
Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Góreckiego 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Moje oświadczenie dotyczy stanu przygotowań rządu RP do inwestycji wykonania kanału 
żeglownego przez Mierzeję Wiślaną. 

W 2007 r. zostało powołane konsorcjum, którego pierwszym zadaniem było przygotowanie 
studium wykonalności projektu inwestycyjnego "Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję 
Wiślaną". W jego skład weszli między innymi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, 
prezydent Elbląga, wojewodowie warmińsko-mazurski i pomorski oraz Komunalny Związek 
Gmin Nadzalewowych. Tak silne poparcie dla przekopu ma związek z jego strategicznym 
znaczeniem dla rozwoju nie tylko miasta Elbląga, ale także sieci wodnych dróg śródlądowych 
i morskich w rejonie Żuław. 

Członkowie konsorcjum ogłosili właśnie, że gotowy jest już dokument określający podstawowe 
założenia wykonania przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Konsorcjum zarekomendowało na 
miejsce budowy kanału okolice Skowronek. Kanał ma mieć długość 1 tysiąca 100 m, szerokość 
od 60 do 100 m na długości śluzy oraz głębokość 5 m. W tej szerokości ujęte są już skarpy 
i zabezpieczenia brzegów. Śluza o długości 200 m z obu stron będzie zamykana wrotami. Nad 
kanałem na wrotach śluz zbudowane zostaną dwa niskie mosty zwodzone z drogami 
dojazdowymi. Harmonogram realizacji projektu zakłada, że inwestycja ma szansę zostać 
zrealizowana już do 2013 r. 

Ale najważniejsze z punktu widzenia krajowej opinii publicznej są ustalenia zawarte w studium 
wykonalności, dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko. Zarówno Mierzeja Wiślana, 
jak i Zalew Wiślany są objęte siecią przyrodniczą Natura 2000. Budowa kanału może być 
zaliczona do przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko. Ustalenia raportu 
wskazują jednak, że inwestycja dotycząca przekopu nie będzie miała znacznego ujemnego 
wpływu na środowisko ze względu na ograniczony obszar oddziaływania przestrzennego. 
Inwestycja zlokalizowana jest bowiem na przestrzeni 16,5 ha, co stanowi 0,37% powierzchni 
Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. 

W związku z pozytywnymi wynikami przeprowadzonego studium wykonalności projektu 
"Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną" proszę pana ministra o informację, 
jakie jest oficjalne stanowisko rządu w sprawie wykonania przekopu. Jakie środki finansowe 
zostaną zaplanowane w budżecie na wykonanie inwestycji? Konsorcjum szacuje wartość 
inwestycji na około 310 milionów zł przy cenach stałych. 

Z poważaniem 
Ryszard Górecki 
 


