
Oświadczenie złożone 

przez senatora Sławomira Rybickiego 

na 24. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 maja 2021 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Środowiska skupione wokół szeroko rozumianej turystyki wodnej i sportów wodnych zwróciły się do dy-

rektora Urzędu Morskiego w Gdyni ze sformułowanymi wspólnie wątpliwościami dotyczącymi zastosowa-

nych rozwiązań przy budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną w Nowym Świecie. Na podstawie publicznie 

wygłaszanych zapowiedzi zakładano korzystne rozwiązania dla turystyki wodnej. Zainteresowane środowi-

ska z niepokojem zaobserwowały jednak betonowanie oczepu nabrzeża po stronie zachodniej na wysokość 

2,5 m n.p.m. Przyjęcie takiego rozwiązania wyklucza cumowanie jednostek sportowych i turystycznych, dla 

których właściwa wysokość nie powinna przekraczać 1,0 m n.p.m. Ponadto jednym z argumentów podnoszo-

nych przez Urząd Morski podczas konsultacji budowy kanału żeglugowego był rozwój turystyki wodnej oraz 

miejscowości i portów w obszarze Zalewu Wiślanego. Co niezwykle ważne, samorządy regionalne i lokalne 

zaangażowały wielomilionowe środki na rozwój infrastruktury turystycznej oraz tworzenie bazy żeglarskiej 

nad Zalewem Wiślanym i w jego pobliskim otoczeniu w związku ze spodziewanym wzrostem popytu na 

turystykę wodną po wykonaniu kanału przez mierzeję. 

W związku z powyższym proszę o następujące informacje. 

1. Z jakich powodów zrezygnowano z wielokrotnie zapowiadanych i konsultowanych w ramach inwesty-

cji rozwiązań korzystnych dla rozwoju turystyki wodnej? 

2. Czy planowane jest obniżenie nabrzeży lub zastosowanie pomostów cumowniczych umożliwiających 

bezpieczne wyjście na brzeg? Jeśli nie, to z jakich powodów? 

3. Czy w projekcie przewidziano miejsca postojowe dla jednostek motorowych i żaglowych oczekujących 

na otwarcie drogi do śluzy bądź szukających schronienia w przypadku załamania pogody na morzu lub Zale-

wie Wiślanym? Jeśli nie, to z jakich powodów? 

4. Czy w projekcie przewidziano miejsca postojowe dla załóg zmuszonych do dokonania naprawy lub 

skorzystania z mediów czy sanitariatów i z tych powodów chcących wyjść na brzeg? Jeśli nie, to z jakich 

powodów? 

5. Czy możliwy jest powrót do pierwotnie planowanych i konsultowanych rozwiązań? Jeśli nie, to z jakich 

powodów? 

Z poważaniem 

Sławomir Rybicki 

 
 


