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MINISTER ŚRODOWISKA

MICHAŁ WOŚ

Warszawa, dnia                              r.

DOP-WSK.055.1.2020.ML
1224530.3702187.2974822

Pani
Gabriela Morawska-Stanecka
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na oświadczenie senatora Beniamina Godyli z dnia 18 czerwca br., przesłane przy 
piśmie znak: BPS/043-12-366-MŚ/20 z dnia 25 czerwca br., przedstawiam następujące wyjaśnienia.

Kwestie wraków z II wojny światowej zalegających na dnie Bałtyku, jak również broni chemicznej 
zatopionej w tym akwenie, są przedmiotem wspólnego zainteresowania i działań kilku resortów: 
Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Klimatu, Ministerstwa Obrony 
Narodowej oraz Ministerstwa Środowiska. Należy jednak podkreślić, iż rolę resortu wiodącego 
w tej kwestii pełni MGMiŻŚ.

Omawiane zagadnienia nie są objęte ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1862, ze zm.), co wynika z art. 4 pkt 1 tej ustawy, 
zgodnie z którym przepisów ustawy nie stosuje się do bezpośredniego zagrożenia szkodą 
w środowisku lub szkody w środowisku, która zaistniała przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika 
z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a także, jeżeli od emisji lub 
zdarzenia, które spowodowały bezpośrednie zagrożenie szkodą lub szkodę w środowisku, upłynęło 
więcej niż 30 lat. Przedmiotowe  zagadnienia nie są też zgodne z definicją historycznego 
zanieczyszczania powierzchni ziemi.

Należy jednak zauważyć, że organy administracji publicznej przypisane do resortu środowiska, 
tj. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska, wydają 
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, ze zm.). Resort 
ds. środowiska jest aktywny również w przypadku postępowań polegających na transgranicznej ocenie 
oddziaływania przedsięwzięć, w efekcie których Rzeczpospolita Polska jest stroną narażoną 
na oddziaływanie lub stroną udzielającą pozwoleń. Przykładem procedury transgranicznej, w której 
kwestie zatopionych środków chemicznych i amunicja były analizowane, jest postępowanie w sprawie 
gazociągu Nord Stream 2.
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Należy też nadmienić, że przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest członkiem 
powołanego przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni, Zespołu roboczego ds. zagrożeń 
związanych z zaleganiem na dnie Zatoki Gdańskiej wraku niemieckiej jednostki pływającej 
t/s Franken, działając tam jako organ doradczy, w zakresie swoich właściwości.

Reasumując pragnę podkreślić, że decyzje dotyczące wraków z II wojny światowej zalegających 
na dnie Bałtyku, jak również broni chemicznej zatopionej w tym akwenie powinny być podejmowane 
w oparciu o ekspertyzy naukowe badające potencjalne skutki. Ministerstwo Środowiska wspiera 
i będzie wspierać wszelkie wysiłki Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej służące 
przywróceniu i utrzymaniu dobrego stanu ekologicznego wód Morza Bałtyckiego.

Z poważaniem,

Michał Woś
Minister Środowiska
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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