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Trwa realizacja części inwestycyjnej projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych 
gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji 
warszawskiej” - działanie. pn. „Tworzenie trwałych izolowanych wysp i ławic piaszczystych 
poza nurtem głównym rzeki”.  
 
Część inwestycyjna projektu LIFE+ „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków…” 
obejmuje m.in. działania: 
 
1. odtwarzanie odsłoniętych mulistych i piaszczystych brzegów rzeki (Rajszew, Łomianki 
Dolne, Łomianki Dolne Piaskarnia B, Golędzinów, Piaskarnia Siekierki, Stara Wisła, Wyspy 
Zawadowskie);  
 
2. tworzenie trwałych izolowanych wysp i ławic piaszczystych poza nurtem głównym rzeki 
(Golędzinów, Rajszew);  
 
3. stworzenie zaplecza edukacyjno-rekreacyjnego - m.in. planowany pawilon na 
Golędzinowie – beton w kształcie głazu narzutowego (niezależnie w tym rejonie planowana 
jest realizacja wiejskiej zagrody i parkingu) 
 
Powyższe działania były przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy procedowane oddzielnie – 
wbrew zasadzie kompleksowego traktowania działań wzajemnie powiązanych mogących 
oddziaływać znacząco na środowisko (art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy OOŚ) - przez co  
działania 2 i 3 nie zostały poddane, razem z działaniem 1, nałożonemu obowiązkowi OOŚ. 
Złożone w tej sprawie do SKO w lipcu 2014 r. zażalenie Stowarzyszenia Ogród Warszawa do 
tej pory nie zostało rozpatrzone. 
 
Wyspa na Golędzinowie tworzona jest obecnie prawdopodobnie nie tylko z materiału 
pozyskanego z pogłębienia koryta bocznego przy praskim brzegu, ale również z materiału 
przytransportowanego z zewnątrz. Jeśli tak, to bardzo dziwi, że inwestor – Zarząd Mienia 
m.st. Warszawy dodatkowo zagruzowuje wąskie koryto Wisły – tzw. „gorset warszawski” i to 
na jej progowym odcinku (wysoko występujące, trudno erodowalne utwory plioceńsko-
plejstoceńskie – przy niskim stanie wód widoczne głazowiska, bruk rezydualny), podczas gdy 
RZGW w ramach działań przeciwpowodziowych prowadzi masowe wycinki drzew i 
krzewów. 
 
Dziwi też to, że Zarząd Mienia m.st. Warszawy realizuje projekt ochrony siedlisk ptaków, 
prowadząc jednocześnie różne inne realizacje, które przyczyniają się do zwiększenia 
antropopresji na praskim brzegu Wisły. 



 
Wrony zadowolone, ale czy to jest LIFE na „+”? 


