STANOWISKO
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 marca 2021 r.
w sprawie kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły i budowy stopnia wodnego
Siarzewo przy formułowaniu strategicznych projektów rozwoju kraju
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów – Pana
Mateusza Morawieckiego o uwzględnienie problematyki kompleksowego zagospodarowania
dolnej Wisły i budowy stopnia wodnego Siarzewo przy formułowaniu strategicznych
projektów rozwoju kraju.
Aktualnie trwają prace nad projektami „Umowy Partnerstwa” oraz „Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiększania Odporności”, zapowiadany jest także nowy dokument – „Polski
Nowy Ład”. Formułują one ustalenia, których realizacja wpłynie na kierunki i charakter
rozwoju Polski w okresie najbliższych kilkunastu lat, a niektóre mogą wywrzeć trwały wpływ
na rozwój kraju.
Dlatego w opinii Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego tak ważne jest uwzględnienie
w zamierzeniach rozwojowych państwa polskiego idei gospodarczego wykorzystania rzek,
zwłaszcza zagospodarowania Wisły. Projekt ten powinien mieć rangę kluczowego programu
o znaczeniu krajowym, bowiem może stanowić bardzo silny impuls rozwojowy, realizujący nie
tylko potrzebę odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, ale także budujący
konkurencyjność polskiej gospodarki i w pełni realizujący nowe potrzeby rozwojowe Unii
Europejskiej zidentyfikowane w założeniach Europejskiego Zielonego Ładu.
Program zagospodarowania Wisły pozwoli na zniwelowanie zagrożenia powodziowego
poniżej stopnia we Włocławku, stworzy warunki dla niskoemisyjnego transportu towarów na
Wiśle od portów Trójmiasta aż po rejon Warszawy, zapewni produkcję czystej energii
elektrycznej z odnawialnego źródła, stworzy rezerwuar wody dla nawodnień rolniczych na
obszarze stepowiejących w wyniku zmian klimatu Kujaw, a także przyczyni się do powstania
co najmniej kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy powiązanych z rozwojem nowych funkcji
społeczno-gospodarczych. Idea zagospodarowania Wisły cieszy się powszechną aprobatą
wśród bardzo licznych środowisk w województwie kujawsko-pomorskim. W swych
dotychczasowych działaniach na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, samorząd
województwa kujawsko-pomorskiego był szeroko wspierany także przez licznych partnerów
z innych województw, co uzasadnia krajową rangę tego przedsięwzięcia.
Pierwszym etapem do dalszych działań związanych z gospodarczym wykorzystaniem Wisły
powinna być budowa stopnia w Siarzewie, inwestycja o już obecnie bardzo daleko
zaawansowanej gotowości do rozpoczęcia realizacji. Będzie to inwestycja publiczna o dużej
skali, która w sposób naturalny aktywizowałaby podmioty gospodarcze z całego kraju, a więc
pozwalała na łagodzenie skutków pandemii i sprzyjała odbudowie potencjału kooperujących
podmiotów.
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyraża jednocześnie przekonanie, że dzięki
wykorzystaniu najlepszej wiedzy oraz rozwiązań technicznych, zarówno na etapie realizacji
przedsięwzięcia, jak i późniejszej eksploatacji powstałej infrastruktury, możliwe jest
zminimalizowanie oddziaływań na środowisko do poziomu pozwalającego na uznanie ich za
nieistotne.
Otrzymują:
1. Prezes Rady Ministrów RP, Mateusz Morawiecki,
2. Posłowie na Sejm RP,
3. Senatorowie RP.

