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Koalicja Ratujmy Rzeki domaga się wycofania się PGW WP RZGW w Warszawie z postępowania 

przetargowego w sprawie naprawy progu podpiętrzającego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we 

Włocławku (https://przetargi.wody.gov.pl/wp/auctions/r15209,Naprawa-progu-podpietrzajacego-

dolne-stanowisko-Stopnia-Wodnego-we-Wloclawku.html) do czasu zakończenia postępowania 

administracyjnego i uzyskania ostatecznej decyzji zezwalającej na realizację przedsięwzięcia.  

Koalicja stanowczo sprzeciwia się kolejnym manipulacjom przepływem Wisły poniżej stopnia 

Włocławek oraz znaczącemu trwałemu pogorszeniu warunków migracji ryb przez próg tymczasowy. 

Działania te stanowią realne zagrożenie dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotem ochrony 

obszarów Natura 2000 „ Włocławska Dolina Wisły”, „Nieszawska Dolina Wisły”, „Solecka Dolina 

Wisły” i „Dybowska Dolina Wisły” oraz licznych obszarów Natura 2000 powyżej stopnia Włocławek, 

a także dla osiągnięcia celów środowiskowych licznych jednolitych części wód powierzchniowych 

dorzecza Wisły. Planowane prace zakładają ograniczenie przepływu Wisły poniżej stopnia Włocławek 

przez 45 dni oraz całkowite zatrzymanie przepływu przez 110 dni, czyli łącznie prawie 5 miesięcy! 

Próg ma być na całej długości obudowany płytami żelbetowymi, co znacząco zwiększy prędkość 

przepływu wody i spowoduje powstanie bariery uniemożliwiającej dotarcie ryb do przepławki 

w środkowym filarze stopnia. 

Koalicja przypomina, że trzydziestokrotne zatrzymywanie przepływu Wisły podczas naprawy progu 

jesienią 2018 r. doprowadziło do uśmiercenia ponad 4 mln ryb i znaczącej redukcji (do 60%) populacji 

różanki w obszarze PLH 040039 „Włocławska Dolina Wisły”. Przypominamy też, że trzej pracownicy 

PGW WP odpowiedzialni za manipulowanie przepływem Wisły na stopniu Włocławek w maju 2018r. 

zasiadają na ławie oskarżonych w postępowaniu sądowym dotyczącym zniszczenia w świecie 

zwierzęcym w znacznych rozmiarach (art. 181 Kodeksu karnego).  



Podkreślamy również, że do dnia dzisiejszego nie zostały wdrożone działania dotyczące zapobiegania, 

ograniczania oraz monitorowania określone w decyzji Prezydenta Włocławka z dnia 6 kwietnia 2011r. 

(OS.7642-17-60/10) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na 

przebudowie i remoncie obiektów stopnia wodnego we Włocławku. W szczególności: 

− nie zmodernizowano progu „w taki sposób i w takim terminie, aby w momencie oddania 

zmodernizowanej przepławki do użytkowania próg podpiętrzający był w pełni drożny dla 

występujących wędrówek ryb”; 

− nie zbudowano nowej przepławki na lewym brzegu Wisły ani nie zaadaptowano śluzy żeglugowej 

do potrzeb migracji ryb (ostateczny termin określony w decyzji to rok 2015!); 

Domagamy się bezzwłocznego wykonania wszystkich zapisów ww. decyzji, niezależnie od 

postępowania w sprawie przebudowy progu podpiętrzającego i przypominamy, że fakt złamania 

prawa poprzez niewykonanie tej decyzji został potwierdzony karą administracyjną wymierzoną RZGW 

w Warszawie decyzją Kujawsko-pomorskiego WIOŚ (WIOŚ-DWo-DzI.7062.6.7,2018.MS). 

Zważywszy że decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 

2022 r. (WOP.670.113.2022.SD.2) ustalająca warunki prowadzenia działań obarczona jest poważną 

wadą prawną (w postaci pominięcia wymaganego prawem udziału społecznego), istnieje bardzo 

wysokie prawdopodobieństwo, że zostanie ona uchylona w postępowaniu odwoławczym (odwołanie 

jednego z Koalicjantów – Fundacji Greenmind, zostało w dniu 15 grudnia przekazane do organu II 

instancji). W tej sytuacji podmiot realizujący przedsięwzięcie musi liczyć się z narażeniem na 

oskarżenie o działania prowadzące do znacznych szkód w świecie zwierzęcym, tj. o czyn karany na 

podstawie art. 181 Kodeksu karnego. 

W zaistniałej sytuacji jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest wstrzymanie się przez PGW WP RZGW 

w Warszawie od wszelkich działań dot. progu podpiętrzającego stopień wodny Włocławek do czasu 

uzyskania ostatecznej decyzji. 

Koalicja apeluje do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej o podjęcie radykalnych kroków w 

kierunku trwałego i zrównoważonego rozwiązania problemów stopnia Włocławek. Ciągłe 

naprawianie stopnia i progu podpiętrzającego nie są działaniami racjonalnymi zarówno pod 

względem środowiskowym, jak i społecznym i ekonomicznym. W tej sytuacji wyłączenie stopnia z 

eksploatacji musi być zawsze wariantem poważnie traktowanym we wszelkich planach strategicznych 

i postępowaniach administracyjnych dotyczących przyszłości środkowej i dolnej Wisły. 

Z poważaniem 

W imieniu Koalicji Ratujmy Rzeki: 

Fundacja EkoRozwoju – Krzysztof Smolnicki, Prezes; 

Fundacja Greenmind – Jacek Engel, Prezes Zarządu; 

Fundacja WWF Polska – Piotr Nieznański, Dyrektor ds. Polityki Środowiskowej; 

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków – Małgorzata Górska, Koordynatorka kampanii „Stop 

dla drogi wodnej E40”; 

Sekcja Przyjaciół Raby Koła Raba Polskiego Związku Wędkarskiego – Paweł Augustynek Halny, 

Przewodniczący; 

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA – Radosław Gawlik, Prezes; 

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja – Jacek Bożek, Prezes; 

Towarzystwo na rzecz Ziemi – Karol Ciężak, Członek Zarządu; 

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Rafał Rykowski, Specjalista ds. komunikacji. 


