
Oświadczenie złożone 
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Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Jana Szyszki 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jedną z głównych przyczyn problemów związanych z użytkowaniem stopnia wodnego we Włocławku jest 

jego wieloletnia eksploatacja w warunkach nieprzewidzianych w projekcie, tj. bez podparcia kolejnym stop-

niem. Na największej polskiej rzece istnieje tylko jeden obiekt regulujący jej stan, który nie działa zgodnie 

z założeniami projektowymi – włocławska zapora od 46 lat funkcjonuje samodzielnie, podczas gdy miało to 

trwać jedynie 10 lat. Prawie pięciokrotnie dłuższy od przewidywanego okres funkcjonowania pojedynczego 

stopnia wodnego może w każdej chwili doprowadzić do wielowymiarowej katastrofy. 

Wieloletnie procesy erozyjne zachodzące poniżej stopnia wodnego we Włocławku oraz związane z tym 

znaczne obniżenie poziomu wody dolnej spowodowały przekroczenie dopuszczalnych warunków pracy 

obiektów piętrzących i zwiększenie wysokości piętrzenia. Obniżenie poziomu wody dolnej powoduje, że 

krzywa filtracji wody przez korpus zapory układa się poniżej poziomu krzywej projektowanej i przebiega pod 

drenażem skarpy odpowietrzającej. Wypływ wody filtracyjnej odbywa się w dolnej części skarpy, powodując 

wymywanie i rozluźnianie gruntu w korpusie podłoża zapory oraz na styku zapory z podłożem. Nadmierna 

filtracja występuje również pod płytą denną jazu oraz pod murami oporowymi przyczółków, powodując roz-

mycie gruntu i stwarzając zagrożenie nierównomiernymi przemieszczeniami budowli. Opisane zjawiska sta-

nowią poważne zagrożenie dla stateczności obiektów piętrzących. 

Powszechnie wiadomo, że obiekty przekroju piętrzenia stopnia we Włocławku, tj. zapora czołowa, jaz, 

śluza i przepławka, są w niezadowalającym stanie technicznym. Niezadowalający jest również stan automa-

tycznego systemu pomiarowo-kontrolnego. 

W związku z tym konieczna jest budowa drugiej zapory wodnej na Wiśle, poniżej Włocławka. W ostat-

nim czasie zostały co prawda podjęte próby realizacji takiej inwestycji, jednak jej powstanie wciąż stoi pod 

znakiem zapytania, a z każdym rokiem życie oraz zdrowie setek tysięcy mieszkańców regionu jest coraz bar-

dziej zagrożone. W przypadku uszkodzenia istniejącej zapory mieszkańcom i środowisku naturalnemu grozi 

nie tylko fala powodziowa, ale także działanie groźnych substancji znajdujących się w milionach metrów 

sześciennych osadów gromadzonych na dnie rzeki od kilkudziesięciu lat, a także chemikaliów, które zostały-

by wymyte z zakładów Anwil znajdujących się na terenie miasta Włocławek w bliskim sąsiedztwie Wisły. 

Nowy stopień wodny nie tylko stanowiłby ochronę przed zagrożeniem powodziowym dla mieszkańców, 

środowiska naturalnego oraz infrastruktury, w tym krytycznej, ale także stałby się dynamicznym motorem 

rozwoju naszego, niestety marginalizowanego, regionu oraz całej Polski. 

Budowa zapory wodnej poniżej stopnia wodnego we Włocławku stworzyłaby nowe miejsca pracy w ra-

mach procesu inwestycyjnego związanego z tak dużym obiektem inżynierii wodno-lądowej. Po ukończeniu 

budowy zapora stałaby się źródłem pozyskiwania energii odnawialnej i usprawniałaby infrastrukturę drogo-

wą, jako że stworzono by dodatkową przeprawę przez Wisłę pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Utworze-

nie nowego zalewu sprzyjałoby rozwojowi turystyki i rekreacji. 

Budowa drugiego stopnia na Wiśle spowoduje przywrócenie projektowych parametrów hydraulicznych 

w stanowisku dolnym stopnia wodnego we Włocławku, pozwoli na trwałe powstrzymanie destrukcyjnych 

procesów erozji poniżej tego stopnia, jak również zapewni bezpieczne warunki pracy wszystkich obiektów 

stopnia wodnego we Włocławku, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo społeczności mieszkającej na ob-

szarach poniżej stopnia. Przede wszystkim zaś przyczyni się do poprawy stosunków wodnych. 

Zmiany są konieczne także w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego doliny Wisły i jej ochrony 

przed wpływem niebezpiecznych osadów zgromadzonych w zbiorniku na wypadek awarii. Celem zmian 

byłoby również przywrócenie walorów krajobrazowo-turystycznych oraz warunków ekologicznych na odcin-

ku Wisły poniżej stopnia wodnego we Włocławku. 

Opóźnieniem w czasie budowy stopnia wodnego na Wiśle w okolicach Siarzewa zaniepokojeni są miesz-

kańcy Włocławka i Ciechocinka, który jest perłą uzdrowisk polskich. 

 

 



W związku z tym proszę Pana Ministra o odpowiedź na pytanie o to, na kiedy planowane jest rozpoczęcie 

prac budowalnych drugiego stopnia wodnego na Wiśle i czy istnieją obecnie przeszkody uniemożliwiające 

przystąpienie do budowy już teraz. 

Józef Łyczak 


