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Tak dla budowy stopnia wodnego Siarzewo!
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Jako przedstawiciele społeczności, powodowani troską o rozwój gospodarczy i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, bezpieczeństwo 
środowiskowe regionu Kujaw na Państwa ręce kierujemy petycję w sprawie podjęcia działań mających na celu niezwłoczną realizację przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu budowy nowego Stopnia Wodnego w Siarzewie.
Inwestycji ta, stanowi wsparcie dla Stopnia Wodnego Włocławek - gwarantując bezpieczeństwo jego pracy, oraz zapewni ochronę 
przeciwpowodziową. Nowy stopień wodny będzie stabilizował poziom wody, a tym samym zabezpieczy infrastrukturę ulokowaną na dnie i wzdłuż 
dolnego odcinka Wisły (linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, rurociągi paliwowe, gazociągi, ujęcie wody dla zakładów Anwil Włocławek), 
ułatwi żeglugę lodołamaczy, wstrzyma proces erozji wgłębnej koryta rzeki. Nowy stopień będzie przeciwdziałał skutkom suszy i poprawi 
bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Minęły już blisko 4 lata, od dnia 14 listopada 2017 r., kiedy to Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów na wniosek Ministra Środowiska pozytywnie 
zarekomendował realizację prac dotyczących budowy Stopnia Wodnego Siarzewo.
W konsekwencji tej rekomendacji, w dniu 01 grudniu 2017 roku Ministrowie: Środowiska, Energii oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
podpisali „Porozumienie ws. Budowy stopnia wodnego Siarzewo". Zgodnie ze słowami Ministra Środowiska śp. Prof. Jana Szyszko porozumienie 
to miało być „wzmocnieniem dotychczasowej współpracy resortów na rzecz realizacji tej strategicznej inwestycji".
Strony porozumieniu uznały między innymi, że:

• stopień wodny we Włocławku stanowi istotną infrastrukturę przeciwpowodziową w skali kraju;
• konstrukcja stopnia wodnego we Włocławku ma umożliwiać powstanie dalszych stopni wodnych w ramach Kaskady Dolnej Wisły;
• samodzielna praca Stopnia Wodnego Włocławek, w bliskiej perspektywie czasowej może prowadzić do jego uszkodzenia;
• uszkodzenie lub konieczność rozebrania Stopnia Wodnego Włocławek może prowadzić do poważnego zagrożenia powodziowego terenów 

położonych poniżej stopnia, wzdłuż rzeki Wisty, wywołać zagrożenia dla środowiska i zagrożenia sanitarne dla rzeki Wisły, 
a w konsekwencji narazić zdrowie i życie ludzkie na niebezpieczeństwo;

• budowa Stopnia Wodnego Siarzewo trwale eliminuje ryzyka katastrofy mogącej wynikać z uszkodzenia Stopnia Wodnego we Włocławku.

Mając na uwadze powyższe, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakwalifikował budowę Stopnia Wodnego Siarzewo, jako priorytetowe 
przedsięwzięcie w skali kraju, które powinno zostać zrealizowane w ramach zadań publicznych Państwa nie później niż do końca 2025 roku.

W dniu 27 grudnia 2017 roku Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydała dla inwestycji Decyzję Środowiskową 
i z rygorem natychmiastowej wykonalności. Uzasadnieniem nadania tego rygoru był istotny interes społeczny związany z poprawą 
bezpieczeństwa powszechnego i przeciwdziałaniem zagrożeniu powodziowemu.
W decyzji tej wskazano, że planowany stopień wodny, jak i istniejący stopień wodny we Włocławku, stanowią istotne elementy infrastruktury 
przeciwpowodziowej, a inwestycja jest niezbędna na potrzeby ochrony zdrowia i życia ludzkiego, zaś zwłoka w jej realizacji zagraża dobrom 
prawnie chronionym.
Inwestycję i potrzebę jej realizacji poparł również Pan Premier Mateusz Morawiecki, który podczas swojej wizyty w dniu 12. Października 2018 
roku w gminie Raciążek m. Siarzewo deklarował pełne wsparcie dla realizacji projektu.
Niestety mimo zgodnych zapewnień o współpracy, kluczowych dla tej inwestycji w dniu 12 sierpnia 2021 r. Minister Klimatu i Środowiska, jako 
Organ II instancji w postępowaniu odwoławczym [DIŚ-III.61.1.2021.16], uchylił w całości Decyzję Środowiskową i przekazał sprawę do ponownego 
rozpatrzenia przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, stwarzając tym samym niebezpieczeństwo poważnego opóźnienia, 
a nawet zaniechania dalszej realizacji inwestycji.
Pamiętajmy, że dalsze funkcjonowanie stopnia wodnego Włocławek bez podjęcia budowy kolejnego stopnia stanowi zagrożenie, a skrajną 
alternatywą jest jego rozbiórka, która skutkowałaby klęską ekologiczną na olbrzymią skalę (zanieczyszczenie metalami ciężkimi całego dorzecza 
Wisły oraz w części Morza Bałtyckiego) oraz kosztami porównywalnymi z budową stopnia w Siarzewie.

Dlatego w trosce o dalsze losy tej niezwykle ważnej dla kraju i regionu inwestycji, potwierdzamy niniejszym nasze pełne poparcie i oczekujemy 
niezwłocznego podjęcia właściwych działań i decyzji dla zapewnienia jak najszybszego oddania do eksploatacji nowego Stopnia Wodnego
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