Gdańsk, 10 grudnia 2020 r.

Pan
Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Apel
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot i
Związku Miast i Gmin Morskich
w sprawie działań zapewniających bezpieczeństwo ekologiczne gminom i powiatom przed
zagrożeniem wynikającym z broni chemicznej i wraków statków zatopionych w obrębie polskich
obszarów morskich podczas drugiej wojny światowej

Preambuła
Mija 75 lat od zakończenia drugiej wojny światowej. Czas pokoju w Europie, czas rozwoju i dobrobytu
mieszkańców, odsunął w zapomnienie jej niechciane dziedzictwo pozostawione na dnie Morza
Bałtyckiego będącego areną działań wojennych.
Postępujące zmiany klimatu skutkujące wzrostem częstotliwości, intensywności i czasu trwania
sztormów, postępującej korozji zatopionych pojemników z bronią chemiczną oraz postępującej korozji
wraków statków z substancjami ropopochodnymi, powodują coraz częstsze pojawianie się na plażach
uwalniających się składowanych substancji.
My
prezydenci
starostowie,
burmistrzowie
i
wójtowie
Obszaru
Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot oraz delegaci Związku Miast i Gmin Morskich, d
ostrzegając zagrożenia, jakie
niosą pozostałości wojenne zatopione w obrębie polskich obszarów morskich, dla środowiska wodnego
strefy przybrzeżnej, flory i fauny oraz jej bioróżnorodności, życia i zdrowia mieszkańców gmin i
powiatów nadmorskich oraz turystów wypoczywających nad morzem apelujemy do władz
Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie pilnych działań w tym zakresie. Nasze obawy potwierdziła
ostatnio Najwyższa Izba Kontroli publikując wyniki kontroli „Przeciwdziałanie zagrożeniom
wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego”. Powołany

zarządzeniem Pana Premiera Międzyresortowy Zespół daje nadzieję na podjęcie stosownych działań
przeciwdziałającym negatywnym skutkom zalegania na dnie Morza Bałtyku materiałów
niebezpiecznych.
Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz przebywających na Pomorzu turystów
oczekujemy pilnych działań eliminujących występujące zagrożenia polegającychna:
1. Opracowaniu:
a)
b)
c)
d)

Szczegółowej inwentaryzacji miejsc zatopienia broni chemicznej (bojowych środków
trujących), takich jak iperyt, sarin,
Sposobu wydobycia i neutralizacji broni chemicznej zalegającej w obrębie polskich obszarów
morskich, w szczególności w Głębi Gdańskiej,
Szczegółowej inwentaryzacji miejsc zatopienia wraków statków w obrębie polskich
obszarów morskich,
Sposobu wydobycia i neutralizacji substancji ropopochodnych z wraków statków, w
szczególności statku „Franken” i “Stuttgart” zatopionych w wodach Zatoki Gdańskiej.

2. Wybudowaniu i wyposażeniu wielozadaniowego, specjalistycznego statku ratowniczego, który
będzie służył do:
a)
b)
c)

Wydobywania broni chemicznej i jej przewozu do miejsca utylizacji,
Wydobywania produktów ropopochodnych z wraków statków i ich przewozu do rafinerii w
celu utylizacji,
Innych działań związanych z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu, zwalczaniem
zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego.

Zwracamy się do Pana Premiera o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do rozpoczęcia prac
Zespołu Międzyresortowego.
Apel został jednomyślnie przyjęty przez Walne Zebranie Członków OMGGS, które skupia 58
samorządów z Pomorza oraz Zarząd Związku Miast i Gmin Morskich.

W imieniu samorządów
Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot

W imieniu Zarządu
Związku Miast i Gmin Morskich

Jacek Karnowski
Prezes Rady OMGGS

Andrzej Bojanowski
Prezes Zarządu ZMiGM

