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Oświadczenie skierowane do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki 

Szanowny Panie Ministrze! 

W sierpniu 2021 r. uchylił Pan w całości decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stop-

nia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka w wariancie „Siarzewo” i przekazał sprawę do ponownego rozpo-

znania regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (RDOŚ) w Bydgoszczy. Celem inwestycji miało być 

zabezpieczenie istniejącej zapory we Włocławku oraz ochrona przeciwpowodziowa. 

Uchylona decyzja określała nadto zasady tzw. kompensacji przyrodniczej w trakcie i po zakończeniu bu-

dowy zapory – odtworzenie tych wszystkich walorów utraconych w miejscu inwestycji, które zapewnią miej-

sce bytowania wielu gatunków zwierząt, roślin, miejsc ochrony obszarów wspólnotowych Natura 2000. 

Odtworzone w innym miejscu miały natomiast zostać m.in. łęgi nadrzeczne na powierzchni ponad 500 ha, 

starorzecza na powierzchni ponad 40 ha oraz piaszczyste wyspy śródrzeczne na powierzchni ponad 70 ha. 

Miało być również wybudowane specjalne koryto zapewniające możliwość migracji ryb wędrownych, w tym 

łososia i węgorza. 

Decyzja RDOŚ została ogłoszona w grudniu 2017 r. Odwołania złożyły Stowarzyszenie Ekologiczno-

Kulturalne „Klub Gaja”, Towarzystwo Ochrony Przyrody, Fundacja „Greenmind”, Towarzystwo na rzecz 

Ziemi, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Towarzystwo Przyrodnicze „Alauda”, Klub Przyrod-

ników i Fundacja WWF Polska. 

Pośród argumentów przeciw budowie stopnia wodnego w Siarzewie były m.in. głosy, że wbrew uzasad-

nieniu inwestycji jej budowa nie zmniejszałaby w istotny sposób zagrożenia powodziowego oraz zniszczenia 

flory i fauny w obszarze Natura 2000. 

Budowa stopnia wodnego Siarzewo to ważna inwestycja, która zapewni Polakom bezpieczeństwo powo-

dziowe. Umożliwi też rozwój transportu śródlądowego i produkcję czystej energii elektrycznej. Budowa 

stopnia to m.in. „zmniejszenie ryzyka powodziowego poprzez ograniczenie ryzyka zatorów lodowych”. 

A „powstały zbiornik wodny wzbogaci też lokalną ornitofaunę, jako potencjalne miejsce do gniazdowania 

i żerowania dla ptaków”. 

W odniesieniu do wskazanej powyżej kwestii bezpieczeństwa stwierdzić należy, iż w wyniku spiętrzenia 

woda ma osiągnąć poziom 46 m.n.p.m. Powstanie w ten sposób tzw. cofka, która podeprze tamę we Wło-

cławku. Większe bezpieczeństwo to nie jedyna korzyść z tej inwestycji. Jeżeli powstanie elektrownia wodna, 

po stronie gminy Raciążek wpływy do budżetu gminnego znacznie się zwiększą, a tym samym poprawi się 

jakość życia mieszkańców, którzy będą mogli zagospodarować kolejny akwen, na którym będą mogli żeglo-

wać, zaprosić ludzi z okolic i tutaj odpoczywać. 

Założeniem było to, iż powstanie nie tylko stopień, ale również elektrownia wodna o mocy ok. 80 MW. 

Do tego m.in. śluza dla statków, miejsca postojowe dla jednostek pływających, w tym lodołamaczy, i droga 

dla pieszych oraz samochodów. A także 2 przepławki, czyli kanały, którymi ryby mogą przepłynąć zaporę. 

Stara zapora włocławska, której kondycja nie jest najlepsza, musi być podparta od dołu wodą nowo po-

wstałego zbiornika. Ten zaś w niczym nie będzie przypominał wielkiego Zalewu Włocławskiego – powstanie 

w naturalnym korycie Wisły, której brzegi będą chronione zaporami bocznymi. Zachowane zostaną wszyst-

kie wymogi ekologiczne, w tym zostaną zbudowane specjalne, przypominające naturalne rzeki przepławki 

dla ryb i innych organizmów wodnych, będą kompensacje przyrodnicze. 

Panie Ministrze, stopień wodny w Siarzewie to bardzo ważna inwestycja, czekaliśmy na to kilkadziesiąt 

lat. Włocławska tama funkcjonuje już samodzielnie blisko 50 lat. Obliczona była jako samodzielna jednostka 

na 10, maksymalnie 15 lat. Chodzi przede wszystkim o zabezpieczenie przeciwpowodziowe, bo taki jest 

główny cel budowy stopni wodnych, a ten stopnień w Siarzewie ma odciążyć stopień we Włocławku. Prze-

sunięcie inwestycji w czasie może spowodować nieodwracalne konsekwencje, w momencie gdy stopień na 

Wiśle we Włocławku stanie się niewydolny i nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa mieszkańcom. 

Podkreślenia wymaga, iż zbiornik miał być utworzony tylko w ramach naturalnego koryta, z obwałowa-

niami chroniącymi życie i mienie mieszkańców gmin położonych nad Wisłą, a jego funkcją miało być ogra-

niczenie skutków suszy i powodzi, w tym powodzi zimowych. Cały obszar działania przeciwpowodziowego 



i przeciwsuszowego przemawia za tym, by ta inwestycja została zrealizowana. 

Według wszystkich danych inwestycja miała być przeprowadzona w oparciu o najwyższe standardy w za-

kresie ochrony środowiska. 

Panie Ministrze, proszę o ponowne rozważenie sprawy, mając na względzie to, iż stopień wodny w Sia-

rzewie ma pozytywnie wpływać na retencję wody w regionie i rozwój gospodarczo-turystyczny nadwiślań-

skich terenów. Elektrownia wodna o planowanej mocy 80 MW wpisze się w nowy Zielony Ład. Przewidy-

wany maksymalny koszt inwestycji to 4,5 miliarda zł. Projekt miał być realizowany do 2029 r. z przygoto-

waniem dokumentacji i budową. Prace budowlane miały rozpocząć się na przełomie lat 2023 i 2024. Proszę 

o wyjaśnienie, jakie w ocenie Pana Ministra są dalsze perspektywy w zakresie realizacji inwestycji. 

Z wyrazami szacunku 

Józef Łyczak 

 
 


