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Pan

Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem Pana Senatora Sławomira Rybickiego, złożonym podczas 24. posiedzenia 

Senatu RP w dniu 27 maja 2021 r., w sprawie rozwiązań dla turystyki wodnej związanych z budową 

kanału przez Mierzeję Wiślaną, poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania Pana Senatora.

Inwestycja pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” realizowana jest 

zgodnie z projektem budowlanym. Inwestor nie zrezygnował z żadnych przewidzianych w projekcie 

elementów. W rejonie nabrzeża południowego oraz w zachodniej części Awanportu stworzono 

możliwość dla rozwoju turystyki wodnej przez zainteresowanych operatorów, o czym mowa w dalszej 

części pisma. Ponadto, poprzez skrócenie drogi morskiej na Zalew Wiślany powstały kanał 

da możliwość żeglugi dla małych jednostek, stanie się też doskonałym oknem na Zatokę Gdańską 

dla żeglugi śródlądowej. Dzięki świadomości potrzeb rozwoju kierunków polskiej gospodarki, 

Rząd Zjednoczonej Prawicy dokłada wszelkich starań do realizacji flagowego projektu, jakim jest 

przekop mierzei. Stanowi on dobrą bazę i może stać się podstawą do dalszego rozwoju transportu 

oraz turystyki wodnej. Realizowane przez obecny rząd działania są następstwem i wyrazem 

konkretnych, zdefiniowanych celów racjonalizacji koniunktury przy użyciu wszelkich dostępnych 

zasobów – w tym naturalnych. Obecna władza wprowadza założone plany w życie, 

zaś nasi poprzednicy przez długi okres swoich koalicyjnych rządów PO z PSL nie dość, 

że wyraźnie zaniedbywali ten obszar gospodarki, to nie potrafili znaleźć zarysu pomysłu, na choćby 

minimalną progresywność.

W ramach inwestycji przewiduje się po obu stronach nabrzeży przystań (tzw. „niską”) dla małych 

jednostek lub o niedużym zanurzeniu. Zaprojektowano cztery odcinki nabrzeża o długości 22 m w 

części Północnej i cztery odcinki nabrzeża w części Południowej z rzędną nawierzchni przystani 0,70 m, 

co umożliwi zacumowanie niewielkich jednostek w oczekiwaniu na przeprawę. Dodatkowo, od strony
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Zatoki Gdańskiej, zaprojektowano Port Osłonowy, który będzie doskonałym schronieniem 

dla wszystkich jednostek pływających, a w przyszłości może stać się podstawą do rozbudowy 

infrastruktury portowej. Niemniej jednak, już na tym etapie, w Porcie Osłonowym zaprojektowano 

w nabrzeżu przystań niską - w sąsiedztwie głowicy falochronu, i kolejną przystań niską - przy nabrzeżu 

postojowym Południowym. Kanał żeglugowy nie jest portem i ma służyć przeprawie sprawnych 

jednostek pływających. Tym niemniej, zaprojektowano miejsca cumownicze, również dla małych 

jednostek, z możliwością wyjścia na ląd. Od strony Zalewu Wiślanego zlokalizowane są w bliskiej 

odległości przystanie i porty, które zabezpieczają niezbędne zaplecze socjalne. Najbliższe porty 

znajdują się w miejscowości Kąty Rybackie – ok. 5 km od kanału i w Krynicy Morskiej – w odległości 

do 10 km. Od strony Zatoki Gdańskiej, przewidziano w projekcie Port Osłonowy, który może być bazą 

dla dalszego rozwoju mariny i całego zaplecza portowego od strony Zatoki. 

Dla zobrazowania planowanych rozwiązań technicznych, przekazuję następujące załączniki graficzne:

- wyciąg z planu zagospodarowania z zaznaczonymi lokalizacjami nabrzeży niskich;
- przekrój przez nabrzeże niskie;
- widok nabrzeża.

Podczas opracowania planu realizacji projektu przeanalizowano różne scenariusze obierając 

ten, który jest najbardziej optymalny, co jest wyrazem świadomego i dbałego realizowania inwestycji. 

Należy nadmienić, że stan zaawansowania robót wykonawczych wynosi aktualnie 57%, zatem 

powrót do początkowo konsultowanych bądź branych pod uwagę rozwiązań na obecnym etapie 

nie jest możliwy. 

                                                                                                Z wyrazami szacunku,

                                                                                      Dokument podpisany elektronicznie przez:

                                                                                          z upoważnienia Ministra Infrastruktury

Marek Gróbarczyk

                                                                                                             Sekretarz Stanu

Załączniki:
- zgodnie z treścią pisma
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