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Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze! 
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej apeluję o opracowanie rządowego programu systematycznego po-

głębiania koryta rzeki Odry. Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim (woj. lubuskie), biorąc przykład z inicja-
tywy Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz pozostałych gmin i powiatów znajdujących się nad 
rzeką Odrą, apeluje o pilne opracowanie, przyjęcie i wdrożenie rządowego programu systematycznego po-
głębiania rzeki Odry na odcinku od jej górnego biegu na granicy południowej kraju aż po ujście rzeki w jej 
dolnym biegu. 

Gminy położone na szlaku nadodrzańskim czynią starania, by rzeka, która od powodzi w 1997 roku była 
traktowana jako główne zagrożenie, znów zaczęła być postrzegana jako szansa rozwoju nadodrzańskich 
gmin. Gminy angażują się w realizację projektu „Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na trans-
granicznym obszarze Doliny Środkowej Odry”, którego celem jest ożywienie żeglugi na środkowym odcinku 
tej rzeki. 

Regulacja rzeki przyczyni się do ograniczenia skutków negatywnych zjawisk hydrologicznych zachodzą-
cych wzdłuż jej koryta. Uważam za zasadne opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania 
rzeki Odry, uwzględniającego potrzeby zabezpieczenia przeciwpowodziowego, a także stwarzającego warun-
ki dla stabilnej żeglugi. Jestem przekonany, że działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa prze-
ciwpowodziowego, podejmowane z zachowaniem zasady zrównoważonego rozwoju terenu, wzmocnią po-
tencjał gospodarczy samorządów nadodrzańskich, przyczynią się bezpośrednio do wzrostu liczby turystów, 
a gminy, powiaty i miejscowości położone nad rzeką Odrą, zamiast ciągłego niepokoju przed powodzią, za-
czną odczuwać, że ich położenie jest ich atutem. 

Środki finansowe, którymi dysponują nadodrzańskie gminy, są niewystarczające na regulację koryta rzeki, 
która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa mieszkańców zamieszkujących te miej-
scowości. Rządowy program da szansę na to, by wzrósł poziom bezpieczeństwa społecznego, a nadodrzań-
skie miejscowości stały się miejscem, w którym rzeka będzie stanowiła źródło dochodów, a nie strat. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




