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Szanowny Panie Prezesie, 

W imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki stanowczo protestuję przeciw metodzie faktów dokonanych 

stosowanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w sprawie budowy nowego 

stopnia na dolnej Wiśle. Ogłoszone przez PGW WP w dniu 20 listopada 2019 r. zamówienie na 

wykonanie usługi opracowania operatu wodnoprawnego i projektu instrukcji gospodarowania wodą 

dla Stopnia Wodnego Siarzewo wraz z przygotowaniem wniosków o wydanie pozwoleń 

wodnoprawnych1 uznajemy za działanie na szkodę Państwa, nie tylko z uwagi na wielkoskalowe 

zagrożenie tej inwestycji dla polskiej przyrody, ale również z powodu narażania budżetu Państwa na 

nieuzasadnione wydatki na poziomie ponad 0,5 mln zł.  

Do dnia dzisiejszego PGW WP nie uzyskało ostatecznej i prawomocnej decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla budowy nowego stopnia na dolnej Wiśle poniżej stopnia Włocławek. Co 

więcej, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dśu) dla przedmiotowej 

inwestycji toczą się dwa odrębne postępowania, w których organ I instancji, Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, wydał dwie sprzeczne ze sobą decyzje: odmawiającą uzgodnienia 

przedsięwzięcia w postępowaniu w którym wnioskodawcą był Prezydent Miasta Włocławek (dśu 

z dnia 28.01.2016 r. znak: WOO.4233.1.2015.KŚ.65) i określającą środowiskowe uwarunkowania 

                                                           
1
 https://www.wody.gov.pl/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargowe/808-operat-wodnoprawny-i-

projekt-instrukcji-gospodarowania-woda-dla-stopnia-wodnego-siarzewo-wraz-z-przygotowaniem-wnioskow-o-
wydanie-pozwolen-wodnoprawnych 



w postępowaniu, w którym wnioskodawcą był Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie (dśu 

z dnia 29 grudnia 2017 r. Nr 124/2017, WOO.4233.3.2016.KŚ.29). Żadna z tych decyzji nie ma statusu 

ani prawomocnej, ani ostatecznej. W tej sytuacji prawnej zamawianie kolejnych dokumentów 

zmierzających do przygotowania i realizacji inwestycji jest nieracjonalne z punktu widzenia wydatków 

budżetowych i musi zostać uznane za działanie na szkodę Państwa.  

Zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 6 oraz 18 ustawy ooś, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na regulację 

wód i wykonanie urządzeń wodnych , a także decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do 

realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, musi być poprzedzone uzyskaniem 

ostatecznej dśu. Póki co, PGW WP takiej decyzji nie uzyskało. Zarówno decyzja RDOŚ w Bydgoszczy nr 

WOO.4233.1.2015.KŚ.65 z dnia 28.01.2016 r, a w szczególności jej uzasadnienie, jak i odwołania od 

dśu z dnia 29 grudnia 2017 r. Nr 124/2017 (WOO.4233.3.2016.KŚ.29) wskazują, że uzyskanie przez 

wnioskodawców ostatecznych i prawomocnych decyzji zatwierdzających budowę kolejnego stopnia 

na dolnej Wiśle, jest obarczone wysokim ryzykiem. Ryzyko to wynika ze sprzeczności wnioskowanej 

inwestycji z prawem polskim i wspólnotowym. Jak napisano w uzasadnieniu decyzji RDOŚ w 

Bydgoszczy nr WOO.4233.1.2015.KŚ.65 oraz w odwołaniach 7 organizacji społecznych od decyzji 

Nr 124/2017, budowa stopnia wodnego na dolnej Wiśle w Siarzewie zagraża osiągnięciu celów 

środowiskowych kilku jednolitych części wód powierzchniowych oraz integralności i przedmiotom 

ochrony kilkunastu obszarów Natura 2000 w dorzeczu Wisły. Zezwolenie na realizację 

przedsięwzięcia stanowi naruszenie dyrektyw 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie 

ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie ochrony dzikiego ptactwa i 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej 

ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, a także ustaw o ochronie przyrody 

i Prawo wodne. 

Procedowanie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przed uzyskaniem ostatecznej dśu stanowi 

również naruszenie z dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (dyrektywa ooś).  

Sytuacja, w której organ Państwa (PGW WP) odpowiedzialny za ochronę zasobów wodnych, łamie 

polski i unijny porządek prawny, jest nie do zaakceptowania. Dzieje się to w sytuacji, gdy Komisja 

Europejska prowadzi postępowanie przeciwko Polsce w związku z naruszeniem dyrektywy ooś, 

z uwagi na nie przestrzeganie przepisów UE dotyczących procedur odwoławczych od decyzji 

środowiskowych2. 

Żądamy  natychmiastowego unieważnienia wszczętej procedury przetargowej i wstrzymania się 

z dalszymi krokami dotyczącymi budowy nowego stopnia na dolnej Wiśle do czasu uprawomocnienia 

się decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w toczących się obecnie postępowaniach. 

Z poważaniem 

Jacek Engel 

/Prezes Fundacji Greenmind, 

w imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki/ 
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 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/MEMO_19_1472 


