
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Kobiaka 

na 56. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 czerwca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zasad rozdziału wód rzeki Brdy w miejscowości Zapora-Mylof (wo-

jewództwo pomorskie). 

W miejscowości Mylof jest zapora, która rozdziela wody Brdy na kanał i rzekę. Kanał zasila zbiorniki, 

w których prowadzona jest hodowla ryb. W cieplejszym okresie przez zbiorniki przepuszcza się dużą ilość 

wody po to, by woda ta była wystarczająco natleniona. Alternatywnym rozwiązaniem jest uruchomienie 

urządzeń napowietrzających, co jednak wymaga zasilania prądem, a to z kolei wiąże się z kosztami. Po blisko 

30 km kanał ponownie łączy się z rzeką. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy cała woda Brdy trafia do kanału. 

Wówczas trzydziestokilometrowy odcinek rzeki pozostaje bez wody lub z bardzo małą jej ilością, co powo-

duje wymieranie środowiska przyrodniczego związanego z wodą. Co więcej, na rzece jest wybudowana pań-

stwowa elektrownia wodna, która z powodu braku wody lub jej znacznego ubytku nie funkcjonuje. Mamy tu 

zatem do czynienia z dwoma sprzecznymi interesami: interesem prywatnej firmy hodowlanej, która oszczę-

dza na energii elektrycznej, i interesem elektrowni państwowej, która nie pracując, generuje straty. Inną kwe-

stią są straty w przyrodzie. Mimo że cały ten obszar objęty jest ochroną, brak wody bądź jej minimalna ilość 

prowadzą do degradacji krajobrazu i środowiska. 

Woda rzeki Brdy zasila wodociągi w Bydgoszczy i z tego względu powinna być szczególnie chroniona. 

Tymczasem woda, przepływając przez zbiorniki hodowlane, płynie kanałem, w którym zgromadzone są feka-

lia ryb. Badania dna kanału ujawniły trzydziestocentymetrową warstwę odchodów ryb na całej długości kana-

łu, to jest na długości 30 km. 

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 

1. Czy hodowla ryb rzeczywiście musi powodować pogorszenie stanu wody w rzece Brdzie, a przede 

wszystkim niszczyć jej przyrodę? 

2. Czy istnieje określony poziom wody w rzece, który musi zostać zagwarantowany przy rozdziale wód na 

rzekę i kanał? 

Z poważaniem 

Andrzej Kobiak 




