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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Budowa drugiego stopnia na zaporze we Włocławku to projekt kluczowy dla bezpieczeństwa 

publicznego w regionie, ponieważ zapora zbudowana w 1970 r. już od ponad czterdziestu lat 

funkcjonuje bez przewidzianego w projekcie podparcia cofką kolejnego stopnia. Powoduje to ciągłą 

erozję dna i obniżanie poziomu wody w dolnym stanowisku. Obiekt wymaga trwałego zabezpieczenia 

przed katastrofą, a region – zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego. Zdaniem ekspertów, którzy 

od wielu lat prowadzili badania konstrukcji oraz elementów i urządzeń znajdujących się pod 

powierzchnią wody, trwałe bezpieczeństwo zapory zapewni jedynie budowa drugiego stopnia, który 

podwyższy zwierciadło wody do odpowiedniego poziomu, oraz budowa hydroelektrowni. 

Hydroelektrownia zapewni także możliwość pozyskiwania czystego prądu. W związku z warunkami 

ekologicznymi, które Polska musi spełnić po akcesji do Unii Europejskiej, takie rozwiązanie 

przyniosłoby niezmierne korzyści. Inwestycja w stopień wodny w rejonie Nieszawa-Ciechocinek 

przyczyni się zatem do likwidacji zagrożeń powodziowych na Nizinie Ciechocińskiej oraz likwidacji 

zagrożeń, które wynikają z samodzielnej eksploatacji zapory we Włocławku. 

Pragnę zauważyć, że specustawa powodziowa daje specjalne uprawnienia w zakresie okresu 

wydania decyzji środowiskowej. Ustawa ta umożliwia rozpoczęcie projektowania i daje prawo 

wykupu działek, w tym przypadku ponad pięciuset. 61% działek jest w rękach prywatnych, z czego 

około 1% ma nieustalonych właścicieli, co oznacza przedłużenie postępowania z uwagi na 

konieczność przeprowadzenia procedury stwierdzenia nabycia spadku. 

Budowa stopnia obejmuje dziesięć gmin, które wypracowały porozumienie co do trybu i sposobu 

realizacji przedsięwzięcia oraz procedury wydania decyzji środowiskowej. Trzeba przy tym zdawać 

sobie sprawę z tego, iż blisko dwa kolejne lata od chwili uzyskania prawomocnej decyzji 

środowiskowej może zająć przygotowanie projektu budowlanego, przeprowadzenie uzgodnień i 

finalnie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz załatwienie wszystkich innych formalności. 

Chciałbym również zwrócić uwagę na to, że oprócz zniwelowania zagrożenia powodziowego 

budowa zapory stanowi szansę na rozwój gospodarczy regionu opierający się na zbiorniku wodnym 

(żegluga, energetyka, nawodnienie). Znamiennym skutkiem budowy drugiego stopnia na zaporze we 

Włocławku będzie znacząca poprawa stosunków wodnych. Zmiana poziomu wód przyczyni się do 

zahamowania niekorzystnego zjawiska stepowienia Kujaw i poprawi tym samym sytuację rolnictwa w 

tym regionie. 

W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania. 

1. Czy Pan Minister dostrzega niezbędność wybudowania drugiego stopnia wodnego w rejonie 

Nieszawa-Ciechocinek? 

2. Jakie konsekwencje miałoby ewentualne pęknięcie tamy we Włocławku? Proszę o podanie 

obszaru, jaki byłby zalany, liczby ludności, która byłaby poszkodowana, oraz szacowanego rozmiaru 

szkód w sytuacji zaniechania budowy drugiego stopnia zapory w rejonie Nieszawa-Ciechocinek. 

3. Czy ministerstwo podejmie kroki, jeśli tak, to jakie i kiedy, aby wybudować kolejny stopień 

wodny na Wiśle w rejonie Nieszawa-Ciechocinek? 

4. Czy jest możliwe podjęcie negocjacji z organizacjami ekologicznymi w celu uniknięcia 

procedury związanej z zaskarżeniem decyzji środowiskowej, co może spowodować opóźnienie 

budowy o kolejne lata? 

Józef Łyczak 

 


