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1. „RAPORT” O STANIE PŁOCKIEJ WISŁY 

Forum Wiślane w Płocku powstało po to, aby monitorować warunki na rzece, analizować dane i 
nieustannie przypominać instytucjom odpowiedzialnym za Wisłę o potrzebie dbania zarówno o samą 
Wisłę (kwestie ekologii, turystyki wodnej, czy też żeglugi) jak i bezpieczeństwo mieszkańców 
nadwiślańskich miejscowości. 

Czujemy się w obowiązku poinformowania społeczności o stanie płockiej Wisły oraz o działaniach, 
które zostały podjęte w tym kierunku przez Forum Wiślane. Pragniemy przedstawić informacje w 
sposób przystępny oraz ocenić podjęte do tej pory działania przez instytucje odpowiedzialne za Wisłę 
jak i również oddzielić działania doraźne, od tych które faktycznie mają przynieść zamierzony efekt. Już 
na samym wstępnie chcemy zaznaczyć, że byliśmy świadkami pojedynczych prace na rzece, natomiast 
wg są one niewystarczające do zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Historia z 2021 
może się powtórzyć przy niekorzystnych warunkach metrologicznych. Dlatego postanowiliśmy 
przygotować raport, który oddajemy w ręce czytelników. Jest to pierwszy raport przygotowany przez 
Forum Wiślane, który będziemy chcieli systematycznie aktualizować, a co roku publikować nowy.  

 

2. Spotkania Forum Wiślanego w Płocku z przedstawicielami rządu polskiego oraz Wód 
Polskich 

W 2021 i 2022 roku odbyliśmy szereg spotkań m.in. z Przemysławem Dacą - Prezesem Wód Polskich, 
Markiem Gróbarczykiem - Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Krzysztofem Wosiem 
– zastępcą Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą, posłem Maciejem Małeckim - 
sekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz posłem Maciejem Wąsikiem – 
wiceministrem MSWiA. Podczas wszystkich spotkaniach poruszaliśmy problem konieczności 
bagrowania Wisły na terenie powiatu płockiego, dzięki któremu koryto Wisły wróciłoby do swojej 
pierwotnej pojemności. Z każdego spotkania wracaliśmy z zapewnieniami, że sytuacja na Wiśle jest 
monitorowana i Wody Polskie przeprowadzą niezbędne prace. 

 

3. Zator lodowy na Wiśle 2021 
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Stan pokrywy lodowej oraz zniszczenia spowodowane przez zator lodowy na wysokości Płocka.Luty 
2022 

 

W lutym 2021 roku niewiele brakowało, by Wisła ponownie rozlała się po terenie powiatu płockiego, 
tak jak to miało miejsce w styczniu 1982 roku. Decyzja Wód Polskich o rozpoczęciu akcji lodołamania 
zatoru lodowego była bardzo ryzykowna w istniejących warunkach atmosferycznych jednak 
ostatecznie przyniosła pożądany skutek. Lody „puściły” a spiętrzona woda zaczęła opadać. Tym razem 
się udało. Pytanie, czy uda się następnym? Pewności nie ma, a to dlatego, że Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie nie przeprowadziło większości zaplanowanych na 2021 jak i 2022 rok prac w 
okolicach Płocka.  

 

     Konferencja prasowa Wód Polskich po zakończeniu akcji lodołamania – luty 2021 
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4. Deklaracje Wód Polskich dotyczące prac bagrowniczych  

W maju 2021 roku, trzy miesiące po akcji lodołamania, na płockich bulwarach, odbyła się konferencja 
prasowa, podczas której Prezes Wód Polskich poinformował o zidentyfikowaniu newralgicznych 
punktów na Wiśle, które wymagały bagrowania w celu udrożnienia nurtu rzeki i tym samym poprawy 
bezpieczeństwa. W konferencji udział wzięli także posłowie z naszego regionu Maciej Małecki oraz 
Maciej Wąsik, którzy poinformowali o przekazaniu Wodom Polskim dodatkowych środków  
w wysokości 4 mln złotych, na poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w powiecie płockim. 

 

Konferencja prasowa Wód Polskich, podczas której przedstawiono plany działań zwiększających bezpieczeństwo życia 
nad      Wisłą  – maj 2021 

 

Wśród lokalizacji wskazanych przez Wody Polskie jako kluczowe dla poprawy bezpieczeństwa 
w naszym regionie znalazły się: 

1. Rakowo/Drwały 
2. Wychódźc 
3. Kępa Polska 
4. Dobrzyków 
5. Płock -Gmury 
6. Płock-Radziwie 
7. Rokicie 

Jak poinformowały nas Wody Polskie, dla wyżej wymienionych lokalizacji w 2021 roku nie udało się 
uzyskać niezbędnych decyzji i pozwoleń gdyż wyłoniony w drodze przetargu wykonawca odstąpił od 
umowy na wykonanie niezbędnej dokumentacji. W związku z powyższym, Wody Polskie zostały 
zmuszone do ponownego wszczęcia postępowania przetargowego. Obecnie, trwają formalności 
związane z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń w powyższej sprawie. 
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Spotkanie z ministrem infrastruktury Marekiem Gróbarczykiem i z prezesem Wód Polskich 
Przemysławem Dacą (na zdjęci: Michał Misiak, Michał Szymajda, Teresa Kijek, Marek Gróbarczyk, 
Przemysław Daca, Stanisław Fidelis) 

 

 
Spotkanie w Ministerstwie Aktywów Pańtwowych z ministerem M. Małeckim, v-ce Prezesem Wód 
Polski K. Woś oraz przedstawicielami Wód Polskich 
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Forum Wiślane uzyskało od Wód Polskich informację, że na obszarach szczególnie znaczących dla 
zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy (obszar Natura 2000), przy usuwaniu ilości większej niż 
5 000 m3 materiału dennego i chęci odłożenia go na brzegu rzeki, konieczne jest uzyskanie Decyzji 
Środowiskowych oraz przygotowanie Raportu Oddziaływania na Środowisko dla każdej lokalizacji, 
które opiniuje Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Infrastruktury. Na drobne 
prace bagrownicze poza obszarem Natura 2000 - tzn. do 5 000 m3 wydobytego materiału, nie ma 
potrzeby uzyskiwania decyzji środowiskowej i wystarczy samo zgłoszenie planowanych prac. 

Wśród prac, które zostały zrealizowane przez Wody Polskie w 2021 i 2022 roku znalazło się: 

a) Usunięcie i odłożenie na brzegu 50 000 m3 materiału dennego w okolicach Maszewa; 
b) Usunięcie 4 000 m3 materiału dennego z okolic bramy portowej w Płocku i odłożenie go z 

powrotem do rzeki, przy brzegu, poniżej oczyszczalni ścieków; 
c) Usunięcie 5 000 m3 materiału dennego w okolicy Rydzyna/Liszyna i odłożenie go z powrotem 

do rzeki, przy brzegu, poniżej miejsca wydobycia; 

 
Pogłębiarka ustawiona w lokalizacji Rydzyno/Liszyno 
 

d) Usunięcie 5 000 m3 materiału dennego w okolicy Rydzyna/Jordanowa i odłożenie go z 
powrotem do rzeki, przy brzegu, poniżej miejsca wydobycia; 

e) Usunięcie 5 000 m3 materiału dennego w okolicy Płock/Gmury i odłożenie go z powrotem do 
rzeki, przy brzegu Kępy Ośnickiej,  poniżej miejsca wydobycia; 
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Pogłębiarka ustawiona w lokalizacji Płock/Gmury 

f) Usunięcie 5 000 m3 materiału dennego w okolicy Uniejewa i odłożenie go z powrotem do rzeki, 
przy brzegu, poniżej miejsca wydobycia 

Łączny koszt zrealizowanych do tej pory prac wyniósł 861 000 zł. 

 

Na rok 2022 Wody Polskie zaplanowały dodatkowe prace bagrownicze na obszarze Zbiornika 
Włocławskiego w okolicach: 

a) Nowego Duninowa - wydobycie ok. 90 000 m3 materiału dennego  
b) Maszewa/Popłacina - wydobycie ok. 5 000 m3 materiału dennego 
c) Płocka/Radziwia - wydobycie ok. 5 000 m3 materiału dennego 
d) Rokicia - wydobycie ok. 97 500 m3 materiału dennego 

 

5. Naszym zdaniem 

Zakres oraz sposób przeprowadzenia przez Wody Polskie prac bagrowniczych we wspomnianym 
okresie jest mocno niezadowalający. Wisła, na płockim odcinku, potrzebuje systematycznego 
programu usuwania nanosu, który spływa z góry rzeki i odkłada się w jej korycie, wypiętrzając dno. 
Powstałe w ten sposób płycizny sprzyjają powstawaniu zatorów lodowych zimą jak również ograniczają 
pojemność koryta rzeki podczas wiosennych wezbrań.  

Bagrowanie rzeki i wysypywanie urobku z powrotem do rzeki przy brzegu jest działaniem pozornym 
i bezskutecznym. Nurt rzeki z czasem poniesie ten materiał dalej, a ten odłoży się ponownie tylko  
w innym miejscu. Działanie to nie zwiększa w żaden sposób pojemności koryta, a uzyskany efekt 
niwelacji płycizny jest wyłącznie tymczasowy. 

Wzrost liczby przepisów prawnych określających możliwość wykonywania niezbędnych prac, w tym 
przepisów dot. ochrony środowiska,  jak również podział odpowiedzialności między ministerstwami i 
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różnymi instytucjami państwowymi zdecydowanie wydłuża proces uzyskiwania potrzebnych zgód, 
opinii i decyzji.  

Koniec wakacji to również koniec okresu ochronnego dla ptaków zamieszkujących wiślane brzegi, co 
oznacza możliwość kontynuacji niezrealizowanych prac bagrowniczych. Forum Wiślane w Płocku 
bardzo liczy na to, że do czasu pojawienia się pierwszej kry na Wiśle, Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie zrealizuje do końca zaplanowane na 2022 rok prace i tym samym zapewni wreszcie 
mieszkańcom powiatu płockiego bezpieczeństwo życia nad Królową naszych rzek. 
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Forum Wiślane w Płocku „Zrozumieć rzekę Wisłę” 

ul. Rybaki 10, 09-402 Płock 

www.forum-wislane.org, info@forum-wislane.org 

 

kontakt dla mediów:  

Michał Misiak 500268 104, Tomasz Magdziarz 632 600 918  


