
 

APEL 

do Prezesa Rady Ministrów  

z dnia 15 marca 2021 r. 

w sprawie uwzględnienia problematyki kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły  

i budowy stopnia wodnego Siarzewo przy formułowaniu strategicznych projektów 

dotyczących rozwoju kraju 

 
W związku z toczącą się dyskusją na temat kierunków rozwoju Polski w nowej perspektywie 
finansowej, formułowanych w opracowywanych obecnie dokumentach strategicznych 
poziomu krajowego, w imieniu mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 
środowisk zaangażowanych w wykorzystanie walorów rzeki Wisły, także reprezentujących 
inne województwa wspierające nasze starania, apeluję o uwzględnienie w nich problematyki 
dotyczącej zrównoważonego zagospodarowania Wisły, w tym realizacji stopnia wodnego w 
Siarzewie.  
 
Podkreślam wagę szeroko rozumianej gospodarki wodnej i aktywizacji gospodarczej Wisły 
dla bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenia zasobów wodnych dla całej środkowej 
Polski, poprawy potencjału środowiskowego (rewitalizacji) oraz zwiększenia produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych. Proponowany projekt zagospodarowania Wisły cechuje się bardzo 
dużą opłacalnością i przyniesie jednoznacznie pozytywne skutki społeczno-gospodarcze dla 
całego kraju. Pozwoli nie tylko na przywrócenie transportu wodnego na dużą skalę, ale 
stanowił także będzie impuls dla rozwoju stoczni rzecznych i rozwoju logistyki, a nowy 
korytarz infrastrukturalny na bazie stopnia w Siarzewie sprzyjać może realizacji drogi S10 
oraz Kolei Dużych Prędkości. Sprzyjać też będzie produkcji rolnej i rozwojowi turystyki 
wodnej. Wskazana powyżej problematyka jest bliska samorządom, środowiskom naukowym, 
organizacjom społecznym i gospodarczym wszystkich województw nadwiślańskich, a przede 
wszystkim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.   
 
Obserwowane zmiany klimatu i będące ich konsekwencją zjawiska ekstremalne, do których 

należą susze i powodzie, będą oddziaływać w przyszłości na zaopatrzenie w wodę zarówno 

gospodarstw domowych, jak i przemysłu, rolnictwa i energetyki konwencjonalnej. Polska stoi 

także przed realizacją najnowszych wyzwań rozwojowych formułowanych z poziomu Unii 

Europejskiej w zakresie Zielonego Ładu, transformacji energetycznej oraz wdrażania 

rozwiązań na rzecz zeroemisyjności – są one zobowiązaniem dla naszego kraju, ale także 

stanowią nowe, ważne impulsy rozwojowe.  

Uwzględniając powyższe, apelujemy o uwzględnienie w formułowaniu założeń polityki 

rozwoju kraju, w tym między innymi w projekcie Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania 

Odporności, komponentu dotyczącego kompleksowego zagospodarowania Wisły. 

Szczegółowe uzasadnienie wniosku zostanie przesłane na formularzu konsultacyjnym KPO 

przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Realizacja stopnia 



wodnego w Siarzewie została zaplanowana z pełnym poszanowaniem zasad ochrony 

środowiska, między innymi dzięki bardzo dużej skali planowanej kompensacji. Wierzę, że 

możliwa jest realizacja całego projektu zagospodarowania Wisły w taki sam sposób. Bardzo 

ważne są także zmiany legislacyjne - by dbając o środowisko umożliwić gospodarcze 

wykorzystanie rzek.  

 

Jednocześnie za szczególnie ważne uważamy utrzymanie w mocy decyzji środowiskowej dla 

budowy stopnia wodnego w Siarzewie, wydanej w roku 2017. 

 

W imieniu uczestników spotkania w dniu 15 marca 2021 r.  

 

Piotr Całbecki 

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego  


