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ZGŁOSZENIE O WYSTĄPIENIU BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA SZKODĄ W ŚRODOWISKU

W imieniu Fundacji Greenmind, na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie, zwracam się z wnioskiem o bezzwłoczne podjęcie działań
zapobiegawczych w związku z bezpośrednim zagrożeniem szkodą w środowisku, będącą
następstwem planowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zatrzymania przepływu w Wiśle poniżej stopnia Włocławek.
Zgodnie z informacją zamieszczoną w Komunikacie nawigacyjnym 5/2019 RZGW Warszawa planuje
całkowite wstrzymania przepływu przez stopień Włocławek w dniu 18 kwietnia 2019 r. w godzinach
9-12.
Wg informacji, którymi dysponuje Fundacja, ubiegłoroczne wstrzymania przepływu skutkowały
każdorazowo uśmierceniem ok. 162,5 tys. ryb, należących do 17 rodzimych gatunków, na odcinku
Wisły o długości ok 22 km. Wśród zabitych ryb stwierdzono gatunki podlegające ochronie gatunkowej
lub będące przedmiotem ochrony w obszarach Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły PLH040039 i
Nieszawska Dolina Wisły PLH040012: różanka, koza i boleń. Zważywszy, że straty w populacji różanki
mogły osiągnąć nawet poziom 60%, planowane zatrzymanie przepływu w okresie tarła tego gatunku
może spowodować znaczące pogorszenie stanu ochrony gatunku w SOOS Włocławska Dolina Wisły.
W sytuacji, gdy PGWWP nie uzyskało decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów określonych w
art. 52 ustawy o ochronie przyrody, nie podjęcie przez RDOŚ w Bydgoszczy działań zapobiegawczych,
oznaczać będzie zgodę na łamanie prawa ochrony przyrody przez organ odpowiedzialny za jej
ochronę.
Zgodnie z art. 16 pkt 2 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, organ ochrony
środowiska podejmuje działania zapobiegawcze lub naprawcze, jeżeli z uwagi na zagrożenie dla
zdrowia ludzi lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku, konieczne jest
niezwłoczne podjęcie tych działań. W naszej ocenie, biorąc pod uwagę zidentyfikowane straty na
skutek zatrzymania przepływu wody w grudniu 2018 roku, logiczny jest wniosek o analogicznych

skutkach wstrzymania przepływu planowanego na 18 kwietnia, które powiększone są dodatkowo
faktem, że ryby znajdują się w okresie rozrodu. Oznacza to, że w aktualnej sytuacji zostaje przesłanka
możliwości zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.
Opisane w niniejszym zgłoszeniu planowane na dzień 18 kwietnia zatrzymanie przepływu wody
stanowi bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 1 w/w ustawy,
zgodnie z którym chodzi o wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szkody w środowisku w dającej
się przewidzieć przyszłości.
Podnosimy, że jesteśmy organizacją ekologiczną, od której na podstawie art. 24 ust. 1 organ ochrony
środowiska zobowiązany jest przyjąć zgłoszenie o wystąpieniu bezpośredniego zagrożenia szkodą w
środowisku, a nadto na podstawie ust. 6 mamy prawo uczestniczyć w niniejszym postępowaniu na
prawach strony.
Do niniejszego wniosku dołączam pismo skierowane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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