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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Szanowny Panie Premierze! 

W imieniu gminy miejskiej Pruszcz Gdański proszę o wskazanie organu właściwego do wykonania 

uprawnień właścicielskich w stosunku do nieruchomości, na których znajduje się ciek wodny – Kanał Raduni 

w Pruszczu Gdańskim. 

Obecnie na zlecenie gminy miejskiej Pruszcz Gdański trwają prace projektowe inwestycji drogowej pn. 

„Budowa ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim”, w ramach której zostaną wykonane nowe obiekty mo-

stowe nad Kanałem Raduni. W związku z tym, jako zamawiający i inwestor przedsięwzięcia, gmina miejska 

Pruszcz Gdański wystąpiła zarówno do starosty gdańskiego (wykonującego zadania z zakresu administracji 

rządowej), jak i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” RZGW w Gdańsku z wnioskiem 

o wydanie warunków technicznych w zakresie utrzymania szerokości i wysokości skrajni istniejącego chod-

nika zlokalizowanego wzdłuż Kanału Raduni po jego południowej stronie, w obszarze przejścia projektowa-

nej drogi nad Kanałem Raduni. 

W odpowiedzi starosta gdański poinformował, że „[…] stan prawny nieruchomości, na których został 

urządzony Kanał Raduni, jest przedmiotem sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Gdańskim a Pań-

stwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” […]”, a także że „[…] do czasu sądowego rozstrzy-

gnięcia przedmiotu sporu tut. organ wstrzymuje się z wydawaniem decyzji, uzgodnień, postanowień i opinii 

dotyczących Kanału Raduni”. Z kolei Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni 

w Gdańsku w przedmiotowej sprawie przesłało pismo, w którym poinformowało, że „[…] Kanał Raduni 

stanowi urządzenie wodne, które nie jest administrowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne «Wody 

Polskie»”. 

Gmina miejska Pruszcz Gdański podnosi, że opisany spór kompetencyjny dotyczący administrowania Ka-

nałem Raduni może opóźniać proces inwestycyjny (wydawanie warunków technicznych, uzgodnień, decyzji 

itd.) lub całkowicie uniemożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę planowanego fragmentu 

ul. Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim wraz z obiektami mostowymi nad Kanałem Raduni. 

Mając na uwadze przedstawioną kwestię, w imieniu gminy miejskiej Pruszcz Gdański proszę o interwen-

cję i niezwłoczne rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy starostą gdańskim a Państwowym Go-

spodarstwem Wodnym „Wody Polskie” i wskazanie organu właściwego do wykonywania uprawnień właści-

cielskich w stosunku do nieruchomości, na których znajduje się Kanał Raduni w Pruszczu Gdańskim. 

Z poważaniem 

Ryszard Świlski 
 


