
Oświadczenie złożone 

przez senatora Kazimierza Kleinę 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 listopada 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza 

Szanowny Panie Ministrze! 

Burmistrz miasta Władysławowo zwrócił się do mnie z prośbą o podjęcie interwencji w związku z wpro-

wadzaniem nowych regulacji prawnych, tj. projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 

z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności Państwa. 

Szykowane zmiany prawne mają bezpośredni związek z sytuacją gminy Władysławowo, w której od 

16 lipca 2015 r. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku wymusza zmiany planistyczne dotyczące studium 

gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w celu wprowadzenia ustaleń decyzji lokali-

zacyjnej nr 023/76 z dnia 21 maja 1976 r., wydanej przez członków Komisji Planowania przy Radzie Mini-

strów. 

Przedmiotowa decyzja wprowadza liczne ograniczenia na terenie miasta Władysławowo, jednak od 40 lat 

nie była uwzględniana w dokumentacji planistycznej gminy, którą w uzgodnieniu i za aprobatą organów woj-

skowych przyjmowano w legalnej procedurze planistycznej. 

W ramach omawianych projektów prawnych dąży się do znacznego ograniczenia obowiązującego stanu 

prawnego, wynikającego z miejscowych planów zagospodarowania, co bezpośrednio wpłynie na zatrzymanie 

lub całkowite pozbawienie mieszkańców procesów inwestycyjnych. Ma to bezpośredni wpływ na zaplano-

waną w rejonie jednostki strefę gospodarczą gminy, w której kształtują się nowe zakłady produkcyjne dające 

zatrudnienie mieszkańcom oraz gwarantujące dywersyfikację dochodu gminy. 

W świetle przedstawionych informacji nasuwa się zasadnicze pytanie o koszty wdrożenia nowych regula-

cji prawnych (ustawa, a w jej następstwie rozporządzenie), których adresatem z ramienia Skarbu Państwa 

będzie wojewoda pomorski. 

Przedstawiciele gminy Władysławowo nigdy nie kwestionowali i nie kwestionują zasadności dążenia do 

poprawy bezpieczeństwa państwa polskiego. W tym przypadku jednak sposób, w jaki dąży się do uzyskania 

tego celu, bez patrzenia na skutki, zmusza do stanowczego sprzeciwu. Co do zasady wszystkie instytucje 

odpowiedzialne za obronność kraju wypełniały ten obowiązek na przestrzeni 40 lat, nie wskazując przy tym 

na tak daleko idące ograniczenia terenów wokół jednostki wojskowej K-4610 Poczernino. Stanowiąc nowe 

regulacje prawne dla przyszłych ograniczeń, należy rozważyć wszelkie konsekwencje społeczno-gospodarcze 

oraz wyważyć koszty uzyskania celu. 

W związku z powyższym proszę o informację, czy sytuacja w gminie Władysławowo jest znana Panu Mi-

nistrowi oraz czy ministerstwo monitoruje jej rozwój, szczególnie w kontekście projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku z uproszczeniem realizacji inwestycji służących bezpieczeństwu i obronności 

Państwa. Czy ministerstwo uwzględni w projekcie ustawy uwagi zgłoszone przez Urząd Miejski we Włady-

sławowie? 

Proszę o życzliwe przyjrzenie się sprawie oraz wzięcie pod uwagę w procesie legislacyjnym wpływu, jaki 

nowe przepisy mogą mieć na życie mieszkańców Władysławowa. 

Z wyrazami szacunku 

Kazimierz Kleina 
 


