
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 49. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 lutego 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do wiceprezes Rady Ministrów, minister infrastruktury i rozwoju Elżbiety 
Bieńkowskiej oraz do ministra środowiska Macieja Grabowskiego 

Szanowna Pani Premier! Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o przywrócenie pierwotnych zapisów kwotowych na po-

ziomie 509 milionów zł dotyczących finansowania remontu i dostosowania odcinka wolno płynącej rzeki 
Odry. 

Założenia dokumentu implementacyjnego do „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 

2030r.)” wprowadzają zmiany dotyczące listy projektów śródlądowych na lubuskim odcinku rzeki Odry. 
Pierwotne założenia przewidujące przeprowadzenie prac remontowych i modernizacyjnych zakładały etap 

drugi i trzeci, ale działania zostały ograniczone jedynie do etapu drugiego. Oznacza to obniżenie planowanej 

kwoty na ich realizację w stosunku do wersji początkowej z 509 milionów zł do 95 milionów zł. Zastosowa-
nie wspomnianych ograniczeń przyczyni się do dalszego pomniejszenia znaczenia gospodarczego i tury-

stycznego środkowego dorzecza Odry, a także może doprowadzić do ponownego wystąpienia rzeki z koryta, 

jak miało to miejsce w 1997 r. i w latach późniejszych. 

Nadodrzańskie gminy województwa lubuskiego, dolnośląskiego oraz miast brandenburskich podjęły wysi-
łek zmierzający do ożywienia turystycznego środkowego dorzecza Odry poprzez realizację transgranicznego 

programu „Odra dla turystów 2014”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w 

ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Branden-
burgia 2007–2013. 

Ożywienie drogi wodnej E30, która jest drogą międzynarodową, jest niezbędne ze względu na uczęszcza-

jące tą drogą statki pasażerskie oraz transport ładunków na trasie Szczecin – Kędzierzyn Koźle. Inwestycja ta 

jest warunkiem wzrostu gospodarczego w gminach nadodrzańskich i sąsiadujących. 
Dokument implementacyjny gwarantuje rozwój turystyki wodnej, a w dalszej perspektywie – możliwość 

gospodarczego wykorzystania rzeki. Obecne zapisy znacząco ograniczają możliwość prowadzenia dalszych 

prac modernizacyjnych, w związku z czym działania zmierzające do zwiększenia ram finansowych uważam 
za słuszne i uzasadnione. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 




