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Zarządzanie zasobami wodnymi 

Zarządzanie zasobami wodnymi służy wielu aspektom 

gospodarki narodowej i realizowane jest zarówno w okresach 

normalnego korzystania z wód, jak i w warunkach 

ekstremalnych zjawisk hydrologiczno-meteorologicznych: 

 
• zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności; 

• ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub 

nadmierną eksploatacją; 

• utrzymywania lub poprawy stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych; 

• ochrony przed powodzią oraz suszą; 

• zapewnienia wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu; 

• zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją; 

• tworzenia warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego 

wykorzystania wód. 
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Zarządzanie zasobami wodnymi 

Niezwykle istotne jest doprowadzenie do modelu, w którym 

zarządzanie całością infrastruktury hydrotechnicznej 

skonsolidowane jest w jednym miejscu: 

 

• Możliwość realnego dostosowywania zasobów do potrzeb 

społeczeństwa i gospodarki; 

• Spójne planowanie inwestycji. 
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Funkcje infrastruktury 

hydrotechnicznej 

Funkcje infrastruktury hydrotechnicznej (duże obiekty 

piętrzące - zbiorniki, stopnie wodne):  

 

• ochrona przed powodzią; 

• zapewnienie odpowiednich warunków do poboru wód na 

potrzeby ludności, przemysłu i rolnictwa; 

• transport wodny; 

• energetyczne wykorzystanie zasobów wodnych; 

• rybactwo śródlądowe i rekreacja; 

• istotna rola środowiskowa. 
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Utrzymanie wód a korzystanie 

Połączenie sprzecznych interesów poszczególnych 

użytkowników w obliczu obowiązku właściwego i 

całościowego zarządzania zasobami wodnymi i planowania 

wydatków: 

 

• Śródlądowe drogi wodne to także kilkaset ujęć wody pitnej oraz wody dla 

przemysłu; 

• Przynajmniej 43 obiekty wykorzystywane są w celach energetycznych; 

• Obwody rybackie wykorzystywane do prowadzenia racjonalnej gospodarki 

rybackiej; 

• Wsparcie dla poprawy zdolności produkcyjnej gleb; 

• Istotny element uprawiania rekreacji stanowiącej powszechne 

wykorzystanie tego zasobu; 

• Zarządzanie ryzykiem powodziowym. 
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Działania resortu środowiska  

Działania techniczne na Dolnej Wiśle; 

Działania koncepcyjne na Dolnej Wiśle; 

Dokumenty strategiczne: 

• Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach 

dorzeczy 

• Plany zarządzania ryzykiem powodziowym  
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Stopień Wodny Włocławek 

 
Stopień Wodny we Włocławku oddano do eksploatacji w 1970 r.; 

45 lat pracuje jako autonomiczna budowla wodna; 

Skutki: 
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Erozja dna koryta rzeki 

Obniżenie rzędnej dna 

Obniżenie poziomu wody na odcinku ponad 30 km 

poniżej stopnia 

Obniżenie poziomu wody dolnej w granicach 2,5 – 

3,0 m 

Znaczne zwiększenie sił poziomych 

działających na jaz, śluzę i elektrownię 

Obniżenie współczynników stateczności budowli 

stopnia wodnego 

W 2002 r. zaprzestano szczytowej pracy elektrowni 



Działania podejmowane w celu poprawy stanu 

stopnia we Włocławku 

W latach1997-1999 – wybudowano tymczasowy próg 

stabilizujący poziom wody 

Na lata 2009-2015 proponowano projekt Ekologiczne 

bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek (stopień 

wodny, modernizacja wałów, modernizacja stopnia 

Włocławek) (POIIŚ 2007-13, koszt 515 mln euro) 

W latach 2009-2015 zrealizowano Projekt  

Poprawa stanu technicznego  

i bezpieczeństwa powodziowego  

stopnia wodnego Włocławek 
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Poprawa stanu … stopnia 

wodnego Włocławek 

Projekt Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa 

powodziowego stopnia wodnego Włocławek: 

• cel: wykonanie robót budowlanych oraz zmniejszenie efektu 

bariery istniejącego stopnia wodnego dla migracji ryb w 

obszarze NATURA 2000; 

• główne działania: przepławka dla ryb, poprawa stanu strefy 

cofkowej (zapora boczna Borowiczki), wałów wstecznych 

Słupianki, Rosicy; 

• finansowanie: zgodnie z aneksem  

z 21 września 2015 r. wydatki  

kwalifikowane (80 mln zł),  

całkowita wartość (115,4 mln zł). 
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Koncepcja ochrony przed wodami 

powodziowymi dolnego odcinka Wisły od 

Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej 

Na zlecenie RZGW Gdańsk została 

opracowana Koncepcja ochrony przed 

wodami powodziowymi dolnego odcinka 

Wisły od Włocławka do jej ujścia do 

Zatoki Gdańskiej. 

Celem wskazanie rozwiązań mających 

zapewnić ochronę przeciwpowodziową 

odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do 

Zatoki Gdańskiej w aspekcie letnim, 

zimowym i zabezpieczenia stopnia we 

Włocławku.  
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Koncepcja ochrony przed wodami 

powodziowymi dolnego odcinka Wisły od 

Włocławka do jej ujścia do Zatoki Gdańskiej 

Brano pod uwagę 3 rozwiązania mieszane: 

• odbudowę ostróg wraz z wycinką w korycie wielkiej wody oraz 

budowę stopnia poniżej Włocławka; 

• budowę progów pneumatycznych wraz z wycinką w korycie 

wielkiej wody; 

• rozbiórkę stopnia Wodnego Włocławek oraz rozbudowę 

ostróg. 

Optymalne rozwiązanie -  zarekomendowane to wariant 

polegający na „Odbudowie ostróg wraz z wycinką w korycie 

wielkiej wody oraz budowie stopnia poniżej Włocławka”. 
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Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku 

od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do 

kaskady dużej i małej - modelowanie 

RZGW Gdańsk zrealizuje zadanie „Analiza przystosowania rzeki 

Wisły na odcinku od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do 

kaskady dużej i małej – modelowanie”; 

Odcinek Wisły objęty to 260 km (km 674,85 – 936); 

Na zadanie składają się: 

• Koncepcja zabudowy Dolnej Wisły stopniami wodnymi, 

• Badania modelowe stopni wodnych o wysokim i niskim spadzie 

(modele fizyczne), 

• Model numeryczny Dolnej Wisły wraz z proponowanymi 

rozwiązaniami, 

• Sprawozdania (na koniec każdego roku i na zakończenie prac). 
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Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku 

od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do 

kaskady dużej i małej - modelowanie 

Celem jest: 

1. Opracowanie koncepcji zapewniających: 

• Minimum IV klasę żeglowności, 

• Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, 

• Zapewnienie zimowej osłony przeciwpowodziowej, 

• Zapewnienie bezpieczeństwa stopnia Włocławek. 

2. Wykonanie badań modelowych pracy stopni wodnych o 

wysokim i niskim piętrzeniu 

3. Opracowanie założeń do budowy stopni wodnych na Dolnej 

Wiśle 
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Analiza przystosowania rzeki Wisły na odcinku 

od Włocławka do ujścia do Zatoki Gdańskiej do 

kaskady dużej i małej - modelowanie 

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach programu 

priorytetowego NFOŚiGW 5.1.1 „Wsparcie Ministra 

Środowiska w zakresie realizacji polityk ochrony środowiska 

Cz. 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań 

międzynarodowych”; 

Wartość to 5 mln zł; 

Trwają przygotowanie dokumentacji wraz z harmonogramem. 
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Aktualizacja planów gospodarowania 

wodami – aPGW 

aPGW jest podstawowym dokumentem planistycznym usprawniającym 

proces osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód, a także wskazującym 

racjonalne zasady gospodarowania wodami; 

 

aPGW została opracowana dla 10 obszarów dorzeczy; 

 

aPGW jest przyjmowana w formie rozporządzeń Rady Ministrów; 

 

Aktualnie projekty rozporządzeń w sprawie planów gospodarowania 

wodami zostały skierowane do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. 
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PZRP są podstawowym dokumentem planistycznym w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej. Zawierają m.in. zestaw działań służących 

minimalizacji ryzyka powodziowego; 

 

PZRP zostały opracowane dla 3 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry i Pregoły. 

Dla tych obszarów dorzeczy zidentyfikowano znaczące ryzyko powodziowe 

w ramach Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego; 

 

PZRP są przyjmowane w formie rozporządzeń Rady Ministrów; 

 

Aktualnie projekty rozporządzeń w sprawie przyjęcia planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym zostały skierowane do rozpatrzenia przez Radę 

Ministrów. 
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Plany zarządzania ryzykiem 

powodziowym - PZRP 



Wybrane działania nietechniczne i techniczne dla regionu wodnego Dolnej Wisły 

planowane do realizacji w latach 2016-2021 (I cykl planistyczny) 
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Plany zarządzania ryzykiem 

powodziowym - PZRP 

Lp. Nazwa Inwestycji Inwestor Koszt całkowity [PLN] 

1 4 5 6 

Wybrane strategiczne działania nietechniczne (całkowita liczba działań w regionie Dolnej Wisły: 14, koszt całkowity: 20,25 mln zł) 

1 
Analizy wielowariantowe zabezpieczenia powodziowego Bydgoszczy, polegające na zmianie zasad gospodarowania wodą na zbiorniku Koronowo, z 

uwzględnieniem zdolności przepustowej obiektów hydrowęzła bydgoskiego 
właściciel zbiornika 100 000 

2 
Działania polegające na ograniczeniu wrażliwości obiektów i społeczności oraz ograniczeniu istniejącego zagospodarowania - koncepcja zabezpieczenia lub 

przeniesienia 
Gmina Gniew 100 000 

3 
Działania polegające na ograniczeniu wrażliwości obiektów i społeczności oraz ograniczeniu istniejącego zagospodarowania - koncepcja zabezpieczenia lub 

przeniesienia 
Miasto Grudziądz 100 000 

4 
Koncepcja ochrony przed zagrożeniem powodziowym od morskich wód wewnętrznych na obszarze Gdańska od terenów przyległych z uwzględnieniem 

modelowania dwóch zamknięć sztormowych w optymalnych lokalizacjach na Martwej i Śmiałej Wiśle 
Urząd Morski w Gdyni 1 300 000 

Wybrane strategiczne działania techniczne (całkowita liczba działań w regionie Dolnej Wisły: 100, koszt całkowity: 4 950,75 mln zł) 

5 Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki – stopień wodny poniżej Włocławka 

Gmina Miasto Włocławek, 

Województwo Kujawsko-

Pomorskie, partner prywatny 

3 020 000 000 

6 Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki - przebudowa ostróg na rzece Wiśle w km 933-847 RZGW w Gdańsku 75 000 000 

7 Budowa lodołamaczy dla RZGW w Gdańsku - 4 lodołamacze RZGW w Gdańsku 74 000 000 

8 Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego - etap II: Stopień Bydgoszcz RZGW w Gdańsku 

20 000 000 

9 Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z przebudową obiektów Bydgoskiego Węzła Wodnego - II etap: Stopień Czersko Polskie RZGW w Gdańsku 

10 Przebudowa wału Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w km 0+000 - 16+180, gm. Dąbrowa Chełmińska, Chełmno 
Kujawsko Pomorski ZMiUW we 

Włocławku 
15 000 000 

11 Wał wsteczny lewy rzeki Osy w km 0+000 - 4+100 gm. Grudziądz 
Kujawsko-pomorski ZMiUW we 

Włocławku 
5 500 000 

12 Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki - Przebudowa ostróg na rzece Wiśle. Realizacja RZGW w Gdańsku 300 000 000 

13 Program „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław- do roku 2030 etap III” RZGW w Gdańsku i beneficjenci 300 000 000 



Sposób uwzględnienia w dokumentach 

strategicznych inwestycji polegającej na budowie 

drugiego stopnia na Dolnej Wiśle  

2011/ 2014 r. – brak uwzględnienia budowy stopnia na Wiśle w Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz Masterplanie dla 

dorzecza Wisły; 

2015 r.  – brak uwzględnienia budowy stopnia na Wiśle w aktualizacji Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, w PZRP 

uwzględniono prace dokumentacyjne; 

I.2016 r.  – RDOŚ odmówił wydania zgody na realizację przedsięwzięcia 

„Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego 

Włocławek…”; 

III.2016 r. – weryfikacja PZRP i aPGWD: zadanie „Ochrona przed wodami 

powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka do ujścia Zatoki – 

stopień wodny poniżej Włocławka” (lokalizacja Siarzewo I); 

IV.2016 r. – GDOŚ uchylił decyzję wydaną przez RDOŚ; 

IV-V.2016 r. – odwołanie się organizacji ekologicznych na decyzję GDOŚ 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA); 

Obecnie trwa analizowanie akt sprawy przez WSA (brak terminu rozprawy). 
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Koncepcja budowy stopnia wodnego 

poniżej Włocławka 

Nazwa inwestycji: Ochrona przed wodami powodziowymi dolnego odcinka 

Wisły od Włocławka do jej ujścia do Zatoki - Stopień wodny poniżej 

Włocławka; 

Inwestor - Gmina Miasto Włocławek, Województwo Kujawsko - Pomorskie i 

partner prywatny; 

Cel inwestycji - zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego oraz 

zabezpieczenie stopnia przed katastrofą budowlaną; 

Data zakończenia inwestycji - 2021 z perspektywą do 2027; 

Koszt realizacji inwestycji – 3,02 mld zł (aPGW), 20 mln zł (PZRP I cykl) 

+ 3 mld zł (PZRP II cykl). 
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Koncepcja budowy stopnia 

wodnego poniżej Włocławka 

Za najkorzystniejszy wariant wybrany został wariant  budowy stopnia 

pomiędzy km  706 a 707, który: 

• zwiększy bezpieczeństwo powodziowe w dolinie Włocławsko-Ciechocińskiej (obszaru 

zamieszkałego przez ponad 100 tys. ludzi)oraz zmniejszy  zagrożenie związane z powodziami 

zatorowo-lodowymi i śryżowymi 

• zapewni trwałe bezpieczeństwo stopnia Włocławek, poprzez podniesienie poziomu zwierciadła 

wody dolnej tego stopnia 

• zapewni bezpieczne spławianie lodu ze zbiornika Włocławek 

• powstrzyma erozję wgłębną poniżej stopnia Włocławek 

• zapewni powstanie drogi wodnej klasy Va na długości nowego zbiornika co oznacza, że nastąpi 

poprawa możliwości dotarcia lodołamaczy do zbiornika włocławskiego 

• udrożni śluzę żeglugową na stopniu Włocławek 

• umożliwi produkcję energii elektrycznej w nowej elektrowni wodnej 

• poprawi integrację gmin nadwiślańskich województwa kujawsko-pomorskiego w wyniku budowy 

przeprawy drogowej (mostu) 

Stwierdzono brak możliwości spełnienia celów w inny sposób, niż budowa 

stopnia wodnego 
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Uwzględnienie Kaskady Wisły w 

dokumentach planistycznych 

Na liście towarzyszącej aPGW (Lista projektów, które mogą 

spowodować nieosiągnięcie dobrego stanu wód lub pogorszenie 

stanu wód i dla których należy rozważyć zastosowanie odstępstwa 

zgodnie z art. 38j ustawy – Prawo wodne) uwzględniono zadanie: 

Kaskada środkowej i dolnej Wisły – budowa 9 stopni od 

Warszawy do Gdańska; 

Inwestor: RZGW w Gdańsku/Ministerstwo Gospodarki Morskiej i 

Żeglugi Śródlądowej; 

Cel inwestycji: żegluga śródlądowa, transport przyjazny 

środowisku, ochrona przed powodzią. 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Ministerstwo Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

www.mos.gov.pl 


