
Gdańsk, 18 stycznia 2018 r. 

Informacja nt. inwestycji 

Budowa drogi wodnej  

łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 



Uchwała Nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. w 

sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Budowa 

drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską " 

Program wieloletni 

• przyjęty na podstawie ustawy o finansach publicznych 

• realizowany w latach 2016-2022, zapewnienie finansowania w 

latach 2017-2022 

• koszt: 880 mln zł, finansowany ze środków budżetu państwa. 

Harmonogram: 

• prace przedprojektowe  - VI.2016 – VII.2017 

• projekt budowlany – X.2016 – X.2017 

• projekt wykonawczy – VI.2016 –XI.2017 

• roboty budowlane – IV.2018 - 2022 



Zakres inwestycji (1) 

Źródło: Urząd Morski w Gdyni 



Zakres inwestycji (2) 

Zakres inwestycji (najważniejsze działania): 
 

• śluza (L = 200 m, B = 25 m, h = 6,5 m), 

• port postojowy na Zalewie Wiślanym (możliwość cumowania  

2 jednostek), 

• port osłonowy na Zatoce Gdańskiej, 

• falochrony, 

• budowa i pogłębienie toru wodnego, 

• wykonanie sztucznej wyspy/wysp. 

Parametry statku miarodajnego (wg OPZ): 
 

• Długość: 100 m 

• Szerokość: 20 m 

• Zanurzenie: 4,5 m 



Przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. 

 

Projekty strategiczne: 

• Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020  

(z perspektywą do roku 2030).  

• Rozwój sektora żeglugi śródlądowej.  

• Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką 

Gdańską zapewniającej dostęp do Portu Elbląg kanałem 

żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną. 

Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 



Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy 

drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską  
 

Wejście w życie: 6 maja 2017 r. 

 

• Opinia do wniosku o wydanie decyzji: ZWP, właściwy zarządca 

drogi - 21 dni. 

• Uzgodnienie z zarządcą drogi - 21 dni, możliwość odwołania do 

ministra. 

• Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji: Wojewoda Pomorski - 60 dni. 

• Pozwolenie wodnoprawne: Marszałek Województwa Pomorskiego 

(??) - 30 dni. 

• Decyzja środowiskowa: RDOŚ w Olsztynie - 90 dni. 

„Specustawa” (1) 



PRZETARG:  

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 

drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 
 

 

• KIP – 2Q 2017 

• Raport OOŚ – 4Q 2017 

• Projekt budowalny – 1Q 2018 
 

Wartość zamówienia – ok. 1,52 mln € 
 

Mosty Gdańsk Sp. z o. o., “PROJMORS” Biuro Projektów 

Budownictwa Morskiego Sp. z o. o. 

 

Dokumentacja projektowa (1) 



Podpisanie umowy – 21.02.2017 r. 

 

Dokumentacja projektowa (2) 

DOKUMENTACJA TERMIN 

Koncepcja realizacyjna wraz z wizualizacją do 21.06.2017 r. 

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia  

(wniosek o wydanie decyzji  środowiskowej) 
do 21.06.2017 r. 

Harmonogram realizacji robót budowlanych do 21.06.2017 r. 

Raport o oddziaływaniu na środowisko do 21.12.2017 r. 

Projekty budowlane, operat wodno-prawny do 21.04.2018 r. 

Załączniki do wniosku o wydanie ZRID do 21.04.2018 r. 

Kosztorys inwestorski do 21.08.2018 r. 

Nadzór autorski 
21.09.2018 r. - 

21.04.2023 r. 



Ocena oddziaływania na środowisko 

RDOŚ w Olsztynie 

 

• Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach - 10.07.2017 r. 

• Zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia 

raportu OOŚ - 11.08.2017 r. 

• Wznowienie postępowania - ??  

      (90 dni na wydanie decyzji) 



Stanowisko WKUA 

• WKUA wyraża głębokie zaniepokojenie w 

kwestii uwzględnienia zasady zrównoważonego 

rozwoju oraz zachowania ładu przestrzennego. 

• WKUA zauważa potrzebę  weryfikacji 

przyjętych założeń. 

• Istnieją poważne wątpliwości dotyczące 

merytorycznych podstaw podejmowanych 

decyzji. 

• WKUA stwierdza, że decyzja o budowie winna 

być odłożona w czasie, by móc obiektywnie i 

racjonalnie przeanalizować wszystkie aspekty. 

Stanowisko WKUA w sprawie budowy drogi wodnej łączącej 

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską  



Memorandum (1) 
Recenzje dot. Aktualizacji Studium Wykonalności … 

1. Potrzeba realizacji projektu jest uzasadniona w ograniczonym zakresie i nie 
jest bezsporna. 

2. Brak szczegółowej analizy kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych 
wszystkich wariantów strategicznych. 

3. Szacunki kosztów oparto na niewiarygodnych, często nierealistycznych 
założeniach i wyliczeniach. 

4. Poważne wątpliwości budzą przyjęte koszty eksploatacyjne. Część z nich 
jest wyraźnie niedoszacowana. 

5. Szacunki efektów ekonomicznych realizacji przedsięwzięcia nie zostały oparte 
na wiarygodnych przesłankach i nie odzwierciedlają specyfiki społeczno-
gospodarczej obszaru oddziaływania inwestycji. 

6. Analiza popytu na usługi transportowe i logistyczne na zapleczu portu 
Elbląg, jest wątpliwa. 



7. Przyjęto zbyt optymistyczne założenia dotyczące wpływu inwestycji na ruch 

turystyczny - wzrost przeszacowano ponad 30-krotnie. 

8. Nierealistycznie oceniono wpływ inwestycji na rynek pracy. 

9. Kilkukrotnie zawyżono prognozowane wpływy z CIT, przy czym w sektorze 

turystyki przeszacowanie jest ponad 60-krotne. 

10.Wszelkie korzyści z realizacji Programu były liczone bez uwzględnienia 

efektów utraty korzyści w innych ośrodkach (np. porty Trójmiasta). 

 

Po wprowadzeniu tylko niektórych korekt do założeń i wyliczeń  

Program wykazuje ujemną wartość ENPV,  

co stanowi przesłankę do jego odrzucenia lub zasadniczej rekonstrukcji 

 

Memorandum (2) 
Recenzje dot. Aktualizacji Studium Wykonalności … 



Realizacja projektu winna być poprzedzona pełną analizą strategicznych 

wariantów inwestycyjnych. 

W analizie tej szczególny nacisk powinien być położony na: 

a) prawidłowy sposób wyceny wszystkich nakładów inwestycyjnych, w tym 

kosztów budowy tych elementów infrastruktury, które są komplementarne 

wobec głównej inwestycji i warunkują jej właściwe funkcjonowanie. 

b) realistyczną analizę korzyści społeczno-ekonomicznych uwzględniającą 

poparte badaniami prognozy popytu na usługi transportowo-logistyczne i 

turystyczne. 

c) uwzględnienie pełnego katalogu realnie wycenionych kosztów 

eksploatacyjnych w horyzoncie wieloletnim (m.in. koszty utrzymania torów 

wodnych, dróg, mostów, a także koszty lodołamania czy ubezpieczenia). 

Memorandum (3) 
Recenzje dot. Aktualizacji Studium Wykonalności … 



Analiza społeczno-ekonomiczna  

wpływu programu… 

Analiza społeczno-ekonomiczna wpływu programu „Budowa 

drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” na 

gminy nadzalewowe (2015 r.) 

• Dokument prezentowany w dn. 19.10.2017 r. na wyjazdowym posiedzeniu 

Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

• Analizy dotyczą tylko części efektów – w turystyce oraz rybołówstwie. 

Wyniki nie do końca korespondują z obliczeniami zawartymi w Aktualizacji 

Studium Wykonalności. Tym samym nie sposób ich porównać. 

• Przyjęte w opracowaniu założenia są zbyt optymistyczne (bardzo duży 

przyrost ruchu turystycznego o charakterze pobytowym, trzykrotne 

wydłużenie sezonu żeglarskiego nad Zalewem Wiślanym), część efektów nie 

stanowi skutku budowy samego przekopu, lecz realizacji Projektu Pętli 

Żuławskiej. 

• Obliczenia nie uwzględniają przesunięcia strumieni i związanych z tym 

zmniejszenia efektów w innych niż ww. gminy miejscach. 



Potrzeba zapewnienia obronności i 

bezpieczeństwa Polski (?) 

• Brak konkretnych argumentów przemawiających za budową 

przekopu argumentów związanych z obronnością i bezpieczeństwem 

państwa. 

• Wg Gen. Mirosława Różańskiego (były Dowódca Generalny Rodzajów 

Sił Zbrojnych) budowa przekopu nie ma żadnego związku z 

bezpieczeństwem. W jego ocenie na Zalew Wiślany nie wpłynie 

żadna jednostka Marynarki Wojennej, a w porcie w Elblągu nie ma 

możliwości wykonywania przez okręty wojenne żadnych manewrów. 

• W Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP (2017 r.) wykonanej 

przez BBN przekop wskazywany jest wyłącznie jako alternatywa 

dla odzyskania praw żeglugowych, która jednak wymaga 

pragmatycznego rozważenia bilansu kosztów do możliwych do 

uzyskania korzyści.  



Dziękuję za uwagę 


