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MINISTER INFRASTRUKTURY  Warszawa, dnia 27 lipca 2021 r.

     Znak sprawy: GM-DGM-3.054.16.2021

Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z oświadczeniem Senatora RP Ryszarda Świlskiego, złożonym podczas 26. posiedzenia 
Senatu RP w dniu 18 czerwca 2021 r., w sprawie dróg wojewódzkich nr 501 i nr 502, w kontekście 
budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania Pana Senatora.

1. Dlaczego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku nie otrzymał do wglądu ekspertyzy mostów 
zwodzonych opracowanej przez pracowników Politechniki Gdańskiej?

Urząd Morski w Gdyni, jako Inwestor przedsięwzięcia pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zlew Wiślany 
z Zatoką Gdańską, nie zlecał wykonania takiego opracowania. Z informacji otrzymanych z Urzędu 
wynika, że Wykonawca także nie dysponuje ekspertyzą mostów zwodzonych opracowaną przez 
pracowników Politechniki Gdańskiej. Jednocześnie należy wskazać, 
że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku nie jest uczestnikiem procesu budowlanego w ramach 
realizacji przekopu Mierzei Wiślanej, posiada natomiast ustawowe kompetencje jako zarządca drogi, 
które są przez Inwestora i Wykonawcę honorowane. 

2. Z jakiego powodu urząd morski uchyla się od podania do publicznej wiadomości danych na temat 
ilości transportów prowadzonych przez pojazdy budowy po DW501?

Urząd Morski w Gdyni nie uchyla się od podania do publicznej wiadomości danych na temat ilości 
transportów prowadzonych przez pojazdy budowy po DW501. Inwestor nie posiada takich danych. 
Przestrzeganie wymogów tonażowych jest obowiązkiem każdego kierującego pojazdem, a do egzekwowania 
obowiązków powołane są określone organy. Należy zwrócić uwagę, że wyłączną odpowiedzialność 
w zakresie przestrzegania właściwych przepisów, norm i regulacji, zarówno na terenie budowy, jak 
i przy dostawach materiałów, ponosi Wykonawca, a nie Inwestor.

3. Czy - a jeśli tak, to w jaki sposób - ministerstwo jest zaangażowane w proces zawarcia porozumienia 
pomiędzy ZDW a wykonawcą przekopu w sprawie naprawy uszkodzeń dróg wojewódzkich?

4. Jakie rozwiązanie mające na celu usunięcie uszkodzeń DW501 i DW502 proponuje ministerstwo?

Ministerstwo Infrastruktury nie jest zaangażowane w proces zawarcia porozumienia pomiędzy Zarządem 
Dróg Wojewódzkich w Gdańsku a Wykonawcą, tj. konsorcjum NDI Besix. 

Z informacji przekazanych przez Inwestora wynika, że Wykonawca podjął próbę wypracowania takiego 
porozumienia z ZDW w Gdańsku. Na dzień dzisiejszy porozumienie nie jest podpisane, ponieważ obie 
strony nie osiągnęły wspólnego stanowiska. Według deklaracji Wykonawcy pozostaje on otwarty na 
negocjacje i nie uchyla się od podpisania stosownego porozumienia.  
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W odpowiedzi na pismo ZDW w Gdańsku w sprawie uszkodzeń drogi wojewódzkiej nr 501 w związku 
z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (o drodze 
wojewódzkiej nr 502 w piśmie ZDW w Gdańsku nie było mowy) resort infrastruktury wskazał, 
że Inwestor – Urząd Morski w Gdyni, monitoruje i wspiera działania mające na celu zawarcie 
przedmiotowego porozumienia.

Jednocześnie, w piśmie MI przedstawiono informacje nt. możliwości dofinansowania zadań drogowych 
w ramach dwóch mechanizmów, które koordynuje Minister Infrastruktury: Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg oraz rezerwy subwencji ogólnej.

Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Marek Gróbarczyk
Sekretarz Stanu

Załączniki:
 pismo ZDW w Gdańsku z dnia 22.04.2021 r., znak: WUDiM.442.44(3).2021.MK,
 odpowiedź MI na ww. pismo z dnia 18.06.2021 r, znak: GM-DGM-3.532.6.2021.
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