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Opinia do ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej 

Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską 

(druk nr 428) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest usprawnienie przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dostępu do portów morskich Zalewu Wiślanego, w szczególności portu w Elblągu. 

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana ze środków budżetu państwa zgodnie z uchwałą 

nr 57/2016 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia Programu 

wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”, na lata 

2016–2022. Budowa kanału żeglugowego realizowana będzie przede wszystkim ze względu 

na interes publiczny, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa państwa. Ponadto prognozuje się 

pozytywny wpływ inwestycji na rozwój żeglugi oraz społeczno-gospodarczy rozwój regionu, 

w którym ma być zlokalizowana. 

Opiniowana ustawa określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania zamierzonej 

inwestycji, w tym m.in. postępowanie poprzedzające wydanie decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej (art. 1 ust. 2 pkt 1 i 2 definiują 

zarówno samą infrastrukturę dostępową, jak i inwestycje w zakresie tej infrastruktury), tryb 

i organ właściwy do wydania wyżej wymienionej decyzji, niezbędne elementy takiej decyzji 

i  dalszą procedurę odwoławczą, skutki wydanej decyzji w odniesieniu do innych organów 

administracji publicznej czy też państwowych jednostek organizacyjnych, a także podmiotów 

prawa cywilnego dysponujących prawami do nieruchomości, które zostaną objęte decyzją 

o  zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej. W ustawie 

wskazano również podstawowe źródło finansowania inwestycji (art. 2 ust. 2) oraz organy 

sprawujące zarząd infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji inwestycji (art. 12 ust. 4). 
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W myśl art. 1 ust. 2 pkt 3 ustawy, inwestorem ma być Dyrektor Urzędu Morskiego 

w  Gdyni. Z kolei organem powołanym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej będzie Wojewoda Pomorski (art. 3 ust. 1). 

Z uwagi na to, że część przedsięwzięć związanych z budową planowanej drogi wodnej będzie 

zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim, wydanie decyzji dotyczącej tego 

typu inwestycji będzie musiało zostać poprzedzone konsultacjami z Wojewodą Warmińsko-

Mazurskim. Jednocześnie ustawa zakłada, iż wszelkie kwestie związane z oddziaływaniem na 

środowisko, nie wyłączając oddziaływania na obszary NATURA 2000, zostaną rozstrzygnięte 

w toku oceny oddziaływania na środowisko w ramach decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Organem właściwym w tym zakresie będzie Regionalny Dyrektor Ochrony 

Środowiska w Olsztynie (art. 17 ust. 2), zaś Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

w  Gdańsku ma pełnić w tym przypadku rolę organu opiniodawczego (art. 17 ust. 3). Jak 

wynika z oceny skutków regulacji dołączonej do uzasadnienia projektu ustawy, przyjęty 

podział kompetencji wiąże się z tym, że znacząca większość elementów architektoniczno-

budowlanych składających się na projekt będzie znajdować się w granicach województwa 

pomorskiego, podczas gdy obszarowo inwestycja będzie położona w przeważającej mierze 

w  województwie warmińsko-mazurskim. W intencji autorów projektu ustawy, powołane 

regulacje z zakresu właściwości mają gwarantować współpracę tak między wojewodami, jak 

i  organami, które stosownie do przepisów odrębnych są powołane do wydawania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. 

Ustawa wzorowana jest na wcześniejszych specustawach, a zwłaszcza ustawie z dnia 

24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu. Istotna część wprowadzanych rozwiązań jest podporządkowana 

idei, aby droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską została wybudowana 

w najkrótszym możliwym terminie (przewiduje się, iż roboty budowlane rozpoczną się jeszcze 

w 2018 r., natomiast cała inwestycja miałaby zostać zrealizowana do końca 2022 r.). Służyć 

temu ma w szczególności: 

– zastąpienie wymogu uzyskania uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, zgód tudzież 

stanowisk, niezbędnych w świetle obowiązujących przepisów, procedurą opiniowania przez 

organy wskazane w art. 4 ust. 6 ustawy oraz zakreślenie tym organom 21-dniowego terminu 

na przedstawienie swojego stanowiska, pod rygorem uznania, że dany organ nie zgłasza 

zastrzeżeń (art. 4 ust. 8); to samo dotyczy uzgodnienia z zarządcą drogi publicznej jej budowy 

lub przebudowy (art. 4 ust.7); 
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– ustanowienie zakazu uzależnienia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

infrastruktury dostępowej od spełnienia świadczeń bądź warunków nieprzewidzianych 

odrębnymi przepisami (art. 4 ust. 5); 

– wyznaczenie terminu wydania wyżej wymienionej decyzji (60 dni) oraz wprowadzenie 

administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki (art. 5 ust. 1); 

analogicznie zostało uregulowane wydawanie pozwolenia wodnoprawnego przez Marszałka 

Województwa Pomorskiego, z tym że art. 16 ust. 1 przewiduje w tym zakresie termin 30 dni 

(co do kary patrz art. 16 ust. 6); 

– przyznanie postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

w zakresie infrastruktury dostępowej swego rodzaju pierwszeństwa przed czynnościami obrotu 

cywilnoprawnego oraz przed postępowaniami administracyjnymi związanymi z realizacją 

innych inwestycji (art. 6 ust. 4, 7 i 8); 

– wprowadzenie szeregu uproszczeń proceduralnych w postępowaniu głównym dotyczącym 

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej 

(np. złagodzenie wymogów związanych z prawem strony do udziału w postępowaniu czy też 

obowiązków informacyjnych/doręczeniowych po stronie organu, zwłaszcza w kontekście 

nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości – por. art. 6 ust. 1, 3 i 6 oraz art. 10; zob. 

też art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 9) oraz w postępowaniu je poprzedzających, tzn. dotyczącym 

wydania pozwolenia wodnoprawnego (art. 16 ust. 3–5); 

– zakreślenie 90-dniowego termin na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

(art. 17 ust. 5); 

– wprowadzenie uproszczonego postępowania koncesyjnego w porównaniu z procedurą 

unormowaną w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (art. 18 

ust. 3); 

– instytucja rygoru natychmiastowej wykonalności, który zostaje nadany decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej na wniosek inwestora i który nie 

może zostać zawieszony ani w przypadku zaskarżenia tej decyzji w trybie odwołania lub 

skargi (art. 30 ust. 3 i art. 31 ust. 1), ani też w razie podniesienia zarzutu jej nieważności (art. 

30 ust. 5); 

– zakreślenie terminów na przekazanie akt do sądu administracyjnego (15 dni) oraz samo 

rozpoznanie skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury 

dostępowej (30 dni), a także ewentualnej skargi kasacyjnej (2 miesiące) – art. 31 ust. 2 i 3; 

– wprowadzenie przesłanek negatywnych rzutujących na możliwość wyeliminowania tej 
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decyzji z obrotu prawnego, bądź to jako całości – w sytuacji, gdy wadą dotknięta jest jedynie 

jej część (art. 30 ust. 4), bądź też z racji rozpoczęcia na jej podstawie robot budowlanych (art. 

32 ust. 1 i 2). 

Według przywoływanej już oceny skutków regulacji, powyższe ułatwienia i szczególne 

rozwiązania powinny skrócić rzeczywisty czas trwania postępowań administracyjnych, które 

muszą zostać przeprowadzone przed przystąpieniem do budowy nowej drogi wodnej, o około 

6 miesięcy. 

Szybsza realizacja inwestycji związanych z budową kanału żeglugowego łączącego Zalew 

Wiślany z Zatoką Gdańską ma być możliwa również dzięki temu, że ustawa nadaje decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej charakter mieszany. 

W istocie bowiem będzie to decyzja o podwójnym skutku administracyjno-rzeczowym. 

Z jednej strony da inwestorowi prawo do prowadzenia robot budowlanych oraz nałoży – 

o  czym już była mowa wcześniej – określone obowiązki na organy administracji publicznej 

(patrz obowiązek uwzględniania jej postanowień płynący z art. 11 ust. 2 i 3) oraz państwowe 

jednostki organizacyjne, takie jak np. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

(art. 25), z drugiej zaś – będzie źródłem tytułu prawnego do nieruchomości znajdujących się 

między liniami rozgraniczającymi teren inwestycji. Stosownie do art. 19 ust. 3 ustawy, grunty 

te przejdą na własność Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna. Z tym 

dniem wygasną także ograniczone prawa rzeczowe obciążające owe nieruchomości (art. 19 

ust. 4) oraz ustanowiony na nich trwały zarząd albo zarząd sprawowany przez Lasy Państwowe 

(art. 21 ust. 1). Decyzja będzie też podstawą rozwiązania stosunków prawa zobowiązaniowego, 

czyli dzierżawy, najmu lub użyczenia. Wygaszano zostanie poza tym użytkowanie wieczyste 

(art. 19 ust. 10). 

Ze względu na standard konstytucyjny wyrażony w art. 21 ust. 2 ustawy zasadniczej, 

art. 22 ustawy poręcza prawo do odszkodowania za nieruchomości, użytkowanie wieczyste 

i  wspomniane wyżej ograniczone prawa rzeczowe. Co do zasady należne odszkodowanie 

będzie ustalane na podobnych zasadach jak w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tym że w sytuacji, gdyby zainteresowanym 

stronom (inwestor – podmiot uprawniony), nie udało się uzgodnić określonej kwoty w terminie 

2 miesięcy od uzyskania waloru ostateczności przez decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej, o odszkodowaniu rozstrzygnie właściwy 

miejscowo wojewoda. Ustawa zapewnia również odszkodowania w zakresie, w jakim z uwagi 
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na realizację inwestycji konieczne będzie ograniczenie korzystania z nieruchomości. Organem 

właściwym tak do wydania decyzji w przedmiocie prawa wejścia na teren danej nieruchomości 

dla prowadzenia robót budowalnych w zakresie budowy lub przebudowy infrastruktury 

dostępowej, a także prac związanych z konserwacją lub usuwaniem awarii, jak i do przyznania 

odszkodowania z tego tytułu będzie Wojewoda Pomorski (art. 23). 

Ustawa zawiera ponadto przepisy odnoszące się do udzielania zamówień na realizację 

inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej (art. 29), przepisy zmieniające (art. 35 i art. 

36), przepis intertemporalny (art. 37) oraz przepis końcowy, zgodnie z którym analizowane 

regulacje wejdą w życie po upływie standardowej, tj. 14-dniowej vacatio legis. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany 

z Zatoką Gdańską stanowił przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1182 z dnia 20 grudnia 

2016 r.). Jego I czytanie odbyło się na 34. posiedzeniu Sejmu w dniu 26 stycznia 2017 r., 

natomiast dalsze prace legislacyjne toczyły się w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej. 

W dniu 9 lutego 2017 r. Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym zarekomendowała 

Sejmowi przyjęcie projektu wraz z poprawkami redakcyjnymi oraz doprecyzowującymi (druk 

nr 1281). 

II czytanie projektu miało miejsce w trakcie 36. posiedzenia Sejmu (22.02.2017 r.). 

Wobec braku wniosków legislacyjnych, Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania. Ustawa 

została uchwalona 401 głosami za, przy 9 głosach przeciw i 18 wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie wywołuje zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

Ekspert ds. legislacji 

Katarzyna Konieczko 

 


