 
prowadzenia postępowania. Ubezpieczyciel 
ustala stan faktyczny, zasadność zgło‑
szonych roszczeń i  wysokość świadczenia. 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o ubezpiecze‑
niach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i  Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ubezpie‑
czyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 
30 dni, licząc od dnia złożenia przez poszko‑
dowanego lub uprawnionego zawiadomienia 
o szkodzie. W przypadku gdyby wyjaśnienie 
w terminie 30 dni okoliczności niezbędnych 
do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczy‑
ciela albo wysokości odszkodowania okazało 
się niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się 
w  terminie 14 dni od dnia, w  którym przy 
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie 
tych okoliczności było możliwe, nie później 
jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia 
zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie 
odpowiedzialności zależy od toczącego się 
postępowania karnego lub cywilnego.

BŁĄD INŻYNIERA – KTO MOŻE
ZGŁASZAĆ ROSZCZENIA?
Osoba wykonująca samodzielne techniczne funkcje w budownictwie ponosi odpowie-
dzialność cywilną wobec wszystkich osób, które są poszkodowane jej działaniami lub 
zaniechaniami. Najczęściej inżynierowie obawiają się roszczeń od swoich kontrahentów 
(inwestorów, wykonawców robót), ale w niniejszym artykule wskazujemy, że w praktyce 
krąg osób, które mogą być poszkodowane, jest dużo szerszy. 

OSOBA WYKONUJĄCA STFWB: KIEROWNIK BUDOWY
Poszkodowany Przykład szkody Podstawa prawna

Inwestor Wady w budowli, niedozwolone odstępstwa od projektu W zależności od istnienia umowy – 471 k.c., 
566 k.c., 415 k.c. lub wyłącznie – 415 k.c. 

Robotnik budowlany Porażenie prądem wskutek niezabezpieczonej instalacji 415 k.c. – czyny niedozwolone
Spacerujące dziecko Okaleczenie wskutek upadku do niezabezpieczonej studzienki 415 k.c. – czyny niedozwolone
Spółka energetyczna Przerwanie kabla energetycznego wskutek nieprawidłowo 

prowadzonych prac ziemnych 
415 k.c. – czyny niedozwolone

Nabywca obiektu, lokali Wady w budowli – pęknięcia ścian, przecieki 415 k.c. – czyny niedozwolone
Wykonawca robót Dodatkowe koszty poniesione wskutek konieczności wykonania 

dodatkowych robót wynikłych z błędów kierownika
W zależności od istnienia umowy – 471 k.c., 
566 k.c., 415 k.c. lub wyłącznie – 415 k.c.

Rodzina robotnika budowlanego Śmierć wskutek upadku z nieprawidłowo zamontowanego 
rusztowania

415 k.c.
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J ak wspomniałem w poprzednim odcinku naszego 
cyklu, w  związku z  tym, że zmiany związane 
z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – 

Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2022 r., poz. 1557) nie są ostatnimi, chciałbym zapo‑
znać Państwa z kolejnymi zmianami prawa budow‑
lanego, wynikającymi z Ustawy z dnia 7 października 
2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycz‑
nej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 
z 2022 r., poz. 2206), która wejdzie w życie 28 kwietnia 
2023 roku.

Zgodnie z pktem 1 art. 2 tej ustawy nałożono obo‑
wiązek załączania (art. 57 ust. 1 pkt 6a) do zawiadomie‑
nia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie kopię świadectwa charakterystyki energe‑
tycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa 
charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej – 
w przypadku budynków, z wyłączeniem budynków, o których mowa 
w art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce ener‑
getycznej budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 497 oraz z 2022 r. poz. 2206). 
Wyłączenie to dotyczy budynku:
1) podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabyt-

ków i opiece nad zabytkami;
2) używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
3) przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje 

zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudo-
wanego;

4) mieszkalnego, przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż  
4 miesiące w roku;

5) wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obli-

czeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną 
nie wyższym niż 50 kWh/(m2∙rok).

Jednocześnie w tym samym pkcie art. 2 wspomnianej 
ustawy zwolniono z powyższego obowiązku (art. 57 
ust. 1bb) budynki mieszkalne jednorodzinne wolno‑
stojące, nie więcej niż dwukondygnacyjne, o powierzchni 
zabudowy do 70 m², których obszar oddziaływania mie‑
ści się w całości na działce lub działkach, na których 
zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona 
w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych 
inwestora.

W omawianej ustawie zawarto także (art. 4) pewne 
złagodzenia dotyczące świadectw charakterystyki ener‑
getycznej, a mianowicie:
•	 świadectwa charakterystyki energetycznej prze‑
kazane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 

tzn. 28.04.2023 r., zachowują ważność przez okres, na jaki zostały 
sporządzone;

•	 do świadectw charakterystyki energetycznej i protokołów z kon‑
troli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji nieprzeka‑
zanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się 
przepisy dotychczasowe, tzn. ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. 
o  charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.  z  2021  r. 
poz. 497).

Niestety, nie będą to ostatnie zmiany, jakie będą miały miejsce w naj‑
bliższym czasie, gdyż w trakcie prac legislacyjnych znajduje się projekt 
ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane 
oraz niektórych innych ustaw.

Ten akt prawny (jeszcze niezakończony proces legislacyjny), o ile 
wejdzie w życie, wprowadzi szereg istotnych zmian w prawie budow‑
lanym, porównywalnych do tych, które wprowadziła Ustawa z dnia  
7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych 
innych ustaw.

Na łamach „Pomorskiego Inżyniera” postaram się Państwa o nich 
informować na bieżąco.

Kontynuujemy omawianie zmian w  prawie budowlanym. Autorem komentarzy jest  
wieloletni wykładowca szkoleń organizowanych przez Pomorską Okręgową Izbę  
Inżynierów Budownictwa, inżynier Krzysztof Użarowski.

NOWE PRAWO BUDOWLANE, CZ. 11
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Inż. Krzysztof Użarowski

Ubezpieczyciel po przeprowadzeniu postępo‑
wania wydaje jedną z trzech decyzji:
1. uznaje roszczenie za zasadne i wypłaca 

odszkodowanie z ubezpieczenia OC inży‑
niera budownictwa;

2. odmawia uznania roszczenia z powodu 
braku ochrony ubezpieczeniowej, np. 
z tego powodu, że zgłoszona szkoda nie 
jest związana z  wykonywaniem samo‑
dzielnej technicznej funkcji w budownic‑
twie albo roszczenie dotyczy kar umow‑
nych;

3. odmawia uznania roszczenia z powodu 
braku odpowiedzialności ubezpieczo‑
nego za szkodę (np. z tego powodu, że 
powstała szkoda jest wynikiem działania 
siły wyższej, a nie uchybienia w czynno‑
ściach zawodowych inżyniera budownic‑

twa) albo niewykazania odpowiedzialno‑
ści inżyniera budownictwa za powstałą 
szkodę (np. brak uzasadnienia związku 
przyczynowego pomiędzy powstałą 
szkodą a działaniem lub zaniechaniem 
inżyniera budownictwa). Taka decyzja 
oznacza obowiązek obrony stanowiska 
przed sądem przez ubezpieczyciela. 
W razie pozwania ubezpieczonego przez 
poszkodowanego Ergo Hestia ma obo‑
wiązek przystąpić z interwencją uboczną, 
ponieść koszty postępowania, a w razie 
przegranej  – pokryć odszkodowanie, 
odsetki i koszty postępowania. 

PODSUMOWANIE:
1. Osoba wykonująca samodzielne tech‑

niczne funkcje w  budownictwie ponosi 

odpowiedzialność cywilną wobec wszyst‑
kich osób, które są poszkodowane działa‑
niami lub zaniechaniami tej osoby.

2. Każda osoba uważająca się za poszkodo‑
wanego przez inżyniera budownictwa ma 
prawo zgłosić roszczenie bezpośrednio do 
Ergo Hestii.

3. Ubezpieczyciel jest zobowiązany przyjąć 
zgłoszenie roszczenia i prowadzić postę‑
powanie w  celu ustalenia zasadności 
roszczeń przy udziale ubezpieczonego 
inżyniera budownictwa.

4. W razie kierowania roszczeń niezasadnych 
ubezpieczyciel jest zobowiązany do obrony 
tego stanowiska przed sądem.

maria tomaszewska-Pestka
agencja wyłączna ergo hestii 

mtP@ubezPieczeniadlainzynierow.Pl
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D opełnienie procedur związanych z uzy‑
skaniem pozwolenia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków na roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do reje‑
stru, czy będzie to budowa, wycinka zieleni czy 
badania archeologiczne lub konserwatorskie, to 
etap formalny, który sam w sobie bywa dużym 
wyzwaniem, ale stanowi jedynie pierwszy etap.

CZYNNOŚCI KONTROLNE
W  przypadku prowadzenia robót budowla‑
nych przy zabytku, wojewódzki konserwator 
zabytków, w ramach czynności kontrolnych, 
ma szereg narzędzi weryfikacji czy przepisy 
dotyczące ochrony zabytków są przestrzegane 
i stosowane.

PRAWO WSTĘPU NA NIERUCHOMOŚĆ
Po pierwsze ma prawo wstępu na teren nie‑
ruchomości, na której prowadzone są prace, 
przy czym jeśli istnieje uzasadniona obawa 
o zniszczeniu lub uszkodzeniu zabytku (art. 38 
ust. 3 pkt. 1) Uoz1). Ten przepis jest podstawą 
fizycznego wejścia na teren nieruchomości, 
zarówno wtedy kiedy prowadzone są roboty 
budowlane przy zabytku na podstawie pozwo‑
lenia wojewódzkiego konserwatora, jak i wtedy 
kiedy roboty budowlane takiego pozwolenia nie 
wymagały, jak również w sytuacji kiedy roboty 
budowlane nie są prowadzone przy samym 
zabytku, ale wpływają na zabytek zlokalizo‑
wany w sąsiedztwie.

WOJEWÓDZKI KONSERWATOR  
CZY POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU 
BUDOWLANEGO
Zdarza się, że w przypadku uszkodzenia, nisz‑
czenia lub katastrofy budowlanej dotyczącej 
budynku, który stanowi zabytek, zawiadamiany 
jest jednocześnie wojewódzki konserwator 
zabytków jak również powiatowy inspektor 
nadzoru budowlanego. Może się zdarzyć, że 
działania tych organów mogą być sprzeczne, 
słowem może powstać spór kompetencyjny 
już co do samej oceny technicznej obiektów 
budowlanych, wpisanych do rejestru zabyt‑
ków, ale też koniecznych działań związanych 
z tym stanem. Przy czym zazwyczaj spór kom‑

petencyjny będzie miał charakter negatywny, 
to jest organy te będą wzajemnie przekazywać 
sprawę do załatwienia, stwierdzając, że nie są 
właściwe.

Czynności kontrolne dotyczące zabytków 
powinien w pierwszej kolejności podejmować 
wojewódzki konserwator zabytków i dopiero 
na podstawie ustaleń wynikających z kontroli 
możliwe jest rozstrzyganie o tym, jakie postępo‑
wanie powinno być wszczęte. Spór kompeten‑
cyjny w takiej sprawie mógłby wystąpić dopiero 
wówczas, gdyby z ustaleń wojewódzkiego kon‑
serwatora zabytków wynikało, że w określonym 
zakresie konieczne jest podjęcie postępowania 
wykraczającego poza kompetencje wojewódz‑
kiego konserwatora zabytków, do którego prze‑
prowadzenia właściwy jest inny organ, w tym 
przypadku powiatowego inspektora nadzoru 
budowlanego (Naczelny Sąd Administracyjny, 
postanowienie z  dnia 18 sierpnia 2005 r., 
II OW 31/05).

DZIAŁANIA POKONTROLNE
Jeśli w  trakcie przeprowadzania kontroli 
okaże się, że zabytek jest w nieodpowiednim 
stanie, konserwator może wydać kontrolowa‑
nemu zalecenia pokontrolne w celu usunię‑
cia nieprawidłowości w określonym terminie 
(art. 40 Uoz). Z kolei jeśli doszło do złamania 
prawa, konserwator ma obowiązek powiado‑
mić policję, prokuraturę lub odpowiedni sąd 
(art. 41 Uoz).

WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
PRZY ZABYTKU BEZ POZWOLENIA
Z kolei w przypadku, kiedy przy zabytku pro‑
wadzone są prace budowlane bez pozwolenia 
konserwatora, wydaje on decyzję o ich wstrzy-
maniu (art. 43 Uoz).

Decyzja obowiązuje przez 2 miesiące od 
dnia doręczenia, jeżeli w  tym terminie kon‑
serwator nie wyda decyzji nakazującej przy‑
wrócenie zabytku do stanu poprzedniego, 
nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia 
na prowadzenia robót przy zabytku, zakazu‑
jącej wznowienia wstrzymanych działań lub 
nakładającej określonych czynności mających 
na celu doprowadzenie zabytku do zgodności 

z zakresem i warunkami określonymi w pozwo‑
leniu, decyzja wygasa (art. 44 Uoz).

WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
PRZY ZABYTKU NIEWPISANYM 
DO REJESTRU LUB NA LISTĘ SKARBÓW 
DZIEDZICTWA
Dodać należy również, że wojewódzki konser‑
wator ma uprawnienia w stosunku do obiektów 
niewpisanych do rejestru lub na listę Skarbów 
Dziedzictwa. Jeśli obiekt spełnia warunki doko‑
nania wpisu do rejestru, konserwator może 
wydać decyzję o wstrzymaniu prac (art. 46 Uoz).

MOŻLIWOŚĆ UCHYLENIA POZWOLENIA 
KONSERWATORA ZABYTKÓW PO JEGO 
WYDANIU
Oprócz czynności kontrolnych określonych 
w art. 38 Uoz, konserwator ma prawo wznowić 
postępowanie w sprawie pozwolenia, a następ‑
nie pozwolenie cofnąć lub je zmienić, jeżeli 
w  trakcie wykonywania robót budowlanych 
wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące 
doprowadzić do zniszczenia lub uszkodzenia 
zabytku (art. 47 Uoz).

Nie należy zapominać o  możliwości 
uchylenia lub zmiany przez ministra kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, każdego 
wydanego przez wojewódzkiego konserwa‑
tora zabytków pozwolenia, przez 2 lata od 
dnia kiedy stało się ono ostateczne. Wystar‑
czy, stwierdzenie przez ministra potencjalnej 
możliwości, iż realizacja działań określonych 
w tym pozwoleniu spowodowałaby uszczer‑
bek dla wartości zabytku lub uszkodzenie, lub 
zniszczenie zabytku, lub niewłaściwe korzy‑
stanie z zabytku (Art. 47a. Uoz).

KARA ZA PROWADZENIE ROBÓT  
BEZ POZWOLENIA WOJEWÓDZKIEGO 
KONSERWATORA ZABYTKÓW
W finale należy mieć w pamięci karę admini‑
stracyjną za prowadzenie robót budowlanych 
bez pozwolenia wojewódzkiego konserwa‑
tora zabytków. Jej wysokość wymierzana jest 
w przedziale od 500 zł do 500 000 zł. Jest to 
odpowiedzialność niezależna od odpowiedzial‑
ności karnej (Art. 107d. Uoz).

KOMPETENCJE KONSERWATORA ZABYTKÓW W ZWIĄZKU
Z PROWADZENIEM ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU
Jak wiadomo, szczególnie tym, którzy prowadzą budowy na terenie Gdańska, ale też kilku 
innych miast na terenie województwa pomorskiego, wojewódzki konserwator zabytków 
posiada szereg kompetencji w stosunku do obiektów uznawanych za zabytki. Tym razem 
chciałbym się skupić na praktycznych aspektach działań podejmowanych przez woje-
wódzkiego konserwatora w przypadku robót budowlanych prowadzonych przy zabytku. 
Komentarz mecenasa Piotra Zielińskiego.

1) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840, zwana w niniejszym artykule „Uoz”)
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ZAPOWIEDŹ ARTYKUŁU
DOTYCZĄCEGO NOWYCH WYTYCZNYCH

PROJEKTOWANIA INFRASTRUKTURY 
TRANSPORTU TRAMWAJOWEGO

Projektowanie infrastruktury tramwajowej opierało się 
dotychczas na rozporządzeniu Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

Bardzo ogólny zakres tego dokumentu stanowił barierę 
w projektowaniu tras tramwajowych. Stąd też projektanci posił‑
kowali się Wytycznymi technicznymi projektowania, budowy 
i utrzymania torów tramwajowych z 1983 roku. Ten dokument 
przedstawiał jednak rozwiązania przestarzałe i nieprzystające 
do współczesnych oczekiwań pasażerów.

W nowej strukturze przepisów, wprowadzonej w 2022 roku 
rozporządzenie (Dz.U. 2022 Rozporządzenie Ministra Infra‑
struktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisów 
techniczno‑budowlanych dotyczących dróg publicznych, poz. 
1518) przedstawione są  wyłącznie oczekiwania dotyczące 
projektowania tras tramwajowych, nie wskazując wymagań  
ani ogólnych ani szczegółowych. Stąd też bardzo duży nacisk 
kładzie się na wiedzę techniczną, w tym na nowych wytycznych 
WR‑D‑43‑3.

Szanowni
Członkowie
POIIB,

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej POIIB:

https://pom.piib.org.pl/
Zgłoszenia do programu (imię, nazwisko i numer członkowski) 

prosimy przesyłać na adres:

multisport@pom.piib.org.pl
Wszystkich Członków Izby zainteresowanych otrzymywaniem aktualnych 
informacji z działalności POIIB zachęcamy do zapisania się do newslettera 

na stronie internetowej POIIB.

informujemy, że Pomorska 
Okręgowa Izba Inżynierów 
Budownictwa przystąpiła do 
programu MultiSport i Człon-
kowie Izby mogą korzystać 
z możliwości zakupu kart. 
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Wyspa Estyjska w kształcie elipsy
We wrześniu 2022 r. otwarty 
został kanał żeglugowy przez 
Mierzeję Wiślaną, który umoż-
liwia przepłynięcie z Zatoki 
Gdańskiej na Zalew Wiślany – 
bez konieczności korzystania 
z Cieśniny Pilawskiej –
jednostkom o zanurzeniu 
do 4,5 m, długości do 100 m 
oraz do 20 m szerokości. 

P onad kilometrowej długości kanał żeglugowy wraz z towarzyszącą 
mu infrastrukturą oraz dwudziestotrzykilometrową drogą wodną 
na Zalewie Wiślanym to efekt I etapu prac, jaki został zrealizo‑

wany przez Urząd Morski w Gdyni. Częścią zakończonego już I etapu była 
także budowa sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym. Wyspa podzielona 
jest na dwie kwatery – pierwsza do zapełniania w fazie budowy toru 
wodnego przez Mierzeję oraz druga, która stanowi rezerwę dla urobku 
pochodzącego z przyszłych robót podczyszczeniowych, koniecznych do 
utrzymania zakładanych głębokości toru wodnego do portu w Elblągu.

– Wyspa w kształcie elipsy, o wymiarach 1906 na 1166 m, obwodzie 
4,9 km i powierzchni 180 ha jest jedną z największych tego typu wysp 
w Polsce. Tylko powierzchnia stalowych ścianek szczelnych służących 
do nadania jej kształtu i utrzymania wypełnienia piaskiem z pogłębia-
nia dna toru wodnego wynosi niemal 112,5 tys. m2 – dla porównania 
pokryłyby one prawie 16 pełnowymiarowych boisk piłkarskich – mówi 
Barbara Olczyk, zastępca dyrektora ds. inwestycyjnych w Urzędzie 
Morskim w Gdyni.

Pozostałe statystyki również działają na wyobraźnię, bowiem do 
zasypu grobli użyte zostanie w sumie milion ton piasku, co wypełniłoby 
ok. 37 tys. samochodów ciężarowych. Poza tym do jej budowy użyto już 
ok. 140 tys. ton kamienia hydrotechnicznego, co wypełniłoby 3,5 tys. 
wagonów kolejowych.

Wyspa oprócz typowo technicznego zadania spełniać będzie także 
rolę ekologiczną i przysłuży się miejscowemu ptactwu.

– Wyboru lokalizacji sztucznej wyspy dokonano kierując się przede 
wszystkim względami przyrodniczymi, wskazaniem obszaru o najmniej-
szych wartościach przyrodniczych, gdzie siedliska Zalewu są najuboż-
sze pod kątem bentosu i roślinności oraz poza zinwentaryzowanymi 
tarliskami, a także względami bezpieczeństwa nawigacji. Znajduje się 
ona w miejscu o niewielkim obecnie znaczeniu dla ptaków, zarówno 
w okresie lęgowym, jak i migracji w obrębie Zalewu Wiślanego, a także 
poza najcenniejszymi siedliskami akwenu dla ichtiofauny. Wyspa będzie 
bezludna, dostępna wyłącznie dla ptaków – podkreśla dyrektor Barbara 
Olczyk.

Sztucznie wybudowana przy okazji przekopu przestrzeń wzbogaci 
siedliska obszarów Natura 2000. W otoczeniu Zalewu Wiślanego w okre‑

sie ostatnich 20 lat nastąpił zanik użytków zielonych, stanowiących 
miejsce lęgowe wielu gatunków ptaków. Po wybudowaniu wyspy i poro‑
śnięciu brzegów, w strefie przejściowej pojawią się warunki do zakładania 
gniazd zarówno przez perkozy dwuczube, jak i łabędzie nieme, które są 
pod ochroną. Wyspa może też w przyszłości stanowić miejsce do odpo‑
czynku i żerowania dla ptaków wodno‑błotnych w okresie migracji, np. 
takich gatunków jak krakwa, płaskonos, świstun, krzyżówka, rożeniec, 
cyranka, cyraneczka, ale i dla będących przedmiotami ochrony gęsi 
białoczelnych i zbożowych.

Użycie stalowych ścianek szczelnych przy budowie wyspy okazało 
się dostatecznym rozwiązaniem na ruchome pokrywy lodowe, które 
zimą są na Zalewie naturalnym zjawiskiem. Jak mówi dyrektor Barbara 
Olczyk wybrana konstrukcja spełniła swoje zadanie i wyspa może być 
bezpiecznie użytkowana przez następne lata.

Nazwa dla nowej wyspy została wybrana w ogólnokrajowym kon‑
kursie, który wygrała nazwa Wyspa Estyjska, której geneza pochodzi od 
dawnej średniowiecznej nazwy Zalewu Wiślanego – Estmere. Staropruska 
nazwa Zalewu składała się z wyrazów Aistei – Estowie i mari – zalew, 
czyli Zalew Estów lub Zalew Estyjski.

Tymczasem na rzece Elbląg trwają prace, związane z realizacją 
II etapu projektu. Na odcinku o długości około 10,4 km przebudowy-
wany jest tor wodny. W efekcie rzeka uzyska tam 60 m szerokości, 
a w rejonie miejscowości Nowakowo 40 m (mierzonej w dnie). Trwa 
również umocnienie brzegów rzeki w formie ścianki szczelnej, zwień-
czonej żelbetowym oczepem, a tor wodny zabezpieczony zostanie skarpą 
podwodną. Ponadto, w celu ułatwienia dostępu do rzeki, wybudowane 
zostaną 2 przystanie niskie na rzędnej +1,2 m wraz ze slipem do wodo-
wania jednostek. 

Etap II obejmuje również budowę nowego, ponad stumetrowego 
mostu obrotowego w miejscowości Nowakowo, w odległości ok. 650 
m w kierunku południowym od istniejącego mostu pontonowego. Wraz 
z budową nowej przeprawy mostowej, zaprojektowana została również 
budowa nowego odcinka drogi powiatowej, wzdłuż zachodniego brzegu 
rzeki Elbląg oraz dróg dojazdowych do obsługi nieruchomości.

sławomir lewandowski
Fot. gruPa ndi/besix

•	 Różnica poziomów pomiędzy lustrem wody Zalewu Wiślanego a rzędną 
góry nabrzeża Wyspy wynosi 2,0 m

•	 Głębokość zakotwienia ścianki szczelnej będącej podstawą nabrzeża 
jest zależna od zmiennej rzędnej istniejącego dna Zalewu Wiślanego. 
Rzędna spodu ścianki szczelnej waha się od -2,50 do -7,00 m n.p.m.

•	 Poziomy wody w Zalewie Wiślanym zależą od warunków meteorolo-
gicznych panujących w obszarze południowego Bałtyku oraz od aktu-
alnego stanu napełnienia zbiornika wynikających z długookresowych 
i sezonowych wahań stanów wody w Zatoce Gdańskiej. Dodatkowym 
czynnikiem wpływającym na stany wód Zalewu Wiślanego są spię-

trzenia wiatrowe. Minimum stanów wody przypada w rejonie central-
nym Zalewu na marzec i kwiecień, po czym następuje systematyczny 
wzrost poziomu wody do maksimum, które osiągane jest w okresie 
lipiec–wrzesień.

•	 Po ustabilizowaniu się osadów w pierwszej kwaterze zostaną wprowa-
dzone działania w kierunku utworzenia zmiennowilgotnych łąk kośnych 
z klasy Molinio-Arrhenatheretea, które są optymalnym siedliskiem 
lęgowym ptaków siewkowych oraz blaszkodziobych. Działania będą 
prowadzone pod nadzorem botanika, który określi skład gatunkowy, 
harmonogram prac oraz sposób prowadzenia działań utrzymaniowych.
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