
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Persona 

na 70. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 lutego 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
20 sierpnia 2009 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Energa SA podpisały list intencyjny 

w związku z projektem budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka. 
Ekspertyza będąca wynikiem prowadzonych przez spółkę Energa SA prac miała na celu zgromadzenie po-

trzebnej dokumentacji w celu uzyskania decyzji środowiskowej umożliwiającej rozpoczęcie budowy drugie-
go stopnia wodnego i sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko warunkującego 

pozytywną ocenę zgodności projektu z ramową dyrektywą wodną. Początkowo terminem ukończenia 

ww. prac miał być koniec 2010 r. Ostatecznie prace te zostały ukończone w pierwszej połowie 2014 r. Ponad-
to już na początku prac, po wnikliwej analizie dokumentacji technicznej i opinii ekspertów, Energa SA wska-
zała okolice Siarzewa na wysokości Kępy jako optymalne miejsce budowy drugiego stopnia wodnego. Po 

ukończeniu prac przez Energę SA Ministerstwo Środowiska poinformowało, iż zgodność projektu z ramową 

dyrektywą wodną będzie oceniona w ramach zatwierdzonego w sierpniu 2014 r. masterplanu dla obszaru 
dorzecza Wisły w terminie do końca 2015 r. 

Powyższe informacje były zawarte w odpowiedziach Ministra Środowiska na moje oświadczenia składane 

na 5., 26., 48., 52. i 62. posiedzeniu Senatu oraz na posiedzeniach Senatu dwóch poprzednich kadencji. Nale-
ży podkreślić, iż w każdej z ww. odpowiedzi Ministerstwo Środowiska podkreślało zasadność przedsięwzię-

cia budowy drugiego stopnia wodnego jako przedsięwzięcia warunkującego bezpieczeństwo przeciwpowo-
dziowe. 

W odpowiedzi Ministerstwa Środowiska z dnia 23 grudnia 2014 r. na oświadczenie złożone w dniu 

25 listopada 2014 r. na 65. posiedzeniu Senatu zawarte były informacje, że ocena zgodności projektu w ra-
mach masterplanu nie jest możliwa z uwagi na złożoność zadania. Jako główny powód Ministerstwo Środo-
wiska podało brak jednoznacznej lokalizacji inwestycji. Ocena ta będzie możliwa po zakończeniu obecnie 

trwających prac nad koncepcją ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły. 
Ze względu na powyższe proszę o odpowiedzi na poniższe pytania. 
Dlaczego prace prowadzone przez Energę SA, trwające pięć lat, okazały się niewystarczające do wydania 

oceny zgodności projektu z ramową dyrektywą wodną? 
Dlaczego Ministerstwo Środowiska powołuje się na brak lokalizacji, skoro po analizach stosownych do-

kumentów i opinii ekspertów wskazano optymalne miejsce do realizacji projektu? 
Jaki jest obecny stan tamy we Włocławku? 
Kiedy zakończą się prace nad koncepcją ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły? 

Z poważaniem 
Andrzej Person 
 

 




