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Przedmiotem dziewiątego posiedzenia Komitetu Sterującego w projekcie LIFE+: „Ochrona siedlisk 
kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji 
warszawskiej” było przedstawienie zarysu metod stosowanych w ocenie oddziaływań 
skumulowanych w związku z usuwaniem drzew i krzewów z międzywala Wisły. 

Na wstępie spotkania pani Iwona Zwolińska (Zarząd Mienia m.st. Warszawy), koordynatorka 
projektu, przedstawiła propozycję głosowania nad zamieszczeniem raportów ze spotkań Komitetów 
Sterujących na stronie projektu www.WislaWarszawska.pl. Głosowanie odbyło się w dalszej części 
spotkania. 

Pani Anna Michna (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) zabrała głos odnośnie 
działania A.1, zaznaczając że niektóre decyzje w projekcie są trudne do zaakceptowania przez RZGW, 
ponieważ w jej ocenie są sprzeczne z ideą hydrotechniki i regulacji wód. Między innymi należy 
odpowiednio dobrać rzędne przy tworzeniu wyspy stałej oraz dogłębnie przedyskutować zasadność 
stosowania płotków faszynowych przy wyspach i ławicach. Pani Iwona Zwolińska (Zarząd Mienia M. st. 
Warszawy) i pan Borys Bednarek (Halcrow) zaproponowali spotkanie robocze dotyczące tych kwestii. 
Pani Anna Michna (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) przychyliła się do pomysłu 
spotkania, a zarazem wyraziła obawę, że jego efektem może być dojście do wniosku, że stawianie 
płotków faszynowych okaże się niezasadne. Argumentowała to tezą, że przy zarówno niskim jak i 
wysokim stanie wody mogą one być nieskuteczne oraz nietrwałe, z racji dużej siły wody, która je po 
prostu zmyje. Pan Bednarek (Halcrow) przedstawił ze swojej strony obawę, że przy niskich stanach 
wody ławice i wyspy będą połączone z lądem i wtedy nie zostanie osiągnięty  efekt przyrodniczy.  
Nawiązując do pomysłu spotkania roboczego pan Bogdan Wiącek (Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Warszawie) zaznaczył, że poruszanie wszystkich kwestii w tak szerokim gronie może 
prowadzić do frustracji osób niezainteresowanych konkretnym tematem. Dlatego podkreślił potrzebę 
organizowania spotkań roboczych w tej i innych kwestiach, gdzie niezbędna jest specjalistyczna 
wiedza uczestników. Niekoniecznie zawsze wymagana jest obecność i uwaga szerokiego spektrum 
interesariuszy. Wstępny termin spotkania roboczego w wyżej omawianej kwestii został wyznaczony 
na połowę stycznia 2014 roku.  
Przed rozpoczęciem planowanej na spotkanie prezentacji odbyło się głosowanie dotyczące 
udostępniania materiałów ze spotkań Komitetu Sterującego. W dyskusji wyjaśniono, że nie dotyczy to 
transkrypcji ze spotkań, a raportów sporządzonych po spotkaniach, gdzie pojawiają się kwestie 
poruszane w ich trakcie. Pan Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy) wyjaśnił, że 
jedyne wątpliwości dotyczące udostępniania publicznego tych materiałów dotyczyły faktu, iż nie było 
to wspólnie ustalone na początku cyklu spotkań. Decyzja o udostępnianiu raportów ze spotkań 
Komitetu Sterującego została przyjęta jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu. Moderator spotkania, 
Robert Boch (Mediatorzy.pl), zaznaczył, żeby zwracać uwagę na fakt, że raporty te zawierają 
wypowiedzi w trybie dyskusji, mogące ulegać zmianie w trakcie dalszych rozmów i argumentacji, a 
nie są to oficjalne stanowiska przedstawiane przez określone instytucje czy organizacje.  
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W trakcie spotkania zaprezentowano obszerną prezentację: „Metodyki podejścia do zagadnienia 
oceny oddziaływań skumulowanych w zakresie usuwania zadrzewień i krzewów” przedstawioną 
przez Piotra Matyjasiaka, Halcrow. 

W toku dyskusji, która miała miejsce po prezentacji, została podniesiona kwestia przekazywania 
sobie danych na temat planowanych na obszarze Wisły warszawskiej wycinek, przez wszystkie 
zainteresowane i zaangażowane podmioty. Uczestnicy uznali, że wszelkie dane powinny być 
upubliczniane tak szybko jak to możliwe. 

Pan Bogusław Wiącek (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) poinformował o obecnie 
opracowywanym projekcie  wycinek na terenie Wisły środkowej od Zawichostu do Płocka, pod kątem 
przepuszczenia wielkich wód. Ze względu na terminy, zdaniem pana Wiącka, założenia przyrodnicze 
powinny być realizowane według założeń, a gdy pojawią się wyniki opracowań hydrotechnicznych, 
RZGW ewentualnie ograniczy lub przesunie w czasie planowane wycinki. Zarazem pan Wiącek 
zaznaczył, że jego zdaniem usuwanie zakrzaczeń młodej roślinności nie ma większego wpływu na 
przepuszczenie wód wezbraniowych, ponieważ jest to roślinność miękka, niska, lub średniego 
wzrostu. Odnosząc się do konfliktu interesów pomiędzy wycinkami a interesami ornitologicznymi pan 
Wiącek podkreślił wagę wyznaczenia priorytetów, czyli jasne określenie co jest pozytywne, a co 
negatywne z punktu widzenia wycinek.  
Pan Andrzej Kruszewicz (Dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie) wyraził swoje 
zadowolenie z uwzględniania uwag, które pojawiają się na spotkaniach Komitetu Sterującego i 
spotkań roboczych w projekcie.  
Pan Dariusz Bukaciński  (Centrum Badań Ekologicznych PAN) zauważył, że konflikt dotyczący wycinek 
nie dotyczy tylko i wyłącznie projektu WisłaWarszawska.pl, lecz dotyczy on wycinek jako zjawiska w 
całości. Zaapelował o skoordynowanie działań dot. wycinek przed rozpoczęciem ich wdrażania, tak 
aby zarówno walory przyrodnicze, jak i ochronne zostały wzięte pod uwagę. Ponadto pan Bukaciński 
postulował, aby dogłębnie przeanalizować i zastanowić się nad priorytetami projektu. Jeżeli 
priorytetem jest utrzymywanie siedlisk w korycie rzeki dla mewowców, w ramach modyfikacji 
śródokresowych warto zastanowić się nad ewentualnym zastąpieniem ilości jakością. Czyli zamiast 
utrzymywania konkretnej liczby, w tym wypadku 50 hektarów do wycięcia, szukać rozwiązań, które 
przy mniejszej liczbie wyciętych hektarów mogą doprowadzić do takich samych rezultatów. Zdaniem 
pana Bukacińskiego można na przykład postulować, aby wycinki miały miejsce w korycie rzeki, czyli w 
miejscach najbardziej istotnych dla mewowców. Takie rozwiązanie daje jego zdaniem dwa efekty: po 
pierwsze nie przerywa się ciągłości siedlisk, czy korytarzy, a po drugie zapewnia się większą 
dostępność siedlisk ptakom, którym ten projekt jest dedykowany.  
Piotr Matyjasiak (Halcrow) zaznaczył, że jest to ważna kwestia i podkreślił, że projekt zakłada 
efektywną wycinkę 50 hektarów. Jeśli istniałaby możliwość zaadaptowania w projekcie wycinek, 
które są już dokonane, na przykład po praskiej stronie Wisły, to wykonawca chętnie by z takiej 
możliwości skorzystał. Decyzja należy do organizatora projektu. Natomiast przy wyborze miejsc do 
wycinek nie można było ich planować tam, gdzie zostały one wykonane w innych projektach. Dariusz 
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Bukaciński  (Centrum Badań Ekologicznych PAN) w odpowiedzi zaznaczył, że w projektach „Life” 
istnieje możliwość modyfikacji śródokresowych i przejścia z ilości na jakość. Zaapelował, aby 
zaakcentować Komisji Europejskiej, że wycięte zostanie być może mniej niż 50 hektarów, ale 
wyłącznie w korycie rzeki. Zdaniem pana Bukacińskiego to będzie oddziaływało bezpośrednio na 
siedliska mewowców i doprowadzi do wzmocnienia efektu. Ponadto nie będzie to dawało podstaw 
do odrzucenia propozycji z racji niewykonania zadania, ponieważ realia pokazują, że w korycie rzeki 
nie da się znaleźć i wyciąć 50 hektarów. Piotr Matyjasiak (Halcrow) podkreślił, że istnieje taka droga, 
lecz decyzja o możliwości wdrożenia takich rozwiązań należy do realizatorów projektu.  
Iwona Zwolińska (Zarząd Mienia m.st. Warszawy), koordynatorka projektu, w odpowiedzi podkreśliła, 
że organizator jest świadomy, że istnieje możliwość modyfikacji i że to ich słuszność decyduje o 
możliwości wdrożenia. Jeśli w trakcie dyskusji zostanie uznane, że pewne zmiany będą niosły ze sobą 
korzyści, to można je wdrożyć. W tym celu w projekcie uczestniczą eksperci, którzy służą ważnymi 
głosami i argumentami. Zarazem pani Zwolińska przypomniała, że na początku projektu, na wskutek 
przyjętych argumentacji, zrezygnowano z wycinek 100, nawet 120 hektarów, i zmniejszono je do 50. 
Aby jednak doszło do ewentualnego zmniejszenia potrzebna jest dyskusja i tu padła propozycja 
zwołania spotkania Komitetu Sterującego, lub grupy roboczej, gdzie można by tę kwestię dogłębnie 
przeanalizować. Każda zmiana wymaga bowiem rzetelnych podstaw i uzasadnienia.  
Dariusz Bukaciński  (Centrum Badań Ekologicznych PAN) podkreślił, że projekt ten, niezależnie od 
liczby wyciętych hektarów, kieruje się swoimi wewnętrznymi wytycznymi bez uwzględnienia innych 
projektów prowadzonych na tym samym terenie. Dlatego jeszcze raz pojawił się apel o rozważenie 
możliwości wzięcia pod uwagę innych prac w tym samym obszarze i zaproponowanie uzasadnionych 
modyfikacji, które mogłyby zarazem zapewnić osiągnięcie celów zakładanych w projekcie. Piotr 
Matyjasiak (Halcrow) przychylił się do wypowiedzi pana Bukacińskiego i podkreślił, że priorytetem 
jest odkrzaczanie wysp. Na wskutek dyskusji pomiędzy panem Bukacińkim i Matyjasiakiem 
stwierdzono, że obecnie  proporcje wycinek są następujące: jedna trzecia na wyspach, dwie trzecie 
na brzegach. Pan Bukaciński zaproponował, żeby zwiększyć część wycinek na wyspach nawet do 85%. 
Piotr Matyjasiak (Halcrow) zaakcentował, że w tej sytuacji zaczyna brakować wysp w wyznaczonym 
obszarze. W odniesieniu pojawiło się pytanie dotyczące ewentualnego rozszerzenia wyznaczonego 
odcinka projektu na południe. Do tej pory udało się rozszerzyć odcinek w kierunku północnym, aby 
objąć Rajszew, a kwestia ewentualnego rozszerzenia na południe pozostaje otwarta, lecz musi być 
zatwierdzana przez realizatorów projektu.  
Pan Zbigniew Popek (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) również przychylił się do 
opinii, aby działania wycinkowe przede wszystkim prowadzone były na wyspach i dodał, że usuwana 
powinna być tam całość roślinności. Jego zdaniem zwiększy to atrakcyjność dla ptaków, a zarazem, z 
punktu widzenia hydrodynamiki przepływu, zmniejszy prawdopodobieństwo zarastania. Jeśli jednak 
jakaś roślinność musi pozostać, na przykład ze względu na cenność drzewostanu, to raczej powinno 
to być w końcowej części wyspy.  
Pan Borys Bednarek (Halcrow) wracając do kwestii zabezpieczeń wysp i ławic spytał czy istnieje 
możliwość modyfikacji zapisów o dwóch ławicach piaszczystych i jednej wyspie w umowie. Zmiana 
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mogłaby jego zdaniem umożliwić odejście od planowania rozwiązań trudnych do zaakceptowania z 
punktu widzenia RZGW, tj. płotków i budowli regulacyjnych. Pani  Iwona Zwolińska (Zarząd Mienia M. 
st. Warszawy) wyjaśniła, że te zapisy pozostaną niezmienione, czyli utrzymane zostaną: wyspa stała i 
dwie ławice. Istnieje jednak możliwość szukania rozwiązań możliwych do zaakceptowania przez 
wszystkie strony.  
Pan Zbigniew Popek (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie) podkreślił potrzebę 
analizy geologicznej i warunków przepływu, aby móc wytypować dogodne lokalizacje i tworzyć nowe 
odsypiska w danym, konkretnym miejscu. W odpowiedzi pan Borys Bednarek (Halcrow) podkreślił, że 
w umowie jest zapis o utworzeniu minimum dwóch ławic i jednej wyspy. Stąd pojawiło się pytanie o 
ewentualne zmiany w zapisach umowy, ponieważ aby utworzyć te obiekty w danych miejscach, 
muszą być zagwarantowane pewne środki techniczne umożliwiające utrzymanie ich przez minimum 5 
lat. Te rozwiązania, czyli stworzenie odpowiedniej struktury, mogą być trudne do zaakceptowania 
przez RZGW. Z tego powodu temat ten został poruszony na forum. Pan Zbigniew Popek (SGGW) 
zaznaczył, że problemem może być nie tyle stworzenie wyspy i ławic, lecz ich utrzymanie. Zdaniem 
pana Popka i pani Michny z RZGW istnieje duże ryzyko, że przy wysokim stanie wody utworzone 
wyspy zostaną rozmyte, niezależnie od tego czy będą chronione przez płotki, czy nie.  Pan Borys 
Bednarek (Halcrow) dołączył się do obaw o efekt trwałości rozwiązań.    
Pan Adam Dmoch (RDOŚ w Warszawie) wracając do tematu wycinek zaznaczył, że ograniczając je na 
brzegach można nie osiągnąć zakładanego celu  projektu. Zarazem zauważył, że na przykład tereny 
pod Zawadami, wskazane w projekcie do odkrzaczania, są również zaprojektowane do odkrzaczania 
w planie zadań ochronnych. Czyli one powinny zostać odkrzaczone i z punktu widzenia RDOŚ lepiej 
byłoby, gdyby odbyło się to w ramach tego pro-przyrodniczego projektu, który i tak zakłada prace w 
tym rejonie. Pan Dariusz Bukaciński  (Centrum Badań Ekologicznych PAN) przypomniał, że jego 
dążeniem nie jest ograniczanie powierzchni wycinek, lecz dbanie o główny cel projektu, czyli  
odtworzenie i utrzymanie siedlisk dla mewowców. Wycinki na brzegach mogą nie spełniać tego 
efektu, co będzie trudne do zaakceptowania przez Komisję Europejską, która jest bardzo skrupulatna. 
Jeżeli jednak wycinki są zaplanowane w ramach zadań ochronnych, to można włączyć wycięcie danej 
części w ramach projektu.  
Pan Łukasz Poławski (Zarząd Mienia m.st. Warszawy) zaakcentował, że wszystkie rozwiązania w 
projekcie są i muszą być bardzo dokładnie planowane z uwzględnieniem wszelkich działań na danym 
terenie i ze świadomością konsekwencji dla wszystkich elementów przyrodniczych danego obszaru. 
Wspomniał, że ewentualne zmiany lokalizacji wycinek wynikają w dużej mierze z ekspertyzy 
fitosocjologicznej. Wycinki i ewentualne zmiany nie powinny wpłynąć w znaczący sposób na zastany 
układ i zarazem wpłynąć na ochronę przedmiotów ochrony w obszarze Natura2000. Jeżeli natomiast 
zaniecha się w niektórych miejscach wycinek, można liczyć się z utratą pewnych siedlisk w granicach 
Warszawy.  
Pani Iwona Zwolińska (Zarząd Mienia m.st. Warszawy) zaproponowała poruszenie na kolejnym 
spotkaniu Komitetu Sterującego tematu konkursu na koncepcje architektoniczną pawilonu, 
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wyposażenia plaż i polan piknikowych oraz wyposażenia punktów obserwacyjnych. Przedstawione 
wtedy również zostaną wyniki konsultacji społecznych.  
 
Pani Iwona Zwolińska (Zarząd Mienia M. st. Warszawy) zamknęła spotkanie, uczestnicy złożyli sobie 
życzenia świąteczne i noworoczne, a pani Anna Michna poleciła wszystkim wybranie się nad Wisłę.  
 


