
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jerzego Wcisłę 

na 47. posiedzeniu Senatu 

w dniu 28 września 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz 

do podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusza Gajdy 

Szanowni Panowie Ministrowie! 

W nocy z 17 na 18 września ulewne deszcze zalały część miasta Elbląga oraz powiatów elbląskiego  

i braniewskiego. Wysokość strat oszacowano na co najmniej 15 milionów zł. Najwięcej – w mieście Elblągu. 

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że sporą część tych strat będą musiały pokryć samorządy. 

Ważniejsze jest jednak ujawnienie faktu, że gminy żuławskie, przede wszystkim te leżące na skraju Żuław i 

Wysoczyzny Elbląskiej, nie są przygotowane do sytuacji powodziowej. Żuławy są regionem 

antropomorficznym, który powstał w wyniku symbiozy działania sił przyrody i człowieka i którego istnienie 

uzależnione jest całkowicie od infrastruktury stworzonej przez człowieka. Tylko na obszarze tych 2 powiatów 

i Elbląga znajduje się ponad 1 tysiąc 400 km rzek i kanałów, ponad 400 km wałów przeciwpowodziowych, 

ponad 1 tysiąc 800 budowli mających wpływ na bezpieczeństwo powodziowe i dziesiątki kilometrów rowów 

melioracyjnych. Wiele z tych cieków, obiektów i urządzeń zostało odbudowanych w ramach zakończonego 

w 2015 r. pierwszego etapu kompleksowego programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław, którego 

wartość wyniosła ok. 520 milionów zł. Niestety zaledwie kilkunastogodzinny deszcz pokazał, że ten ogromny 

majątek nie zapewnił bezpieczeństwa mieszkańcom Żuław Elbląskich ani mieszkańcom Elbląga. 

Zwracam się do Panów Ministrów z prośbą: po pierwsze, o dokonanie przeglądu infrastruktury podległej 

ministerstwom, łącznie z ciekami i zbiornikami wodnymi, mającej wpływ na bezpieczeństwo powodziowe 

i spowodowanie szybkiego doprowadzenia jej do właściwego stanu; po drugie, o opracowanie procedur 

postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego w porozumieniu z samorządami gmin i starostw 

powiatów braniewskiego i elbląskiego oraz miasta Elbląg; po trzecie, o powołanie struktury zarządzającej 

sytuacją kryzysową w okresie powodzi i zagrożenia powodziowego na całym obszarze Żuław Elbląskich; po 

czwarte, o wykonanie infrastruktury umożliwiającej alarmowy zrzut wody z cieków wodnych w sytuacjach 

osiągnięcia stanów alarmowych na obszary, których zalanie spowoduje minimalne straty, co ograniczy tym 

samym zagrożenie terenów zurbanizowanych i zamieszkanych.  

Proszę o informację o podjętych decyzjach i ewentualnych terminach realizacji działań, które mogą 

zaowocować zmniejszeniem zagrożenia powodziowego. 

Proszę też o informację, czy drugi etap programu żuławskiego jest realizowany zgodnie  

z harmonogramem, a jeżeli nie, to jakie są powody opóźnień.  

Proszę też o rozważenie, czy podobne działania nie powinny być podjęte w przypadku Żuław Wielkich  

i Gdańskich. 

Jerzy Wcisła 

 


