
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Wcisłę 

na 17. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 maja 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Obecny rząd zapowiedział realizację budowy kanału przez mierzeję, inwestycji, która w ogromnej 

większości została przygotowana w okresie rządów poprzedniej koalicji. Z satysfakcją przyjąłem deklarację 

Pana Ministra, że w dalszym procesie realizowania tego zadania zostanie utrzymany harmonogram 

zatwierdzony przez ministrów Platformy Obywatelskiej w 2014 r. Oznacza to bowiem, że ta ważna inwestycja 

będzie realizowana w realnym terminie i z poszanowaniem procedur związanych m.in. z obowiązkiem 

konsultacji społecznych, jak i wymogów środowiskowych. Miałem też nadzieję, że ta decyzja zamknie 

bezsensowne, często polityczne ataki na podobną wrażliwość wobec procedur wykazywaną przez poprzedni 

rząd, dzięki której rząd, w którym Pan jest ministrem, otrzymał dokumentację kompletną, z 

przeanalizowanymi wszystkimi możliwymi do przewidzenia skutkami dla wrażliwego w tym obszarze 

środowiska naturalnego. 

Niestety, myliłem się. Jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości złożył doniesienie do prokuratury właśnie 

w związku z trybem tworzenia tej dokumentacji w poprzednich latach, kwestionując m.in. wybór lokalizacji 

kanału przez mierzeję. Przypomnę, że na żadnym etapie tworzenia dokumentacji nikt takich argumentów nie 

używał, uznając, że powody środowiskowe przedstawiane przez specjalistów powinny być uwzględnione. 

Także poseł, który złożył doniesienie, nie zgłaszał wcześniej żadnych zastrzeżeń, a nawet nie brał udziału 

w żadnych konsultacjach, mimo że osobiście do udziału w nich zapraszałem. 

W związku z powyższym proszę Pana Ministra o odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy ministerstwo podziela wątpliwości, że lokalizacja budowy kanału przez mierzeję została wybrana 

niemerytorycznie i z naruszeniem prawa? 

2. Jeżeli tak, to od kiedy te wątpliwości istnieją i dlaczego Pan Minister zapewniał, że procedura uzgodnień 

z Komisją Europejską przebiega prawidłowo? 

3. Jeśli tak, to czy ministerstwo bierze pod uwagę konieczność wycofania dokumentacji z Komisji 

Europejskiej jako zawierającej nieuzasadnioną merytorycznie lokalizację? 

4. Czy ministerstwo planuje powtórzenie badań środowiskowych, które wraz z procedurą konkursową 

i konsultacjami zajmą mniej więcej 4 lata, by na nowo ustalić „właściwą” lokalizację, czyli, jak mniemam, 

wrócić do lokalizacji w Skowronkach? 

5. Czy istnieją jakiekolwiek dowody pozwalające domniemywać, że rzeczywiście mogło dojść do 

naruszenia prawa? 

6. Jaki termin realizacji inwestycji przewiduje Pan Minister w przypadku podjęcia powyższych działań? 

Czy będzie to możliwe przed 2026 r.? 

Jerzy Wcisła 

 


