
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Wcisłę 

na 26. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 września 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka 

Rząd przygotowuje ustawę, która w założeniu ma usprawnić i przyspieszyć realizację 2 inwestycji: budo-

wy kanału przez Mierzeję Wiślaną oraz modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin. Metodą ma być 

wyłączenie stosowania części normalnie obowiązujących przepisów i procedur. Specustawa m.in. ograniczy 

zakres odwołań, skróci czas na podejmowanie decyzji, a obowiązek uzyskiwania uzgodnień, pozwoleń lub 

zgód zastąpi procedurą opiniowania. Każdy z tych przepisów, który specustawa pozwoli ominąć, ma swoje 

uzasadnienie dla procesu decyzyjnego. Tylko ważne powody mogą usprawiedliwić zastępowanie ich specu-

stawą. 

W przypadku realizacji inwestycji budowy kanału przez Mierzeję nie występują żadne okoliczności uza-

sadniające omijanie i zastępowanie obowiązującego prawa przepisami specustawy. Nie istnieją tu istotne 

problemy własnościowe, a większość spraw środowiskowych została już zbadana i poddana konsultacjom 

społecznym. Nowym elementem jest w zasadzie tylko kwestia postępowania ze złożami bursztynu. 

Na realizację ostatniego etapu inwestycji rząd ma aż 6 lat, a więc tyle czasu, ile w latach 2007–2013 

przewidywał na całe przedsięwzięcie, łącznie z tworzeniem koncepcji, konsultacjami społecznymi i wielolet-

nimi badaniami środowiskowymi. Harmonogram budowy kanału przez Mierzeję do 2022 r. przewidywał rząd 

PO-PSL i ten harmonogram realizuje także rząd PiS, tyle tylko, że rząd PO-PSL nie przewidywał żadnych 

specjalnych ustaw, by dotrzymać tego terminu. Nie widział w polskim prawie żadnych zagrożeń realizacji tej 

inwestycji. Wprowadzając specustawę, rząd podejmuje ryzyko wywołania protestów ekologów, którzy wyko-

rzystają każdą próbę wyłączenia ich z procesu decyzyjnego. Może to sprowokować falę protestów i oskarżeń 

o nieliczenie się z potrzebami środowiska. W efekcie odstąpienie od przewidzianych prawem procedur może 

zniweczyć cały wieloletni proces i dać argumenty przeciwnikom przedsięwzięcia, którzy zarzucą państwu 

polskiemu, że specustawą chce zasłonić brak merytorycznych argumentów i wolę niedopełnienia staranności 

w dbałości o środowisko przyrodnicze. 

Takie sytuacje budzą emocje i protesty. Można więc spodziewać się fizycznego blokowania inwestycji 

oraz skarg do organizacji międzynarodowych, w tym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, 

tak jak w przypadku okrytej złą sławą budowy autostrady w Dolinie Rospudy. Ten scenariusz może zaskut-

kować zatrzymaniem inwestycji na długie lata, a nawet całkowicie uniemożliwić jej realizację. 

Proszę o odpowiedź na następujące pytania. 

1. Jakie zagrożenie w prawie polskim dla budowy kanału przez Mierzeję dostrzega rząd PiS, że chce ją re-

alizować na podstawie specustawy? 

2. Czy 6 lat, które według wcześniejszych zapowiedzi aktywnych i dzisiaj polityków Prawa i Sprawiedli-

wości miało wystarczyć na stworzenie koncepcji, wieloletnie badania środowiskowe, przetargi i realizację 

inwestycji, to za mało, by zrealizować tylko końcowy jej etap: ostatnie poprawki i uzupełnienia, przetarg 

i budowę kanału? 

3. Czy polski rząd prowadzi dialog z Komisją Europejską i czy jest pewien, że uproszczenie podejmowa-

nia decyzji środowiskowych wraz z możliwym ograniczeniem rangi konsultacji społecznych nie stanie się 

podstawą do protestów? 

Apeluję jednocześnie o odstąpienie od podejmowania proponowanej ustawy, przynajmniej w zakresie bu-

dowy kanału przez Mierzeję, jako całkowicie zbytecznej. 

Jerzy Wcisła 
 


