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W imieniu Fundacji Greenmind wnioskuję o odstąpienie od planowanego na 18 kwietnia 2019 r. 

zatrzymania przepływu w Wiśle poniżej stopnia wodnego Włocławek. Planowane gwałtowne i 

nienaturalne znaczące obniżenie poziomu wody na odcinku kilkudziesięciu kilometrów spowoduje 

zniszczenie siedlisk i uśmiercenie ryb z gatunków będących przedmiotem ochrony obszarów Natura 

2000 Włocławska Dolina Wisły PLH040039, Nieszawska Dolina Wisły PLH040012, a także uśmiercenie 

gatunków ryb podlegających ochronie gatunkowej. Stanowi to naruszenie ustawy o ochronie 

przyrody (uop), o ile operator stopnia - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - nie uzyskał 

wcześniej wymaganych ustawowo zezwoleń, w tym, decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów 

określonych w art. 52  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Podstawowym zakazem określonym w przepisach art. 52, jak i w przepisach rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt jest zakaz umyślnego 

zabijania zwierząt objętych ochroną gatunkową i niszczenia form rozwojowych. Według naszej 

wiedzy, popartej analizą śmiertelności ryb, na skutek zatrzymania przepływu wody w okresie od 

października do grudnia 2018r. na tym samym odcinku Wisły, każdorazowe zatrzymanie tego 

przepływu prowadziło do zabicia około 160 tysięcy ryb, łącznie 17 gatunków ryb, w tym kozy i różanki 

– ryb znajdujących się na liście gatunków chronionych. Logiczne jest zatem, że konsekwencje 

zatrzymania przepływu planowanego na 18 kwietnia, będą analogiczne i w związku z tym, że mogą 

dotyczyć także gatunków chronionych, powinny być objęte stosownymi zezwoleniami organów 

ochrony środowiska. Ich brak stanowi czyn zabroniony określony w art. 131 pkt 14 u.o.p.  



Fundacja wnosi o odłożenie planowanego wstrzymania przepływu do czasu uzyskania wymaganych 

prawem decyzji administracyjnych i spełnienie warunków określonych w art. 6 dyrektywy 

92/43/EWG. 
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