
Interpelacja do Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza w sprawie wykorzystania portu 

morskiego w Ustce do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP. 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 Port w Ustce to jeden z portów nad Morzem Bałtyckim. Jego centralne położenie na linii 

brzegowej oraz możliwość bezpośredniego wyjścia na Bałtyk są niewątpliwie jego zaletami. Ważną 

informacją jest także to, że leży on w sąsiedztwie Centralnego Poligonu Sił Powietrznych Wicko Morskie, 

a także ma bliskie położenie w stosunku do powstającej instalacji w Redzikowie. 

 Dotychczas port morski w Ustce był wykorzystywany wyłącznie do celów cywilnych. Jego 

potencjał sprawia, że mógłby być on użytkowany do zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP w zakresie: 

- rozszerzenia systemu bazowania Marynarki Wojennej RP, 

- rozwinięcia rejonu przyjęcia Sojuszniczych Sił  Wzmocnienia w ramach obowiązków Państwa 

Gospodarza (Host Nation Support); 

- możliwości wsparcia systemu utrzymania i zaopatrzenia powstających elementów Tarczy 

Antyrakietowej, tj. bazy w Redzikowie; 

- pełnienia funkcji portu ratunkowego dla większych jednostek oraz awaryjnego punktu 

przeładunkowego. 

       Wiem, że ze zbliżonym tematycznie zapytaniem zwracał się do MON 30 lipca 2016 roku 

przedstawiciel stowarzyszenia Akcjonariuszy Stoczni Gdańskiej ,,ARKA’’.  Udzielona przez MON w dniu 

31 sierpnia 2016 roku odpowiedź, nie była jednoznaczna.  W opinii MON powyższa inicjatywa powinna 

być przedmiotem działań władz samorządowych, a lokalizacja nie jest dogodna ze względu na zasięg 

środków rażenia z Obwodu Kaliningradzkiego.   

 Należy jasno stwierdzić, że całe polskie wybrzeże znajduje się w zasięgu strefy rażenia więc nie 

jest to najlepszy argument tym bardziej, że port w Ustce leży dwa razy dalej od  Obwodu 

Kaliningradzkiego niż, np. port w Gdyni. 

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 

1. Czy MON rozważa możliwość podjęcia inicjatywy mającej na celu modernizację portu 

morskiego w Ustce, m.in.  rozbudowy falochronów oraz pogłębienia basenów portowych   do standardu 

portu głębokowodnego, w celu wykorzystania go do wybranych zadań obronnych przez Siły Zbrojne RP? 

 

       Z poważaniem 

                                                                                               Małgorzata Zwiercan 

 


