
Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona 

na 26. posiedzeniu Senatu 
w dniu 30 stycznia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca 

Szanowny Panie Ministrze! 
W dniu 6 marca 2012 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pan Stanisław Gawłowski udzielił 

odpowiedzi na złożone przeze mnie na 5. posiedzeniu Senatu w dniu 2 lutego 2012 r. oświadczenie dotyczące 
stanu prac w związku z budową stopnia wodnego na wysokości Nieszawy. Zgodnie z tą odpowiedzią Ener-
ga SA zawarła umowę na wykonanie niezbędnej dokumentacji w realizacji projektu budowy stopnia wodne-
go z firmą Ove Arup & Partners International Limited Sp. z o.o. Termin oddania dokumentacji upłynął 
11 grudnia 2012 r. Wskazuje Pan również, iż termin rozpoczęcia prac budowlanych jest uwarunkowany pro-
cedurą uzyskania decyzji środowiskowej, o którą Energa SA miała wystąpić w grudniu 2012 r. 

Ponadto w odpowiedzi z dnia 19 maja 2011 r., udzielonej przez podsekretarza stanu, pana Janusza Zale-
skiego, na oświadczenie złożone przeze mnie na 74. posiedzeniu Senatu w dniu 14 kwietnia 2011 r. w spra-
wie prac związanych z budową kolejnego stopnia wodnego na wysokości Nieszawy pojawia się informacja, 
iż zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego podpisanego 20 sierpnia 2009 r. pomiędzy Energą SA a Kra-
jowym Zarządem Gospodarki Wodnej przygotowywane są kwartalne raporty o stanie realizacji prac nad pro-
jektem budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. 

Jako senator ziemi kujawskiej z niepokojem śledzę sytuację dotyczącą bezpieczeństwa wodnego w moim 
regionie, szczególnie przed zbliżającym się okresem powodziowym. Obawy związane z zagrożeniem powo-
dzią w rejonie Włocławka i okolic potęgowane są przez strach przed możliwością wystąpienia katastrofy 
budowlanej stopnia wodnego we Włocławku. Budowa drugiego stopnia wodnego jest priorytetową sprawą 
dla wszystkich związanych z Włocławkiem. 

Biorąc to pod uwagę, proszę o udzielenie informacji w sprawie dokumentacji sporządzonej na zamówienie 
Energi SA i jej wpływu na dalsze postępy w projekcie budowy drugiego stopnia wodnego na wysokości Nie-
szawy.  

Proszę również o udzielenie informacji, na jakim etapie jest procedura przyznania decyzji środowiskowej, 
o której była mowa w wymienionej odpowiedzi z dnia 6 marca 2012 r.  

Ponadto proszę o udostępnienie raportu sporządzonego przez Energę SA w ostatnim kwartale 2012 r. 

Z poważaniem 
Andrzej Person 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




