
Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona 

na 5. posiedzeniu Senatu 
w dniu 2 lutego 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
W odpowiedzi z dnia 19 maja 2011 r. udzielonej przez podsekretarza stanu, pana Janusza Zaleskiego,  

na oświadczenie złożone przeze mnie na 74. posiedzeniu Senatu w dniu 14 kwietnia 2011 r. w sprawie prac 
związanych z budową kolejnego stopnia wodnego na wysokości Nieszawy informuje Pan, iż zgodnie  
z postanowieniami listu intencyjnego podpisanego 20 sierpnia 2009 r. pomiędzy ENERGA SA a Krajowym 
Zarządem Gospodarki Wodnej przygotowywane są kwartalne raporty o stanie realizacji prac nad projektem 
budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Z informacji udzielonych w odpowiedzi na moje 
oświadczenie wynika również, że na mocy ww. listu intencyjnego przygotowywane są kwartalne raporty  
o stanie realizacji prac nad projektem budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. Powszechnie 
dostępny jest raport sporządzony przez ENERGA SA o stanie realizacji prac w ramach wykonywanego pro-
gramu „ENERGA Wisła” z dnia 1 lipca 2011 r. Ponadto znany jest również termin zakończenia owego pro-
jektu – połowa 2012 r. 

Jako senator ziemi włocławskiej w pełni podzielam obawy mieszkańców Włocławka i okolicznych miej-
scowości o swoje bezpieczeństwo w związku z brakiem drugiego stopnia wodnego na Wiśle. Każdego roku, 
szczególnie w okresie powodziowym, narasta niepokój związany z możliwością wystąpienia katastrofy bu-
dowlanej stopnia wodnego we Włocławku. Pomimo przeprowadzonych prac remontowych  
i zabezpieczających stopnia wodnego we Włocławku sytuacja nie będzie komfortowa dla całego regionu  
do momentu powstania w okolicy Nieszawy drugiego stopnia wodnego, którego budowa jest konieczna  
i priorytetowa, zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2020. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji na temat prac 
wykonanych w związku z budową stopnia wodnego na wysokości Nieszawy w drugiej połowie 2011 r. oraz 
odpowiedzi na pytanie: czy znany jest termin rozpoczęcia prac budowlanych drugiego stopnia wodnego oraz 
ich harmonogram? 

Z poważaniem 
Andrzej Person 




