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Gdańsk , 2022-03-28

RA.4.3.15/77/2022

Pan Jakub Bornus
Wójt Gminy Braniewo
Urząd Gminy Braniewo
ul. Moniuszki 5
14-500 Braniewo

Dotyczy: mostu w kanale portowym oraz rzeki Pasłęka
W nawiązaniu do informacji z II Spotkania Konsultacyjnego zorganizowanego przez Urząd
Morski w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 9.11.2021 r. oraz późniejszych rozmów naszego
przedstawiciela z Waszym Urzędem, wnosimy o udzielenie nam, na podstawie art. 2 ust.1 oraz
art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 r. 782 poz. 1662) informacji wskazanych w art. 4 ust.1 oraz art. 6 ust. 1 cyt.
Ustawy:
1.
Czy Urząd Gminy wystąpił już do Ministerstwa Infrastruktury o wpisanie rzeki Pasłęki
do rejestru Polskich Dróg Wodnych - zawartego w ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 26 czerwca 2019 r. art. 193 ust.3?
2.
W jaki sposób będzie zorganizowana w bieżącym sezonie 2022 obsługa mostu
zwodzonego (dla którego byliście inwestorem w ramach Pętli Żuławskiej), posadowionego w
ujściu portowego Kanału Pasłęki (derywacyjnego) do rzeki Pasłęka?
Uruchamianie inwestycji „Z-Z” (przekopu Mierzei Wiślanej) już od bieżącego roku spowoduje
zwiększenie się wodnego ruchu turystycznego na Zalewie Wiślanym.
To ożywienie zapewne Wasz Samorząd zechce również wykorzystać do zwiększenia ruchu
turystycznego w waszym regionie. Tak więc uruchomienie mostu zwodzonego w kanale
portowym umożliwi średnim i nieco większym jednostkom wpływanie do Portu Jachtowego (też
przez Was administrowanego) w rzece Pasłęka (głębokość 1,5 m) i dalej - w koryto Pasłęki - do
Braniewa.
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Z kolei uznanie rzeki Pasłęka za śródlądową drogę wodną da podstawę prawno-organizacyjną
oraz silną motywację dla wytyczenia regularnego toru wodnego do jej ujścia (aktualne, zmienne
głębokości są zaledwie 0,7-0,8 m) i dalej, do Portu Jachtowego oraz samego Braniewa. W takiej
sytuacji tę śródlądową drogę wodną miałoby pod opieką PGW Wody Polskie.
W wyniku ustanowienia śródlądowej drogi wodnej obejmującej ujściowy odcinek rzeki Pasłęki,
Urząd Morski w Gdyni byłby przywołany do wytyczenia toru podejściowego również do
naturalnego ujścia Pasłęki oraz do utrzymywania drożności tej najkrótszej i pozbawionej
przeszkód mostowych drogi z Zalewu do przystani jachtowej w Nowej Pasłęce (w tym do
pogłębiania toru podejściowego leżącego w obszarze wód morskich).
Takie rozwiązania podniosłyby znacznie atrakcyjność turystyczną tego miejsca, a w
konsekwencji samego Braniewa i całego regionu.
Z naszej strony proponujemy ewentualną pomoc, wsparcie merytoryczne, jak również
odpowiednie nagłaśnianie takich działań.
Z poważaniem

k.o. Internet
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