
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Wcisłę 

na 75. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 marca 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Ministerstwo opublikowało wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w latach 2021–

2027. Wartość tych zadań to ok. 25 miliardów zł. Znajduje się wśród nich budowa kanału przez Mierzeję, ale 

nie ma zadania polegającego na przystosowaniu Portu Morskiego w Elblągu do parametrów tegoż kanału. 

Koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na 200 milionów zł, stanowi więc mniej niż 1% wartości wszyst-

kich inwestycji. Bez tego 1% budowa kanału nie przysporzy korzyści transportowych wskazywanych dla tej 

inwestycji, gdyż jednostki o zanurzeniu pozwalającym wpłynąć do portu to z reguły barki śródlądowe, które 

nie pływają po morzu, a jednostki morskie posiadają zanurzenie niepozwalające im na wpłynięcie do portu. 

Ani jedne, ani drugie nie skorzystają więc z kanału. 

Z wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa wynika, że port w Elblągu nie może liczyć na środki z budżetu 

państwa, bo jest portem komunalnym. Przypomnę jednak, że tor wodny w porcie jest jednocześnie częścią 

rzeki Elbląg, której nurt – także w porcie – ma charakter morskich wód śródlądowych i podlega Urzędowi 

Morskiemu w Gdyni. Nie można więc traktować rzeki Elbląg jako własność komunalną. Wręcz przeciwnie, 

należy uznać, że stanowi ona obszar, za który odpowiada państwo. 

Proszę zatem o ponowne rozważenie możliwości wydłużenia toru wodnego pogłębianego w ramach bu-

dowy kanału przez Mierzeję o ok. 3 km i tym samym objęcie tym przedsięwzięciem portu w Elblągu. 

Poza tym proszę o taką informację: w związku z tym, że z Urzędu Morskiego w Gdyni docierają już ofi-

cjalne sygnały, że koszty budowy kanału będą wyższe od zaplanowanych ok. 900 milionów zł i wyniosą 

prawdopodobnie ok. 1,3 miliarda zł, to czy ministerstwo jest przygotowane na zwiększenie środków na bu-

dowę kanału przez Mierzeję? 

Z poważaniem 

Jerzy Wcisła 
 


