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          Znak sprawy: BM-1.054.72.2020

                                                                Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z pismem Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znak: 
DSP.INT.4813.93.2020, dotyczącym odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Ryszarda Świlskiego, 
złożone podczas 16 posiedzenia Senatu RP, w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego między 
starostą gdańskim a Państwowym Gospodarstwem Wodnym „Wody Polskie” dotyczącego administrowania 
Kanałem Raduni, przedstawiam niniejszym stosowne informacje.

Kanał Raduni wraz z obwałowaniem i upustem awaryjnym do dnia wejścia w życie ustawy z  20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne, czyli do 1 stycznia 2018 r., znajdował się w administracji i władaniu Wydziału Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, między innymi na podstawie treści §1 ust. 4 lit. i) Porozumienia 
z 7 lipca 1993 roku w sprawie podziału kompetencji administracyjnych nad wodami powierzchniowymi               
oraz budowlami i urządzeniami hydrotechnicznymi zabezpieczającymi miasto Gdańsk przed powodzią. 
Porozumienie zawarto pomiędzy Gminą Gdańsk, Okręgową Dyrekcją Gospodarki Wodnej w Gdańsku, 
Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych (będących poprzednikami prawnymi Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) oraz Urzędem Morskim w Gdyni.

Zgodnie z art. 534 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo wodne, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
wstępuje w prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez marszałków województw lub wojewódzkie 
samorządowe jednostki organizacyjne wykonujące zadania marszałków województw, o których mowa w art. 
11 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 75 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 573, umów w przedmiocie oddania 
w użytkowanie stanowiących własność Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami oraz umów 
i porozumień zawartych przez marszałków województw lub te jednostki organizacyjne samorządu 
województwa w zakresie utrzymywania wód oraz prowadzenia inwestycji w gospodarce wodnej.

Niezależnie od powyższego informuję, że istotą opisanego w oświadczeniu sporu, powstałego pomiędzy 
organami są kwestie właścicielskie. Po stronie Starosty Gdańskiego, który zamierza wywodzić z danego 
faktu skutki prawne leży obowiązek wyjaśnienia kwestii właścicielskich. W związku z powyższym uprzejmie 
informuję, że Minister Infrastruktury nie jest organem właściwym do rozstrzygania przedmiotowego sporu 
kompetencyjnego. Spór taki stanowi przedmiot sprawy cywilnej, należącej do właściwości sądu 
powszechnego i nie może być załatwiony w drodze decyzji lub innego aktu administracyjnego.

Łączę wyrazy szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Marek Gróbarczyk
Sekretarz Stanu




